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APRESENTAÇÃO

Caros leitores(as)!

A Caminhos - revista on-line de divulgação científica do Centro Universitário para 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi apresenta   nesta edição do Dossiê Gestão 
2021 seis artigos relacionados à área das Ciências Sociais Aplicadas para leitura e reflexão.  

 O primeiro artigo intitula-se “Análise de Viabilidade de Implantação de ITIL em 
Empresas de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação no Alto Vale do Itajaí” e foi 
elaborado pelos autores Gleison Lichtenfels, Jullian Hermann Creutzberg e Cleber Nardelli.  O 
segundo artigo aborda o “Diagnóstico do Processo Logístico: Estudo de Caso de uma Confecção 
Têxtil Localizada no Alto Vale do Itajaí-SC” e foi produzido por Vanessa Aparecida Molinari e 
Douglas Heinz. O terceiro artigo fala da “Inovação sob a Ótica das Empresas do Alto Vale do 
Itajaí - SC: Produtos e Processos” e tem a autoria de Mehran Ramezanali, Anielle Gonçalves de 
Oliveira, Marcondes Maçaneiro, Charles Roberto Hasse e Cleiton Marcolino May. 

O quarto artigo aborda “Quesitos Relevantes sobre Governança de Tecnologia da 
Informação nas Organizações” e foi elaborado pelos autores Rodrigo de Moraes e Jullian 
Hermann Creutzberg. O quinto artigo trata da “Operacionalização das Capacidades Dinâmicas 
em Empresas de uma Indústria de Baixa Volatilidade” com a autoria de Fabiana Arns e Ivan 
Lapuente Garrido.

 O sexto artigo intitulado “Turismo e Desenvolvimento em Santa Catarina: uma Análise 
do Período de 2014 a 2018” de Mara Michele Mahlstedt, Andrei Stock e Márcia Fuchter finaliza 
esta edição pensada especialmente para você. 

Desejamos a todos ótima leitura!

Márcia Fuchter
Organizadora
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE ITIL EM EMPRESAS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ALTO 

VALE DO ITAJAÍ1 

Gleison Lichtenfels2

Jullian Hermann Creutzberg3

Cleber Nardelli4

RESUMO
Uma gestão de TI de qualidade é de grande importância para o sucesso de uma empresa. Este artigo tem como 
objetivo principal analisar a viabilidade de implantação de ITIL em empresas de prestação de serviços de tecnologia 
da informação no Alto Vale do Itajaí. Para que o objetivo possa ser alcançado foi aplicado um questionário 
semiestruturado por meio de entrevistas em profundidade em três empresas, visando a construção do estudo de 
caso. Este questionário foi desenvolvido baseado na revisão da literatura e revisado por especialistas da área. Para 
um melhor entendimento sobre o tema, na revisão da literatura são apresentados os temas que foram abordados no 
questionário e compuseram o questionário da entrevista, sendo eles: conceitos gerais de TI, gestão de TI, conceitos 
gerais de TI, estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria de 
serviço continuada. Os resultados obtidos com as entrevistas foram relevantes, pois foi demonstrado a importância 
dos temas abordados, sendo possível obter com detalhes a percepção dos entrevistados sobre as melhores práticas 
a qual o ITIL se refere. A partir dos resultados obtidos no estudo de caso, evidencia-se que embora a minoria das 
empresas entrevistadas tenha conhecimento das práticas do ITIL, todas utilizam de alguns processos descritos na 
mesma, com objetivo de aumentar a qualidade, lucratividade e entrega dos serviços que oferecem.

Palavras-Chave: ITIL, Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação.

ABSTRACT
Quality IT management is of great importance to the success of a company. This article has as main objective to 
analyze the feasibility of implementing ITIL in companies providing information technology services in the Alto 
Vale do Itajaí. In order for the objective to be achieved, the semi-structured questionnaire was applied through in-
depth interviews in three companies, aiming at the construction of the case study. This questionnaire was developed 
based on literature review and reviewed by experts in the field. For a better understanding on the subject, in the 
literature review, the themes that were addressed in the questionnaire are presented and composed the interview 
questionnaire, which were: general IT concepts, IT management, general IT concepts, strategy of service, service 
design, service transition, service operation and continuous service improvement. The results obtained with the 
interviews were relevant, because the importance of the topics addressed was demonstrated, and it was possible 
to obtain in detail the perception of the interviewees about the best practices to which ITIL refers. Based on the 
results obtained in the case study, it is evidenced that although the minority of the companies interviewed are aware 
of ITIL practices, all use some processes described in it, with the objective of increasing the quality, profitability 
and delivery of the services they offer. 

Keywords: ITIL, Information Technology, Information Systems.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente o uso da tecnologia está relacionado a praticamente todas as atividades 
que realizamos, sejam elas pessoais, profissionais, acadêmicas e até mesmo no lazer. Da 
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mesma forma, está presente em todos os âmbitos das organizações, sendo usada de maneira 
fundamental para a organização, planejamento, estratégia e obtenção de resultados. Para que o 
setor de TI (Tecnologia da Informação), possa atuar como parceiro na busca por resultados para 
o negócio, é muito importante que o setor de TI e o negócio estejam alinhados por meio de um 
Gerenciamento de Serviços de TI. Nneste cenário, onde a TI torna-se um parceiro estratégico 
da organização na busca por resultados, foi desenvolvida uma biblioteca que compreende um 
conjunto de melhores práticas relacionadas ao gerenciamento de serviços de TI, conhecida 
como ITIL (Information Technology Infrastructure Library ou Biblioteca de Infraestrutura de 
Tecnologia da Informação). Esta, tornou-se referência no gerenciamento de processos de TI, 
que tem como objetivo, apresentar e utilizar um conjunto de melhores práticas de gestão de TI, 
garantindo maior eficiência de todos os serviços prestados pela TI.

Para Mansur (2013), o ITIL tem a preocupação em entregar e dar suporte de forma 
alinhada e que atenda aos requisitos do negócio, garantindo assim, não somente a satisfação do 
cliente, como também o aumento da lucratividade e competitividade, tendo em vista a redução 
de custos e que os recursos sejam usados da melhor maneira possível, por conta disso é um 
modelo de referência mundial.

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a viabilidade de 
implantação de ITIL em empresas de prestação de serviços de tecnologia da informação no 
Alto Vale do Itajaí. Para que o objetivo pudesse ser alcançado esta pesquisa foi constituída por 
cinco capítulos. Iniciando por esta seção introdutória, seguida pelo segundo capítulo da revisão 
da literatura envolvendo Governança de TI e ITIL. No terceiro capítulo são apresentados os 
detalhes sobre os procedimentos metodológicos adotados. No quarto capítulo são apresentados 
e discutidos os resultados da pesquisa, e por fim, no quinto e último capítulo constam as 
considerações finais e recomendações para trabalhos futuros.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 GOVERNANÇA DE TI

Na visão de Weill e Ross (2006, p. 8), a governança de TI pode ser definida como “[...] 
a especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para estimular 
comportamentos desejáveis na utilização da TI.”. De acordo com Mansur (2013, p. 15), “[...] 
A monarquia do negócio para as decisões de TI é muito mais um modelo orientado ao negócio, 
pois os executivos de negócio não se sentem à vontade para tomar as decisões de TI sem o 
aval de TI.”. Segundo Weill e Ross (2006, p. 10), “Uma Governança de TI eficaz deve tratar de 
três questões: Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficazes de TI? 
Quem deve tomar essas decisões? Como essas decisões serão tomadas e monitoradas?”.
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As necessidades da governança de TI originam-se das chamadas de Controle, 
Transparência e Previsibilidade (CTP) das organizações. As origens destas demandas 
datam do começo dos anos 1990, em que as questões relativas à qualidade ganharam 
uma enorme importância no cenário mundial. Apesar da forte demanda por governança, 
o crescimento exuberante da economia mundial acabou esfriando a sua necessidade 
imediata e o processo de maturidade da governança nas empresas acabou atrasando 
alguns anos. (MANSUR, 2013, p. 17).

Conforme Weill e Ross (2006, p. 8), “[...]a governança determina quem toma decisões. 
A administração é o processo de tomar e implementar decisões.”.

2.1.1 A importância da Governança de TI 

Mansur (2013, p. 20), afirma que “Controle, transparência e previsibilidade são agora 
ferramentas de gestão das organizações e como as informações estão na maioria dos casos no 
formato digital, a área de TI passou a desempenhar um papel vital na governança.”.

O fato da importância da área de TI para a execução da estratégia de negócio crescer, 
faz com que ela seja vista como uma parte da organização, tendo sua estratégia 
estritamente interligada com a de negócio, de modo que tudo que for feito em termos 
de TI possa ser demonstrado na forma de obtenção de valor para a organização. A 
área de TI deveria se comportar como um sócio da sua organização, criando uma 
relação de negócio com as demais áreas de negócio da organização. (MAGALHÃES; 
PINHEIRO, 2007, p. 36).

No entender de Weill e Ross (2006), há uma lista, chamada de Matriz de Arranjos de 
Governança, com cinco decisões de TI inter-relacionadas: Princípios de TI - define o papel do TI 
como negócio; Arquitetura de TI - define um padrão e a integração dos requisitos; Infraestrutura 
de TI - determina os serviços compartilhados e os de suporte; Necessidade de aplicações de 
negócio – especifica qual a necessidade comercial das aplicações de TI compradas ou das 
desenvolvidas internamente; Investimentos e priorização de TI – define onde e quanto investir 
financeiramente.

Com o passar do tempo, a área de TI está sendo incentivada a elevar sua maturidade 
em termos de atuação dentro da organização, e a tendência é de se tornar um parceiro 
estratégico dos demais setores de negócio que compõem a organização, dotando-se de 
uma forte Governança de TI, alinhada com a governança corporativa. (MAGALHÃES; 
PINHEIRO, 2007, p. 36).

“Uma Governança de TI eficaz requer uma quantidade significativa de tempo e de 
atenção da administração. Ela vale a pena? A dependência crescente das empresas em relação à 
informação e à TI sugere que sim.”. (WEILL; ROSS, 2006, p.14).
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2.1.2 Governança de TI e negócio

“A estratégia da empresa, os arranjos de governança e as metas de desempenho são 
postos em prática, respectivamente, pela organização da TI e comportamentos desejáveis, por 
mecanismos de governança e por métricas.”. (WEILL; ROSS, 2006, p.13). “O primeiro passo 
rumo à vitória desejada é motivar e envolver os integrantes da área de TI em um processo 
de transformação das suas convicções, do seu conhecimento e de suas expectativas, de modo 
a propiciar uma mudança no seu comportamento [...].”. (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007, 
p. 34). Na visão de Weill e Ross (2006, p. 14), “[...] Uma boa Governança de TI harmoniza 
decisões sobre a administração e a utilização da TI com comportamentos desejáveis e objetivos 
do negócio.”.

[...] as melhores práticas do ITIL surgiram para otimizar o uso dos recursos de TI e para 
que a tecnologia caminhe integrada com o negócio, gerando benefícios importantes 
e relevantes. Em função dos desafios o mercado entende que os principais objetivos 
do TI são: Atuar com foco nos processos. Atuar de forma preventiva proativa. Atuar 
com foco no cliente (usuário). Apresentar soluções integradas e de gerenciamento 
centralizado, mas com abrangência distribuída. Apresentar a demonstração dos 
resultados obtidos de forma clara. Estar permanente alinhada com o negócio. 
(MANSUR, 2013, p. 48).

2.1.3 Gerenciamento de Serviços

De acordo com Molinaro (2010, p.112) “O gerenciamento de serviços trata da 
disponibilização com qualidade de um portfólio de serviços aos seus clientes e usuários.”.  
Segundo Magalhães e Pinheiro (2007), o gerenciamento dos serviços de TI tem como objetivo 
agilizar a entrega e o suporte de serviços focando sempre em estar alinhado com a estratégia 
de negócio da empresa e as necessidades dos clientes, e para isso é necessário a integração das 
pessoas, processos e tecnologias, que são os componentes de um serviço de TI.

Algumas terminologias utilizadas pelo ITIL devem ser definidas para sua melhor 
compreensão, quais sejam: Serviço - conjunto de componentes relacionados 
fornecidos no suporte a um ou mais processos de negócio ou um ou mais sistemas de 
tecnologia da informação, TI que apoiam processos de negócio; Processo - conjunto de 
atividades inter-relacionadas com um objetivo específico; Cliente - um termo genérico 
que referencia um cliente do negócio. Normalmente é o patrocinador responsável por 
financiar ou autorizar o serviço; Usuário - ator que usa os serviços de TI diariamente. 
(MOLINARO, 2010, p. 112).

No entender de Magalhães e Pinheiro (2007, p. 60), “a área de TI deve passar a: 
contribuir de forma estratégica com o negócio; permitir a medição de sua contribuição para o 
negócio; entregar serviços mais consistentes e estáveis; dar menor ênfase na tecnologia.”.
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O Gerenciamento de Serviços de TI deve garantir que a equipe de TI, com a execução 
e gerenciamento dos diversos processos de TI, entregue os serviços de TI dentro do 
acordado, em termos de custo e de nível de desempenho, com as áreas de negócio da 
organização, não se esquecendo de atender paralelamente aos objetivos estratégicos 
definidos para ela. (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007, p. 59).

“Uma vez estabelecido o plano de ação, é necessário que, ao longo de sua execução, 
a área de TI preocupe-se em garantir os mecanismos adequados para o Gerenciamento de 
Serviços de TI, haja vista a extrema necessidade atual de controlar os processos de TI [...].”. 
(MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007, p. 59).

2.2 ITIL

Segundo Molinaro (2010, p. 112), “O Information Technology Infrastructure Library 
(ITIL) é um conjunto de melhores práticas para o gerenciamento de serviços de TI.”. No 
entender de Magalhães e Pinheiro (2007, p. 65), “A ITIL fornece um comprovado guia para o 
planejamento de processos padronizados, funções e atividades para os integrantes da equipe 
de TI, com referências e linhas de comunicação apropriadas entre elas.”. Abdo (2012) afirma 
que “A ITIL é adotada por mais de 15.000 organizações no mundo todo, dentre elas podemos 
destacar empresas como: IBM, Microsoft, HP, HSBC.”. “Atualmente, a maioria das empresas 
focadas na qualidade do serviço colocam como requisito uma certificação ITIL na contratação 
de um profissional para o gerenciamento dos serviços, portanto a certificação para essa área é 
uma opção quase a não ser questionada.”. (NASCIMENTO, 2013).

Para Mansur (2013), o fator financeiro, qualidade e a competitividade são as principais 
motivações que levam a utilização do ITIL, pois a aplicação das melhores práticas oferecidas 
por ela, geram redução de custos por parte dos investimentos e despesas com o TI, fazendo 
com que os recursos sejam melhor otimizados, bem como o controle dos ativos e redução dos 
incidentes e erros de operação. Se tratando de qualidade, nos é dito que ela não serve apenas na 
redução dos custos, mas aumenta a lucratividade e em consequência a satisfação dos clientes. 
Para Magalhães e Pinheiro (2007, p. 65), “A adoção da ITIL não obriga a uma nova maneira 
de pensar e agir. Essa adoção fornece uma base onde colocar os processos existentes em um 
contexto estruturado, validando suas atividades, tarefas, procedimentos e regras.”.

[...] as principais motivações do aspecto qualidade são: diminuição da indisponibilidade 
dos recursos e sistemas de tecnologia da informação; significativa redução do tempo 
e execução e distribuição dos serviços pela orientação a processos; aumento da 
satisfação dos usuários com relação à disponibilidade e à qualidade dos serviços de 
TI. (MANSUR, 2013, p. 49).

Mansur (2013, p. 50) cita que “O terceiro fator motivacional é basicamente uma 
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consequência do sucesso dos dois anteriores. Com as melhorias nas dimensões financeiras 
e qualidade é natural que a competitividade da empresa esteja sendo melhorada.”. Deve-se 
aplicar o ITIL tanto nas questões de curto prazo, pela praticidade imediata, quanto para resolver 
as questões de TI no médio e longo prazo. Para resolver estas questões é necessário usar o 
termo processo, definidos por uma cadeia produtiva que pode ser preventiva, proativa e focada 
no cliente (usuário), sendo necessária soluções integradas e ao mesmo tempo distribuídas, ou 
seja, as informações precisam estar em um ponto central onde todos os pontos da cadeia possam 
ter acesso e gerenciar estas informações. (MANSUR, 2013). Avila (2008) afirma que, “Outro 
objetivo do ITIL é promover na empresa o alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e 
as áreas de TI das organizações.”. Mansur (2013, p.49) complementa que “As melhores práticas 
do ITIL têm as seguintes metas de curto prazo: aumentar a produtividade; centralizar controle; 
estender o ciclo de vida da tecnologia; remover gargalos; simplificar a complexidade.”. De acordo 
com Avila (2008), “[...] um dos objetivos do ITIL é fornecer um modelo para gerenciamento 
dos serviços de TI que forneça mais qualidade e coerência no gerenciamento dos serviços de 
TI das empresas.”.

As boas práticas do ITIL têm como objetivos: servir de fonte para melhorar os 
processos de TI nas organizações; basear as metas para aprimorar os processos de 
TI, verificando essas boas práticas em outras empresas; fundamentar instruções 
sobre processos e práticas; respaldar decisões sobre a adoção de processos e práticas. 
(MORAIS; ROGERIO; GONÇALVES, 2018, p. 216).

O ITIL “Possui uma estrutura única composta de um eixo (núcleo) de condução de 
atividades “estratégia de serviços” que norteiam os demais: desenho de serviço; transição de 
serviço e operação de serviço. Por fora, está a “melhoria contínua de serviços.”. (MORAIS; 
ROGERIO; GONÇALVES, 2018, p.217). 

Conforme Fernandes e Abreu (2008, p. 274), “O núcleo da ITIL é composto por 5 
publicações, [...] cada uma delas relacionada a um estágio do ciclo de vida do serviço, contendo 
orientações para uma abordagem integrada de gerenciamento de serviços.”. “A versão 3 da 
ITIL (denominada V3), lançada em maio de 2007, representa uma grande evolução em relação 
a versão anterior, pois organiza os processos de gerenciamento de serviços em uma estrutura 
de ciclo de vida de serviço.”. (FERNANDES; ABREU, 2008, p. 272). Para Morais, Rogerio e 
Gonçalves (2018, p. 216), “A biblioteca ganha espaço pela grande necessidade de gerenciamento 
dos serviços de TI nas organizações, pois oferece uma estrutura de processos para manter uma 
infraestrutura de TI.”. 
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2.2.1 Estratégia de Serviço

A estratégia de serviço “[...] orienta sobre como as políticas e processos de gerenciamento 
de serviço podem ser desenhadas, desenvolvidas e implementada como ativos estratégicos ao 
longo do ciclo de vida de serviço.”. (FERNANDES; ABREU, 2008, p. 274).

Tem como objetivo o desenvolvimento de estratégias e modelos organizacionais 
baseados nos serviços de TI, contendo a descrição dos serviços que serão ofertados, 
como esses serviços criarão valor para os clientes, como eles irão perceber esse valor 
e como serão desenvolvidos os planos de negócios de modo a obter os recursos 
necessários aos serviços otimizando os recursos e mensurando o desempenho de 
todo o serviço. Nele, são encontrados os conceitos de competitividade, riscos, fatores 
críticos de sucesso, contabilidade orientada a serviços e valor do serviço, que é a 
combinação da utilidade com a garantia de que devem crescer proporcionalmente. 
(MORAIS; ROGERIO; GONÇALVES, 2018, p. 218).

“Entre os tópicos abordados nesta publicação estão os ativos de serviço, o catálogo 
de serviços, o gerenciamento financeiro, o gerenciamento do portfólio de serviços, o 
desenvolvimento organizacional, os riscos estratégicos etc.”. (FERNANDES; ABREU, 2008, 
p. 274). Segundo Morais, Rogerio e Gonçalves (2018, p. 219), “Para o desenvolvimento do 
serviço, esses ativos se dividem em recursos (capital financeiro, infraestrutura, aplicações, 
informação e pessoas) e habilidades (gerenciamento, organização, processos, conhecimento e 
pessoas).”. “De acordo com a ITIL V3, um serviço é um ‘meio de entregar valor aos clientes, 
facilitando o atingimento dos resultados que os clientes desejam, tirando deles a propriedade 
dos custos e riscos específicos’.”. (FERNANDES; ABREU, 2008, p. 276).

O gerenciamento de serviços pode ser definido como “um conjunto de capacitações 
organizacionais especializadas para fornecer valor aos clientes na forma de serviços”, 
ou seja, de transformar recursos em serviços valiosos. Tais capacitações podem ser 
vistas como processos e funções para gerenciar serviços ao longo do seu ciclo de vida. 
(FERNANDES; ABREU, 2008, p. 276).

“Um serviço também pode ser considerado um sistema fechado (no qual os resultados 
têm influência na sua realimentação) ou aberto (no qual o fluxo de resolução é unidirecional).”. 
(FERNANDES; ABREU, 2008, p. 277).

2.2.2 Desenho de Serviço

O desenho de serviço “tem como objetivo o desenho e a evolução de serviços para 
atender aos requisitos atuais e futuros da organização.”. (MORAIS; ROGERIO; GONÇALVES, 
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2018, p. 220). O desenho de serviço:

Fornece orientação para o desenho e desenvolvimento dos serviços e dos processos 
de gerenciamento de serviços, detalhando aspectos do gerenciamento do catálogo 
de serviços, do nível de serviço, da capacidade, da disponibilidade, da continuidade, 
da segurança da informação e dos fornecedores, além de mudanças e melhorias 
necessárias para manter ou agregar valor aos clientes ao longo do ciclo de vida de 
serviço. (FERNANDES; ABREU, 2008, p. 274).

Ele ainda “[...] traduz o processo final do livro Estratégia de Serviços chamado SLP 
(Service Level Package), o qual define o valor dos serviços em termos de utilidade e garantia.�. 
(MORAIS; ROGERIO; GONÇALVES, 2018, p. 220), sendo que aos autores ainda citam que:

[...] o SLP é visto em um conjunto de especificações: produz e mantém planos, 
processos, políticas, padrões e arquiteturas para criação dos serviços; desenha serviços 
que forneçam resultados adequados ao negócio; concebe processos para suportar o 
ciclo de vida dos serviços; desenvolve habilidades e capacidades de TI; projetam 
recursos seguros e resilientes de infraestrutura, ambiente, aplicações e dados; e cria 
métodos de mensuração e métricas. (MORAIS; ROGERIO; GONÇALVES, 2018, p. 
220).

“Nele, são encontrados os papéis de pessoas, produtos, processos e parceiros, tudo 
para realizar as atividades de desenvolvimento, produção, gerenciamento e alinhamento dos 
serviços com políticas e estratégias.”. (MORAIS; ROGERIO; GONÇALVES, 2018, p. 220).

2.2.3 Transição de Serviço

De acordo com Morais, Rogerio e Gonçalves (2018, p. 220), a transição de serviço 
“Tem como objetivo o planejamento e gerenciamento dos recursos para a entrega dos objetivos 
empresariais, assegurando o menor impacto possível nos serviços e departamentos da empresa.”. 
A transição de serviço: 

Orienta sobre como efetivar a transição de serviços novos e modificados para 
operações implementadas, detalhando os processos de planejamento e suporte à 
transição, gerenciamento de mudanças, gerenciamento da configuração e dos ativos 
de serviço, gerenciamento da liberação e da distribuição, teste e validação de serviço, 
avaliação e gerenciamento do conhecimento. (FERNANDES; ABREU, 2008, p. 274).

O planejamento e gerenciamento dos recursos fazem com que os clientes internos 
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e externos tenham maior confiança e satisfação com projetos novos que tragam informação 
transparentes e de fácil entendimento e aplicação, alinhados com os planos de transição de 
serviço. (MORAIS; ROGERIO; GONÇALVES, 2018).

2.2.4 Operação de Serviço

Segundo Morais, Rogerio e Gonçalves (2018, p. 223), a operação de serviço “tem 
como objetivo a entrega, aos clientes e usuários, dos níveis de serviço planejados e desejados 
pela direção da empresa, cuidando do gerenciamento da aplicação, tecnologia e infraestrutura 
que suportam a entrega da TI para a governança.”. A operação de serviço:

Descreve a fase do ciclo de vida do gerenciamento de serviços que é responsável 
pelas atividades do dia-a-dia, orientando sobre como garantir a entrega e o suporte a 
serviços de forma eficiente e eficaz, e detalhando os processos de gerenciamento de 
eventos, incidentes, problemas, acesso e de execução de requisições. (FERNANDES; 
ABREU, 2008, p. 275).

Alguns cuidados devem ser considerados com objetivos que podem causar conflito com 
o que foi planejado pela empresa, cuidados estes, importantes para que a evolução nos níveis 
de atendimento seja maior. Como objetivos podemos citar a visão interna versus visão externa, 
estabilidade versus tempo de atendimento, qualidade versus custos e atividades proativas versus 
reativas. (MORAIS; ROGERIO; GONÇALVES, 2018).

2.2.5 Melhoria de Serviço Continuada

De acordo com Morais, Rogerio e Gonçalves (2018, p. 224) “tem como objetivo 
oferecer um guia prático de avaliação e melhoria da qualidade de serviço, assim como as boas 
práticas de melhoria geral do ciclo de gerenciamento do serviço de TI [...].”. A melhoria de 
serviço continuada: “Orienta, através de princípios, práticas e métodos de gerenciamento da 
qualidade, sobre como fazer sistematicamente melhorias incrementais e de larga escala na 
qualidade dos serviços etc., com base no modelo PDCA preconizado pela ISSO/IEC 20000.”. 
(FERNANDES; ABREU, 2008, p. 275). 

Morais, Rogerio e Gonçalves (2018, p. 224) afirma que “[...] assim, os serviços poderão 
ser aperfeiçoados, com investimentos corretos a custos adequados, e serviços mensurados por 
indicadores de controle, ou seja, a melhoria contínua propriamente dita.”.  Ainda segundo Morais, 
Rogerio e Gonçalves (2018) para verificarmos os resultados dos processos continuamente 
recomenda-se o uso de três tipos de métricas, a de serviço, a de processo e a de tecnologia, com 
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objetivo de atender as necessidades dos clientes com mais qualidade e eficiência aperfeiçoando 
as atividades.  Para Cestari Filho (2011, p. 134), “Melhoria Continua de Serviço é a fase que 
une todos os outros elementos do ciclo de vida de serviço e garante que tanto os serviços como 
capacidade para provimento dos mesmos melhorem e amadureçam.”.

3 METODOLOGIA

Este capítulo é dedicado a apresentação dos procedimentos metodológicos que foram 
utilizados para realização da pesquisa, iniciando pela definição do tipo e método de pesquisa, 
passando pela construção do instrumento, revisão por especialistas e coleta de dados.

3.1 MÉTODO DE PESQUISA

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois seu objetivo foi analisar a viabilidade 
de implantação de ITIL em empresas de prestação de serviços de tecnologia da informação no 
Alto Vale do Itajaí. A pesquisa buscou responder aos seguintes problemas de pesquisa: Como 
melhorar as operações de gestão de serviços de TI e o alinhamento do departamento com os 
negócios da empresa, com o uso da biblioteca ITIL? 

Quanto aos procedimentos utilizados, fez-se uso da pesquisa de campo e estudo de caso, 
sendo estes, desenvolvidos e planejados em duas etapas, na primeira etapa, foram levantados 
os temas e informações relevantes sobre os processos do ITIL a partir da revisão de literatura 
presente neste trabalho. Na segunda etapa, de natureza qualitativa com o objetivo de aplicar as 
perguntas elaboradas na primeira etapa, por meio de um questionário semiestruturado em uma 
entrevista em profundidade, visando a construção do estudo de caso.

As entrevistas são uma fonte essencial de evidência do estudo de caso porque a 
maioria delas é sobre assuntos humanos ou ações comportamentais. Os entrevistados 
bem-informados podem proporcionar insights importantes sobre esses assuntos ou 
ações. Eles também podem fornecer atalhos para a história prévia dessas situações, 
ajudando-o a identificar outras fontes relevantes de evidência. (YIN, 2015, p. 117).

Segundo Jung (2004, p. 158), “Pode-se definir um estudo de caso como sendo 
um procedimento de pesquisa que investiga um fenômeno dentro do contexto local, real e 
especialmente quando os limites entre fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.”.

O método qualitativo difere em princípio, do quantitativo à medida que não emprega 
um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema. 
Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas.”. O autor 
ainda afirma que “[...] o método quantitativo representa, em princípio, a intenção 
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de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, 
possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto às inferências.”. 
(RICHARDSON, 1999, p. 70).

“Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito 
pelo pesquisado. Entrevista, por sua vez, pode ser entendida como a técnica que envolve duas 
pessoas numa situação “face a face” e em que uma delas formula questões e a outra responde.”. 
(GIL, 2017, p. 94). Segundo Gil (2017), o estudo de caso, contempla o estudo profundo e 
extenuante de um ou alguns casos, possibilitando uma maior amplitude e detalhamento do 
conhecimento.

3.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA

Como instrumento para coleta de dados elaborou-se um questionário semiestruturado 
com 36 perguntas. A construção do questionário para pesquisa e o dimensionamento das questões, 
foram efetuadas conforme as melhores práticas descritas pela biblioteca ITIL identificados na 
revisão da literatura. A versão inicial do instrumento de pesquisa foi revisado por especialistas, 
sendo que a versão final após esta revisão é apresentado no Apêndice A

3.3 REVISÃO POR ESPECIALISTAS

A terceira etapa ainda compreendeu a revisão do questionário por especialistas, quando 
foi encaminhado o instrumento para análise de dois especialistas no assunto, visando realizar 
uma checagem e validação do conteúdo das questões. O primeiro especialista é empresário 
e profissional no ramo de tecnologia da informação e o segundo é professor que atua na área 
de sistemas de informação. Poucas sugestões foram realizadas, sendo que uma delas foi a 
recomendação de adição de uma terceira pergunta, “Na sua empresa existem indicadores de 
medição, relacionados aos processos estabelecidos e suas atividades?”, em relação ao tema 
Melhoria de Serviço Continuada. O questionário semiestruturado ajustado a partir da revisão 
por especialistas é apresentado no Apêndice A.

3.4 COLETA DE DADOS

Após o processo de construção e validação do questionário semiestruturado, este foi 
aplicado em entrevista em profundidade com os técnicos em tecnologia da informação em três 
empresas de prestação de serviços de TI do Alto Vale do Itajaí, objeto do estudo de caso. Estas 
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entrevistas ocorreram nos dias 07 e 08 de novembro de 2019. Um termo de autorização para 
coleta de dados que foi apresentado e assinado pelos participantes. Foi feito um contato prévio 
com os entrevistados para agendamento da entrevista, sendo que, estes exercem diferentes 
cargos, porém semelhantes atribuições nas respectivas empresas e, com diferentes formações. 
O questionário aplicado possui 37 questões, sendo que as respostas levantadas são apresentadas 
no capítulo seguinte da análise dos resultados.

4 ANALISE DE RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentadas as análises sobre os dados coletados através do 
questionário, será também efetuada a contextualização dos entrevistados. Contudo neste quesito 
algumas informações particulares, como nome das empresas, dos entrevistados e localização 
física serão omitidas, visando preservar a sua identidade e integridade.

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS

O primeiro entrevistado, será chamado de Entrevistado A, que iniciou o seu contrato 
em 2016 na Empresa 1, possui curso técnico e o seu cargo é de Técnico em Informática. O 
segundo entrevistado, será chamado de Entrevistado B, que iniciou o seu contrato em 2010 na 
Empresa 2, possui ensino técnico e o seu cargo também é de Técnico em Informática. O terceiro 
entrevistado, será chamado de Entrevistado C, que iniciou seu contrato em 2015 na Empresa 3, 
é tecnólogo em sistemas de informação e o seu cargo é de Diretor e Gestor de TI. O resumo do 
perfil dos entrevistados é apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Perfil dos entrevistados
Entrevistado Tempo de 

Empresa Formação Cargo Quantidade aprox� de 
Clientes

A 2 Anos e 11 
meses Curso Técnico Técnico em Informática 55

B 9 Anos Ensino Técnico Técnico em Informática 1.500
C 4 Anos Tecnólogo em Sistemas de 

Informação Diretor e Gestor de TI 150
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na discussão dos resultados será apresentada a análise dos dados que foram coletados 
com base no questionário semiestruturado através da entrevista em profundidade. 
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4.2.1 Conceitos Gerais de TI

A primeira questão tratou sobre como são aplicados conceitos gerais de TI. Neste item 
todos os entrevistados afirmaram que estão em constante busca por atualizações, o entrevistado 
B afirma buscar atualizações através de cursos, livros e pesquisas. O entrevistado C afirma 
realizar pesquisa de novos softwares para melhorar e facilitar a produção de sua empresa.

Na segunda questão, quando perguntado se a empresa possui um plano de atualizações 
dos softwares e equipamentos de TI, o entrevistado B diz realizar o planejamento em conjunto 
com a equipe sobre todas as novas atualizações e melhorias. O entrevistado A relata que as 
atualizações são liberadas após testes, para que não causem danos a algum serviço ou recurso. 
O entrevistado C afirma planejar as atualizações para que se minimize o impacto aos clientes, 
realizando-as em horários menos críticos.

Falando sobre  conceitos gerais de TI, todos os entrevistados mostraram-se 
preocupados na busca por atualizações, conhecimento e novas tecnologias. Como cita Akabane 
(2012, p. 1) “O ambiente empresarial do século XXI denota uma forte dinâmica no nível de 
competição global das empresas ocasionada pela constante mudança nas tendências tecnológicas 
e no acentuado crescimento do comércio eletrônico.”.

4.2.2 Gestão de TI

A primeira pergunta questiona como é realizada a gestão de TI na empresa, o entrevistado 
A afirma que são realizadas reuniões com a equipe de TI para passar as informações referentes 
a todas as empresas/clientes. O entrevistado B relata que a gestão de TI é feita pelo gestor 
juntamente com a utilização de um software de controle de cadastros de clientes, serviços, 
garantias e chamados. O entrevistado C descreve que faz a gestão de TI seguindo uma agenda 
diária, onde faz o atendimento de um cliente de contrato por dia, e caso surja um atendimento 
de urgência, ajusta a agenda para prioriza-lo. Quando questionados se a estrutura de TI atual 
atende às demandas do negócio atualmente, todos os entrevistados afirmaram positivamente 
sobre a eficiência e eficácia dos recursos e serviços, visto que são feitos acompanhamentos com 
os clientes e pelo relato dos clientes.

Outro tema questionado, foi em relação ao que poderia mudar ou melhorar na 
infraestrutura de TI da empresa, o entrevistado A versa que poderia haver uma maior agilidade 
na apresentação e aprovação de projetos de melhoria e dar menos ênfase ao termo “apagar 
incêndios”. O entrevistado B afirma que busca sempre melhorar a conversa com o cliente, 
com objetivo de passar a ele a informação correta da melhor maneira possível. O entrevistado 
C relata que tem como objetivo de melhoria a aquisição de um software para gerenciar os 
atendimentos, abrir chamados, relatar problemas e gerar relatórios para os clientes. Neste tema, 
podemos observar que mesmo que todos os entrevistados tenham afirmado que a empresa está 
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entregando os seus serviços de forma satisfatória, todos relataram melhorias que poderiam ser 
aplicadas a empresa, ou seja, há uma preocupação na busca por mudanças e melhorias, e esse 
engajamento é importante para que a empresa siga entregando serviços de forma satisfatória. 

Assim como é importante que o gestor de TI seja organizado e transparente com 
a equipe de TI, para que todos sintam-se seguros e informados dos planos da gestão de TI. 
Como destaca Magalhães e Pinheiro (2007, p. 34), “O primeiro passo rumo à vitória desejada 
é motivar e envolver os integrantes da área de TI em um processo de transformação das suas 
convicções, do seu conhecimento e de suas expectativas, de modo a propiciar uma mudança no 
seu comportamento [...].”.

4.2.3 Conceitos Gerais de ITIL

Para este tema, de primeira abordagem foi questionado se o entrevistado sabe o que é 
a biblioteca ITIL, se já ouviu falar ou se já utilizou. O entrevistado A relata que faz uso do ITIL 
adaptando o seu conteúdo de acordo com cada empresa/cliente para atender melhor as suas 
necessidades. Em contrapartida o entrevistado B nunca ouviu falar no termo ITIL, mas após 
uma breve explicação sobre o tema, o entrevistado B conta que poderia estar adotando algumas 
práticas na empresa, contudo sem saber que se tratava de ITIL. O entrevistado C afirma já ter 
pesquisado sobre o tema a mais de um ano atrás, mas que atualmente não recorda do que se 
trata o tema em detalhes.

Na sequência quando indagados sobre o que acham da aplicação de ITIL na empresa e 
se veem o ITIL relevante ou necessário para o negócio, o entrevistado A respondeu que o ITIL é 
relevante para o negócio por ter em vista estabelecer um baixo custo de orçamentos, oferecendo 
equipamentos de acordo com a demanda e necessidade do negócio. O entrevistado B, após 
uma breve explicação por parte do entrevistador, relata achar importante a aplicação de ITIL 
na empresa, tanto para a lucratividade, para os rendimentos dos funcionários, para o serviço, 
vendas e atendimento. O entrevistado C nos conta que acha a aplicação de ITIL muito relevante 
e necessário, por englobar diversas áreas da gestão de TI, principalmente na aplicação de um 
software para realizar esta gestão de forma eficiente e rastreável.

Outro tema questionado foi quanto a como é realizado o controle de tempo utilizado 
nos processos de operação dos serviços prestados pela TI. O entrevistado A relata que é realizado 
um estudo antes de montar o projeto, e após montado, o controle é feito por banco de horas 
para os serviços realizados. O entrevistado B afirma realizar o controle de tempo, dando um 
prazo para os atendimentos de assistência, e depois o tempo utilizado é registrado do sistema. 
O entrevistado C respondeu realizar o controle de tempo através de documento de ordem de 
serviço, sendo considerado uma hora como tempo mínimo para o serviço.

Falando sobre conceitos gerais de ITIL, verifica-se que apenas um terço dos entrevistados 
conhecem e fazem uso da biblioteca ITIL e que todos realizam controle de tempo, mesmo que 
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de maneira diferente, mas que serve como forma de registro e controle do tempo utilizado nos 
processos de operação dos serviços. Notamos também, que todos os entrevistados responderam 
de forma positiva quanto a explicação da estrutura e objetivo do ITIL, identificando pontos 
importantes nas operações de serviços da empresa com o que descreve as melhores práticas do 
ITIL. Como descrito por Avila (2008), “[...] um dos objetivos do ITIL é fornecer um modelo para 
gerenciamento dos serviços de TI que forneça mais qualidade e coerência no gerenciamento dos 
serviços de TI das empresas.”.

4.2.4 Estratégia de Serviço

Quanto a este tema, foi questionado de que forma são distribuídas para a equipe de 
TI, as tarefas e serviços de TI prestados pela empresa. O entrevistado A relata que os técnicos 
da empresa têm suas empresas separadas para atendimento, e durante o dia quem organiza as 
agendas dos técnicos é o gestor de TI, que realoca os técnicos caso aconteça algum imprevisto 
ou problema. O entrevistado B conta que a empresa trabalha com três técnicos, dois deles 
realizam os serviços externos e o outro os serviços internos. O entrevistado C afirma que como 
não possui nenhum funcionário técnico, ele faz a organização das tarefas e trabalhos.

Na segunda pergunta, quando questionado sobre como é realizado o gerenciamento 
financeiro de TI em sua empresa, o entrevistado A relata que este é feito pelo gestor e sua 
esposa que também trabalha na empresa, sendo isso restrito apenas para ambos. O entrevistado 
B conta que a gestão financeira é feita pela secretária, com o uso de um software de controle. 
Já o entrevistado C relata que faz o controle financeiro usando uma planilha do Excel, onde são 
lançadas as entradas e saídas e gerados relatórios mensais do demonstrativo financeiro.

Na terceira pergunta, quando indagados sobre como é realizado o gerenciamento 
do portfólio de serviços prestados pela sua empresa para clientes e para o próprio negócio, 
o entrevistado A conta que é gerenciado pelo setor de vendas. O entrevistado B relata que a 
gestão é feita pelo gerente de TI, ele quem define os serviços a serem prestados. O entrevistado 
C relata que faz o gerenciamento catalogando os serviços em uma planilha, e criando pacotes 
de serviços para os clientes que assim desejarem. A divulgação do portfólio é feita via mídias 
sociais e e-mail.

Mesmo tendo procedimentos diferentes para a distribuição das tarefas e atividades, 
gerenciamento do portfólio de serviços e gerenciamento financeiro, vemos que o gestor de TI 
tem papel marcado na organização do negócio, usando estratégias para melhorar os resultados 
e gerar valor ao negócio e aos clientes. Como cita Fernandes e Abreu (2008, p. 276), “De 
acordo com a ITIL V3, um serviço é um ’meio de entregar valor aos clientes, facilitando o 
atingimento dos resultados que os clientes desejam, tirando deles a propriedade dos custos e 
riscos específicos’.”.
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4.2.5 Desenho de Serviço

Neste tema quando questionados sobre como são definidos/desenhados os serviços 
que irão realmente atender as necessidades dos clientes, o entrevistado A conta que este 
gerenciamento é definido pelo gestor de TI. Em contrapartida o entrevistado B relata que quem 
define os serviços é a equipe de TI como um todo e também realizando uma visita ao cliente, 
então é avaliado o que ele precisa, qual a demanda, os softwares e equipamentos que já possui, 
então é feito este contato com o cliente. O entrevistado C relata fazer uma visita ao cliente 
para realizar um levantamento de todo o parque tecnológico da empresa para então fazer uma 
reunião com o cliente para explicar o cenário atual e o cenário futuro de acordo com a demanda 
trazida pelo cliente. 

Na segunda pergunta é questionado se os serviços prestados pela sua empresa são 
documentados e de que forma são documentos. O entrevistado A relata que é feito um projeto e 
impresso para o cliente com todos os recursos que serão necessários na manutenção ou mesmo 
na primeira abordagem de um cliente novo. O entrevistado B afirma que são documentados 
através de um software de gestão que engloba desde o histórico do cliente, garantias, compras, 
a datas dos últimos atendimentos, a demanda anterior, se é um problema reincidente, e também 
são documentados através de notas físicas. O entrevistado C relata que realiza a documentação 
através de uma planilha onde são descritos a data, o tipo de atendimento, a descrição do serviço, o 
tempo disponibilizado para o mesmo e no final do mês gera um relatório para avaliar quais tipos 
de serviços ocorreram mais naquele mês. O entrevistado C conta ainda que é um gerenciamento 
simples, mas que funciona bem. 

Na pergunta três, quando questionados sobre como é realizado o gerenciamento do 
nível de serviços da empresa, o entrevistado A afirma que não possui gerenciamento de nível de 
serviço na empresa. Em contrapartida o entrevistado B relata realizar especializações e cursos 
para maior experiência e qualidade nos serviços da empresa. Ele afirma ainda que recentemente 
realizou um curso de Linux e outro de manutenção de smartphones com intuito de agregar 
mais um serviço a empresa. O entrevistado C relata que possui uma planilha para cada cliente 
com a descrição dos serviços prestados para estes, e baseado nesta planilha ele verifica o tempo 
utilizado em cada serviço e então busca melhorar ou automatizar o mesmo, automatização 
através de scripts ou softwares de automatização de serviços. 

Na questão quatro, quando indagado sobre como é assegurado que a capacidade da 
infraestrutura de TI consiga atender as demandas do negócio, o entrevistado A afirma que todos 
os técnicos conhecem a estrutura de cada empresa, facilitando caso o mesmo precise ir no lugar 
de outro técnico. O entrevistado B relata que atualmente a infraestrutura tem atendido bem as 
demandas, pois possuem um estoque organizado e atendem uma grande gama de equipamentos 
e produtos. O entrevistado C realiza este controle por meio de uma organização de estoque onde 
procura sempre ter equipamentos de backup, tanto para empresa, quanto para os clientes, de 
modo que o cliente possa ficar seguro quanto aos serviços prestados. Fazendo isso com uso de 
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documentos onde estes termos e condições estão bem esclarecidos para o cliente.
Na pergunta cinco, quando questionados sobre como é realizado o gerenciamento da 

disponibilidade dos serviços de TI que são prestados aos clientes, o entrevistado A relata fazer 
atendimento por banco de horas por mês, onde são feitos atendimentos até que este finalize. Caso 
sejam necessárias mais horas naquele mês por conta de um chamado de urgência, é conversado 
com o gestor da empresa para pedir autorização para realizar o serviço ou deixar para o próximo 
mês, dependendo da gravidade do problema. O entrevistado B conta que o gerenciamento é feito 
através de ordem de serviço, onde são colocados horários de início e de término. O entrevistado 
C realiza o gerenciamento através de um software de monitoramento dos serviços para que caso 
aconteça algum problema ou eventos o cliente e ele recebem um aviso via software ou e-mail, 
facilitando com que medidas possam ser tomadas o mais rápido possível. 

Na pergunta seis, quando questionados sobre como é feito o controle e gerenciamento 
de todos os recursos técnicos e serviços de TI para que possam ser recuperadas dentro de um 
tempo preestabelecido caso aconteça algum incidente, o entrevistado A descreve que caso 
alguma empresa esteja com um problema é enviado um técnico para solucioná-lo o quanto 
antes, mas quanto a isso não possui data ou controle de tempo. O entrevistado B menciona 
que possui registrado quais equipamentos os clientes possuem, para que, caso algum problema 
aconteça este possa ser recuperado dentro do prazo acordado. O entrevistado C afirma que 
este gerenciamento já acontece no momento do levantamento das necessidades do cliente, 
onde através de um documento fica esclarecido o tempo necessário para a resolução de cada 
problema ou incidente que possa acontecer àquele equipamento ou serviço. 

No sétimo questionamento quando indagado sobre como é realizado o gerenciamento 
de segurança de informação, o entrevistado A afirma que todos os clientes possuem cláusulas 
de contrato sobre os seus dados e informações pessoais. O entrevistado B relata que os clientes 
assinam um termo de responsabilidade dos dados, assegurando que as informações contidas 
em equipamentos ou peças tenham total sigilo por parte da empresa. O entrevistado C descreve 
que realiza backup das informações sigilosas através de uma solução de backup em nuvem que 
criptografa os arquivos na origem e no destino, garantindo assim a confiabilidade e integridades 
dos dados. Outro ponto importante é o uso de uma solução antivírus paga e o não uso de 
softwares piratas. 

Na pergunta oito questiona-se como é feito o gerenciamento dos serviços prestados 
pelos fornecedores da empresa, onde o entrevistado A afirma que a empresa não possui um 
serviço de gerenciamento com os fornecedores, em contrapartida o entrevistado B relata que: “É 
através de software, a gente possui planilhas, também de controle de custos, de gastos, estoque, 
os serviços também [...] têm cadastro de transportadores que a gente compra os produtos, no 
caso e a gente faz o gerenciamento pelo software e por planilhas [...], planilhas no Excel.”. 
(ENTREVISTADO B). Diante do mesmo questionamento o entrevistado C relata que faz o 
gerenciamento através de um catálogo dos produtos oferecidos pelos fornecedores e também 
através de parcerias para abranger soluções além do que a empresa oferece. Sobre o desenho de 
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serviços, mais especificamente à sua documentação, todos as empresas entrevistadas relataram 
que fazem um registro dos serviços, mas a forma com que esses desenhos são definidos é feita 
de forma diferente em cada empresa, na primeira é realizada pelo gestor, na segunda é feita 
por toda a equipe, e na terceira, o entrevistado afirma primeiro realizar uma visita ao cliente, 
analisando todo o parque tecnológico, para depois definir os serviços que melhor atenderá as 
demandas. Como afirma Morais, Rogerio e Gonçalves (2018, p. 220), “Tem como objetivo o 
desenho e a evolução de serviços para atender aos requisitos atuais e futuros da organização.”.

Quanto a disponibilidade e capacidade da infraestrutura de TI, nem todas as 
empresas entrevistadas relataram o uso de alguma ferramenta ou documento para o controle 
e monitoramento da infraestrutura e dos serviços, sendo este um ponto crítico, pois incidentes 
podem acontecer e impactar de forma direta no processo dos serviços, gerando impacto aos 
clientes. Outro ponto de destaque é sobre a segurança da informação, onde todos os entrevistados, 
com exceção do entrevistado C, afirmam que seus clientes assinam um documento sobre 
a responsabilidade dos dados e informações. Como cita Fernandes e Abreu (2008, p. 284), 
“Abrange processos relacionados à garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade 
de dados, assim como à segurança dos componentes de hardware e software, da documentação 
e dos procedimentos.”.

4.2.6 Transição de Serviço

A primeira pergunta questiona como é realizado o gerenciamento de mudança na 
empresa. O entrevistado A relata que possui equipamento de backup, para que caso aconteça 
que algum computador, nobreak, etc, apresente defeito, estes são substituídos temporariamente. 
Ele relata ainda que são feitas as devidas preventivas nos equipamentos a cada 6 meses. O 
entrevistado B afirma contactar o cliente para realizar o agendamento do horário, de preferência 
em horários com menor quantidade de funcionários ou até nos finais de semana, para evitar 
impactos para a empresa, o mesmo ocorre para mudanças internas. O entrevistado C não realiza 
gerenciamento de mudança.

Na segunda pergunta, quando questionado sobre como é realizado a identificação, 
o registro, o controle e a verificação dos ativos de TI e itens de configuração na empresa, 
o entrevistado A relata que é realizado um inventário dos softwares e hardwares apenas dos 
clientes, e que este inventário é enviado para o gestor da empresa cliente. O entrevistado B 
afirma não possuir nenhuma documentação quantos aos ativos de TI e itens de configuração da 
empresa. O entrevistado C afirma realizar o registro e controle através de uma planilha, onde 
são descritas todas as informações dos ativos de TI da empresa.

Na terceira pergunta, faz-se o questionamento quanto aos testes dos serviços de TI 
na empresa. O entrevistado A relata realizar testes dos softwares em máquinas virtuais antes 
de atualizar as máquinas principais. O entrevistado B afirma que são feitos testes seguindo 
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um checklist, para que os testes sempre sigam um padrão. O entrevistado C relata que realiza 
vários testes internos antes de oferecer e aplicar no cliente, principalmente testes de backup, 
restauração e de velocidade de backup e restauração.

Na questão quatro, quando é indagado se na empresa são realizados testes dos 
equipamentos fornecidos, o entrevistado A afirma que são feitos testes dos equipamentos e 
verificado se o mesmo é adequado a função que irá exercer e se irá atender aos requisitos do 
software a ser utilizado. O entrevistado B relata que são realizados testes do servidor interno, 
teste dos HDs externos utilizados no backup de clientes e testes de Internet para verificar se 
está oferecendo a banda necessária, assim como dos estabilizadores, cabeamento e telefone. 
O entrevistado C afirma que também realiza todos os testes necessários em equipamentos 
fornecidos.

Na pergunta cinco, quando questionados sobre como são tratadas as informações para 
que elas estejam corretas e que sejam entregues de forma apropriada para a tomada de decisões, 
o entrevistado A relata que são realizadas reuniões mensais para conversar sobre como estão os 
atendimentos e oferecer novos projetos de melhorias para as empresas. O entrevistado B afirma 
que todas as manutenções ou problemas a serem resolvidos são verificados por duas pessoas 
antes de passar para o cliente, ou seja, primeiramente passa pelo técnico e então para o gestor 
de TI. O entrevistado C relata que busca realizar sempre uma pesquisa na internet sobre os 
problemas que encontra, também busca conversar com outras pessoas que já tiveram o mesmo 
problema, para obter a maior quantidade de informação possível antes de realizar qualquer 
troca ou manutenção que possa causar custos ou impacto a empresa e ao cliente.

Quanto a este tema, notamos uma preocupação de todas as empresas entrevistadas 
em entregar serviços de qualidade, confiáveis e de maneira a causar o menor impacto possível 
ao cliente, como descreve Morais, Rogerio e Gonçalves (2018, p. 220), “Tem como objetivo 
o planejamento e gerenciamento dos recursos para a entrega dos objetivos empresariais, 
assegurando o menor impacto possível nos serviços e departamentos da empresa.”. Ficou 
evidente também que nem todas as empresas realizam documentação, de acordo com as 
melhores práticas do ITIL, para o registro dos ativos de TI e o gerenciamento de mudanças.

4.2.7 Operação de Serviço

Neste tema, a primeira questão trata-se de como são monitorados os eventos que 
ocorrem na infraestrutura de TI da empresa. O entrevistado A relata que faz uso da ferramenta 
Zabbix para monitorar os servidores dos clientes e servidores internos, e assim que algum 
alerta de maior risco surge, imediatamente é contatado o cliente para alertar sobre o problema. 
O entrevistado B descreve que são feitas reuniões mensais para analisar as situações ocorridas 
naquele mês, os atendimentos, questão das vendas, os incidentes, problemas, tanto de cliente 
como internamente, tudo isso é conversado e alinhado com o gestor. O entrevistado C versa que 
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não possui nenhum software de monitoramento na infraestrutura de TI da empresa por conta 
de possuir poucos equipamentos, e caso aconteça algum incidente com algum equipamento o 
mesmo é substituído por outro de backup.

Na segunda pergunta é questionado quanto ao gerenciamento de problema na empresa. 
O entrevistado A afirma que este gerenciamento é feito apenas em clientes e depende de empresa 
para empresa, pois sempre são montados projetos de melhorias para as empresas e elas aprovam 
ou não o projeto, caso o mesmo for reprovado é feito o máximo para amenizar os problemas 
futuros. O entrevistado B relata que este gerenciamento é realizado verbalmente com o gestor da 
empresa, para verificar a causa do problema ou o que aconteceu, se for um problema com algum 
cliente abre-se uma ordem de serviço detalhando o ocorrido para que este fique documentado 
no histórico do mesmo. O entrevistado C relata que faz este gerenciamento buscando utilizar 
produtos de qualidade, ligando os ativos de TI em um nobreak para que caso aconteça alguma 
falha na energia os equipamentos não desliguem de imediato. 

Na terceira pergunta, é questionado se a empresa realiza manutenção preventiva em 
equipamentos internos periodicamente. O entrevistado A relata que são realizadas preventivas 
apenas nos computadores do setor financeiro, vendas e web. O entrevistado B afirma que são 
feitas manutenções preventivas periodicamente nos computadores da empresa, realizando uma 
limpeza física, limpeza de softwares indesejáveis, atualização de softwares e atualização de 
antivírus. O entrevistado C relata que realiza manutenção preventiva nos equipamentos da 
empresa e procura também realizar a troca dos computadores a cada dois anos.

Na quarta pergunta, quando questionado se a empresa realiza manutenção preventiva 
em equipamentos de clientes/empresas externas periodicamente, o entrevistado A afirma 
que são realizadas a cada 3 meses, onde é realizado uma limpeza física dos equipamentos e 
quando necessário, atualização do sistema operacional e de softwares. O entrevistado B relata 
que também realiza manutenções preventivas e que muitas vezes, o próprio cliente traz o 
equipamento até a assistência para realizar uma limpeza e atualização. O entrevistado C afirma 
realizar manutenções preventivas e procura seguir um checklist para verificar o estado dos 
equipamentos. Quando possível utiliza também ferramentas de monitoramento e testes, onde 
gera-se um relatório para acompanhar o desempenho dos equipamentos, e caso algum apresente 
anormalidades, busca realizar a troca o quanto antes.

Na quinta questão, é indagado como é feito o controle e gerenciamento de chamados 
ou de listagem dos problemas e serviços a serem realizados ou resolvidos. O entrevistado A 
relata que algumas empresas/clientes fazem uso de um sistema de chamados, outras entram em 
contato via telefone ou aplicativo de mensagens (WhatsApp). Em seguida, são lançadas ordens 
de serviço para os atendimentos realizado no decorrer do dia. O entrevistado B relata que 
possui um software para listagem e agendamentos de chamados, mas também realiza anotações 
manuais em uma agenda física. O entrevistado C afirma realizar o gerenciamento dos chamados 
em um sistema de ordem de serviço e em planilhas do Excel. 

A sexta questão, pergunta como é realizado o controle quanto ao acesso dos usuários 
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da empresa ao direito de utilizar os serviços. O entrevistado A afirma não possuir nenhum 
documento com estes termos para o acesso dos usuários. O entrevistado B relata que o acesso 
ao software de gerenciamento é dado apenas às secretarias, os técnicos apenas recebem a ordem 
de serviço impressa e executam o serviço. Quanto aos equipamentos, todos possuem acesso. 
Ele afirma também não possuir documentação quanto aos acessos. O entrevistado C relata que 
não possui documentação para controle dos acessos, ele apenas afirma compartilhar com sua 
esposa, que também tem parte no negócio, informações sobre todos os acessos, para que caso 
aconteça algum imprevisto, nenhum cliente seja afetado. 

Na sétima pergunta, quando questionado se a empresa possui algum sistema online 
de helpdesk para chamados de clientes externos, o entrevistado A relata que possui, mas que 
apenas alguns clientes utilizam. O entrevistado B relata que possui um sistema através do site 
da empresa, e principalmente através de redes socias, onde os clientes entram em contato, ou 
buscam informações de telefone para informar os problemas. O entrevistado C afirma que a 
principal ferramenta utilizada é o WhatsApp, para o primeiro contato, e depois o chamado é 
registrado em uma planilha.

Na oitava pergunta, é que questionado quanto a opinião sobre profissionais de 
TI receberem treinamento periodicamente. O entrevistado A afirma que “é extremamente 
importante sempre estar atualizado na profissão de TI, pois, o avanço da tecnologia é crescente 
e o método que é utilizado hoje pode não ser utilizado amanhã.”. O entrevistado B relata que 
treinamentos são sim necessários pois a área de TI está em constante atualização, tanto na 
parte de hardware, como na de software. O entrevistado C afirma que para que uma empresa 
se mantenha no mercado, a atualização de informática e treinamentos para os colaboradores é 
essencial. Ele afirma que realiza treinamentos online e procura sempre manter-se atualizado, 
pois em sua opinião, profissionais de TI que não procuram por atualizações, estão perdendo 
mercado.

Na pergunta de número nove, quando questionado sobre como é feita a distribuição e 
controle das funções e atividades da equipe de TI, o entrevistado A relata que cada técnico possui 
determinadas empresas para atendimento, mas que todos os técnicos trocam informações sobre 
a situação de cada empresa, para que caso algum técnico falte, outro técnico possa substitui-lo e 
realizar o atendimento normalmente. O entrevistado B afirma que todos os técnicos da empresa 
realizam qualquer atividade de TI, mas que prioritariamente, dois deles fazem o atendimento 
externo, e ele mesmo realiza com maior frequência o trabalho interno. O entrevistado C relata 
que a parte comercial, como vendas e cotações, fica a cargo de sua esposa, e chamados técnicos 
e manutenções ficam por conta do entrevistado.

Sobre a operação de serviço, é importante notar que as redes sociais e ferramentas de 
comunicação como WhatsApp tem uso expressivo para o atendimento e registro de problemas, 
pois facilita para o cliente entrar em contato e relatar um problema direto do seu smartphone ou 
computador, de qualquer lugar que tenha acesso à Internet, bem como, se torna uma maneira 
rápida de colher informações e conseguir resolver o problema de forma mais ágil, como relata os 
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autores Fernandes e Abreu (2008, p. 275), “Descreve a fase do ciclo de vida do gerenciamento 
de serviços que é responsável pelas atividades do dia-a-dia, orientando sobre como garantir 
a entrega e o suporte a serviços de forma eficiente e eficaz, e detalhando os processos de 
gerenciamento de eventos, incidentes, problemas, acesso e de execução de requisições.”.

4.2.8 Melhoria de Serviço Continuada

Quanto a este tema, a primeira pergunta questiona se na empresa são realizados relatórios 
dos serviços realizados. O entrevistado A afirma que “são geradas ordens de serviços que são 
enviadas aos clientes todo o começo de mês, informando o que foi feito no mês anterior, e essas 
ordens de serviços é gerado os gastos dos bancos de horas de cada empresa.”. O entrevistado 
B relata que uma vez por mês é feito um relatório de vendas, assistência, chamados, tipos de 
problemas e serviços realizados. O entrevistado C afirma que realiza estes relatórios apenas dos 
clientes de contrato, onde gera um relatório dos chamados e do tempo gasto em cada chamado, 
e então encaminha para o diretor da empresa/cliente.

Na segunda pergunta é questionado se na empresa existe alguma ferramenta de 
monitoramento dos serviços, com objetivo de medir os serviços, estabelecer diferentes níveis 
para a medição e visualização através de relatórios. O entrevistado A relata que é realizado o 
monitoramento através da ferramenta Zabbix e por envio de relatórios via e-mail. O entrevistado 
B relata não possuir um software de monitoramentos dos serviços, possui apenas um software 
que gera um relatório mensal da quantidade e descrição de chamados por cliente. O entrevistado 
C afirma não possuir uma ferramenta de monitoramento dos serviços. 

Na terceira pergunta é indagado se na empresa existem indicadores de medição, 
relacionados aos processos estabelecidos e suas atividades. O entrevistado A afirma não 
possuir indicadores de medição, apenas realizam os projetos seguindo o tempo de solução, 
sem documentar o status do projeto. O entrevistado B relata que mede os processos através 
da lucratividade, onde a média de tempo para manutenção em computadores é de duas a três 
horas, ele afirma serem necessárias cinquenta manutenções de computadores por semana para 
que tenha lucratividade. O entrevistado C afirma não possuir indicadores, mas que no futuro 
gostaria muito de implantar uma ferramenta de indicadores, pois em sua visão, é algo essencial 
para analisar a produção.

De acordo com Fernandes e Abreu (2008, p. 296), “Envolve a composição de relatórios 
de serviço a partir dos dados coletados e monitorados durante a entrega do serviço, além da 
identificação do seu objetivo, do público alvo e da utilização planejada para as informações 
contidas nestes relatórios.”. O autor aponta a realização de relatórios dos serviços monitorados 
como algo básico para uma visualização detalhada do status de cada serviço e dos processos, mas 
com dois dos três entrevistados isto não acontece na prática, exceto, na empresa do entrevistado 
A, que utiliza a ferramenta Zabbix para monitorar e gerar relatórios dos eventos apresentados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar e identificar os processos da biblioteca de 
boas práticas do ITIL, e também quais os benefícios e dificuldades da implementação dos 
mesmos na operação dos serviços de TI em empresas prestadoras de serviços de TI do Alto 
Vale do Itajaí.

Para este trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o ITIL e sua 
estrutura, alcançado através da revisão de literatura, onde é descrito todos os tópicos relacionados 
a biblioteca ITIL e gestão de TI. Foi elaborado um questionário semiestruturado com base na 
revisão de literatura, levantando temas e informações sobre os processos do ITIL e da gestão 
de TI de empresas prestadoras de serviços de TI. A aplicação do questionário foi feita por meio 
de uma entrevista em profundidade, de natureza qualitativa, para obter informações para a 
construção do estudo de caso. A partir dos resultados obtidos no estudo de caso, evidencia-se 
que embora a minoria das empresas entrevistadas tenha conhecimento das práticas do ITIL, 
todas utilizam de alguns processos descritos na mesma, com objetivo de aumentar a qualidade, 
lucratividade e entrega dos serviços que oferecem. Além disso, percebe-se que as empresas 
entrevistadas estão preocupadas em oferecer seus serviços de maneira ágil, usando ferramentas 
para facilitar a comunicação e o contato dos clientes com a empresa, como por exemplo, software 
de chamados online, redes sociais, e aplicativos de mensagem (WhatsApp), buscando sempre 
atender os clientes da melhor maneira possível, minimizando impactos, sendo transparentes e 
priorizando o negócio do cliente. 

No que diz respeito ao registro e controle dos processos executados pelas empresas 
entrevistadas, identifica-se que nem todos os processos são documentados conforme recomenta 
o ITIL. Percebe-se que as empresas que realizam a documentação dos processos, seja por meio 
físico ou digital, possuem maior controle e facilidade na gestão de TI, pois essa documentação 
auxilia na busca por informações, na segurança e garantia dos processos e na tomada de decisões.

Através dos resultados percebeu-se que a implantação do ITIL em empresas prestadoras 
de serviços de TI é viável, pois os entrevistados que não conheciam a biblioteca ITIL e seu 
conjunto de melhores práticas, responderam de forma positiva quanto a relevância e necessidade 
de implanta-la em suas empresas, visto os benefícios e vantagens oferecidos e apresentados pela 
ITIL. Outro ponto que justifica esta avaliação, se dá por conta de que todos os entrevistados 
mostraram que em alguns processos da empresa já são aplicadas melhores práticas do ITIL, 
conscientemente ou não. Identifica-se também, que o uso do ITIL pode melhorar e ajudar as 
empresas, principalmente na questão da documentação dos processos, visto que de acordo com 
as respostas dos entrevistados, evidencia-se esta carência de documentação. Da mesma forma, 
constata-se que as empresas poderiam adotar uma ferramenta de monitoramento dos serviços e 
equipamentos, tanto de clientes como da própria empresa, afim de facilitar e aprimorar a análise 
de eventos e incidentes, determinando ações de controle apropriadas, minimizando o tempo 
para restauração e os impactos ao negócio.
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Outro aspecto em que o ITIL pode contribuir para a gestão de TI das empresas, trata-
se da adoção de uma ferramenta com objetivo de centralizar as informações sobre clientes, 
processos, serviços, relatórios, eventos, incidentes, atendimentos, problemas, configurações, 
fornecedores, equipamentos e estoque, facilitando o controle e a busca por estas informações.
 

5.1 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Embora o objetivo da pesquisa tenha sido atingido, houveram algumas limitações, 
como por exemplo, a quantidade de respondentes. Desta forma, como recomendação para 
trabalhos futuros, sugere-se a expansão da pesquisa, de modo que esta, abranja mais empresas 
de prestação de serviços de TI não se limitando ao Alto Vale do Itajaí. Outra recomendação, 
consiste na aplicação de uma pesquisa quantitativa, afim de identificar estatisticamente os 
processos de TI e a forma como estes são desenvolvidos nas empresas. Assim como também 
se sugere um plano de ação a partir dos resultados obtidos com a presente pesquisa, afim de 
auxiliar na aplicação de ITIL nestas empresas.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE ITIL

Tempo de Empresa: ______________________
Formação: ______________________________
Cargo que Ocupa na Empresa: _______________________
Quantidade aproximada de Clientes da Empresa: __________

Tema Pergunta Referência

1� Conceitos 
Gerais de TI

1.1. Com os avanços tecnológicos, existe a necessidade de estar sempre 
atualizado quanto a novos serviços e novas maneiras de realizar as tarefas 
de uma empresa, com objetivo de obter melhor velocidade e qualidade 
em seus processos. Como você descreve a atualizações e adoção de novas 
tecnologias na sua empresa?

Morais, 
Rogerio e 
Gonçalves 
(2018)

1.2. Na sua empresa existe um plano de atualização ou planejamento para 
atualizações dos softwares e equipamentos de TI? Como é planejado? 
Quem realiza?

Akabane 
(2012)

2. Gestão de 
TI

2.1. Como é realizada a gestão de TI na sua empresa? Cite alguns 
exemplos.

Weill e Ross 
(2006)

2.2. A estrutura de TI da sua empresa atende aos objetivos/demandas do 
negócio atualmente? Por que? Mansur (2013)

2.3. O que poderia mudar ou melhorar na infraestrutura de TI da sua 
empresa? Existe alguma situação que você poderia relatar?

Magalhães 
e Pinheiro 
(2007)
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3� Conceitos 
Gerais de 
ITIL

3.1. Você sabe o que é a biblioteca ITIL? Já ouviu falar, ou já utilizou?
* Caso a resposta seja negativa o entrevistador irá realizar uma breve 
explicação sobre o tema.

Molinaro 
(2010)

3.2. Tendo em vista que a ITIL tem como objetivo a redução de custos 
e o aumento da lucratividade e competitividade, como você descreve a 
aplicação de ITIL na sua empresa, acha algo relevante ou necessário para 
o negócio?

Mansur (2013)

3.3. A biblioteca ITIL descreve como importante que a equipe de TI 
entregue seus serviços dentro do acordado, tanto em questão de tempo 
como de custos. Descreva como é realizado o controle do tempo utilizado 
nos processos de operação dos serviços prestados pela TI.

Magalhães 
e Pinheiro 
(2007)

4. Estratégia 
de serviço

4.1. De que forma são distribuídas para a equipe de TI, as tarefas e 
serviços de TI prestados pela empresa?

Morais, 
Rogerio e 
Gonçalves 
(2018)

4.2. As melhores práticas do ITIL descrevem a importância do 
gerenciamento financeiro de TI para a sustentação econômica dos 
serviços executados pela organização. Descreva em linhas gerais como é 
realizado o gerenciamento financeiro de TI na sua empresa.

Fernandes e 
Abreu (2008)

4.3. A ITIL tem como um dos pontos o gerenciamento de portfólio de 
serviços, onde visa governar os investimentos em gerenciamento de 
serviços através da empresa, e gerencia-los para que adicionem valor 
ao negócio. Como é realizado o gerenciamento do portfólio de serviços 
prestados pela sua empresa para clientes e para o próprio negócio?

Fernandes e 
Abreu (2008)

4.4. Vamos imaginar que um cliente teve um aumento na quantidade de 
seus funcionários, e a atividade do seu negócio também se intensificou, 
gerando assim, um crescimento da demanda de incidentes e requisições 
de serviços por parte deste cliente. Como é realizado o gerenciamento 
da demanda dos clientes da sua empresa? Poderia citar uma situação 
vivenciada recentemente?

Fernandes e 
Abreu (2008)
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5� Desenho de 
serviço

5.1. Como são definidos/desenhados os serviços que irão realmente 
atender as necessidades dos clientes e fornecer resultados adequados? 
Poderia citar uma situação vivenciada recentemente?

Morais, 
Rogerio e 
Gonçalves 
(2018)

5.2. Os serviços prestados pela sua empresa são documentados para que 
se possa medi-los e/ou
monitorá-los periodicamente? De que forma são documentados, poderia 
citar um exemplo? 

Fernandes e 
Abreu (2008)

5.3. Como é realizado o gerenciamento do nível de serviços da empresa, 
existe algum plano de melhoria dos serviços, com intuito de manter e/ou 
melhorar os serviços prestados?

Fernandes e 
Abreu (2008)

5.4. Como é assegurado que a capacidade da infraestrutura de TI consiga 
atender as demandas do seu negócio, fazendo um balanço entre a oferta e 
a demanda de serviços?

Fernandes e 
Abreu (2008)

5.5. Como é realizado o gerenciamento da disponibilidade dos serviços de 
TI que são prestados aos clientes?

Fernandes e 
Abreu (2008)

5.6. Como é feito o controle e gerenciamento de todos os recursos 
técnicos e serviços de TI, para que possam ser recuperados dentro um 
tempo preestabelecido, caso aconteça algum incidente?

Fernandes e 
Abreu (2008)

5.7. A ITIL destaca a segurança da informação como outro ponto muito 
importante, pois descreve os processos relacionados à garantia da 
confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados, segurança 
por parte dos componentes de hardware e software, da documentação e 
dos procedimentos. Como é realizado o gerenciamento de segurança da 
informação na sua empresa?

Fernandes e 
Abreu (2008)

5.8. Como é feito o gerenciamento dos serviços prestados pelos 
fornecedores da sua empresa?

Fernandes e 
Abreu (2008)

6� Transição 
de serviço

6.1. O gerenciamento de mudanças visa assegurar que todas as mudanças 
ocorridas no ambiente operacional sejam padronizadas e que os impactos 
que acontecem por problemas/incidentes sejam os menores possíveis para 
não afetar na qualidade do serviço. Como é realizado o gerenciamento de 
mudança na sua empresa?

Fernandes e 
Abreu (2008)

6.2. Como é realizada a identificação, o registro, o controle e a 
verificação dos ativos de TI e itens de configuração (hardware, software, 
documentação relacionada) na sua empresa?

Fernandes e 
Abreu (2008)

6.3. Na sua empresa são realizados testes dos serviços de TI? Poderia 
citar um exemplo?

Fernandes e 
Abreu (2008)

6.4. Na sua empresa são realizados testes dos equipamentos fornecidos? 
Poderia citar um exemplo?

Fernandes e 
Abreu (2008)

6.5. Na sua empresa como são tratadas as informações para garantir que 
elas estejam corretas e que sejam entregues de forma apropriada para a 
tomada de decisões?

Fernandes e 
Abreu (2008)
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7. Operação 
de serviço

7.1. Eventos podem ser exceções (incidentes, problemas, mudanças), 
advertências ou pedidos de informação que devem ser tratados de forma 
distinta. Como são monitorados os eventos que ocorrem na infraestrutura 
de TI da sua empresa?

Fernandes e 
Abreu (2008)

7.2. O gerenciamento de problema tem o objetivo de minimizar os 
impactos causados por incidentes, falhas ou problemas na infraestrutura 
de TI, assim como também prevenir que incidentes relacionados a estas 
falhas aconteçam novamente. Como é realizado o gerenciamento de 
problema na sua empresa?

Fernandes e 
Abreu (2008)

7.3. A sua empresa realiza manutenção preventiva em equipamentos 
internos periodicamente? Poderia citar um exemplo?

Fernandes e 
Abreu (2008)

7.4. A sua empresa realiza manutenção preventiva em equipamentos de 
clientes/empresas externas periodicamente? Poderia citar um exemplo? 

Fernandes e 
Abreu (2008)

7.5. Como é feito o controle e gerenciamento de chamados ou de listagem 
dos problemas e serviços a serem realizados ou resolvidos?

Fernandes e 
Abreu (2008)

7.6. Como é realizado o controle quanto ao acesso dos usuários ao direito 
de utilizar os serviços?

Fernandes e 
Abreu (2008)

7.7. A sua empresa possui algum sistema online de helpdesk para que 
clientes externos possam abrir chamados e acompanhar o progresso? Por 
que?

Fernandes e 
Abreu (2008)

7.8. Qual a sua opinião sobre profissionais de TI receberem treinamento 
periodicamente? 

Fernandes e 
Abreu (2008)

7.9. Outro foco da ITIL é na padronização dos processos de TI. Descreva 
como é feita a distribuição e controle das funções e atividades da equipe 
de TI.

Fernandes e 
Abreu (2008)

8� Melhoria 
de serviço 
continuada

8.1. Na sua empresa são realizados relatórios dos serviços realizados, com 
a intenção de identificação do objetivo, do público alvo e da utilização 
destes serviços?

Fernandes e 
Abreu (2008)

8.2. Na sua empresa existe alguma ferramenta de monitoramento dos 
serviços, com objetivo de medir os serviços, estabelecendo diferentes 
níveis para a medição e para a visualização através de relatórios?

Fernandes e 
Abreu (2008)

8.3. Na sua empresa existem indicadores de medição, relacionados aos 
processos estabelecidos e suas atividades?

Adicionada na 
Revisão por 
Especialistas
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DIAGNÓSTICO DO PROCESSO LOGÍSTICO: ESTUDO DE CASO DE UMA 
CONFECÇÃO TÊXTIL LOCALIZADA NO ALTO VALE DO ITAJAÍ-SC

Vanessa Aparecida Molinari1

Douglas Heinz2

RESUMO
As grandes mudanças que vem ocorrendo dentro do setor têxtil nos últimos anos exigem que as empresas busquem 
alternativas para um melhor desempenho em seu processo de produção, garantindo assim, um produto de qualidade 
e a satisfação de seu cliente final. É de extrema importância que as indústrias tenham conhecimento de todo o seu 
processo logístico para que isto aconteça. Com base neste enfoque a presente investigação, de cunho exploratório 
e abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso utiliza levantamento documental de dados para realizar a análise 
de uma empresa têxtil situada no Alto Vale do Itajaí – SC que apresenta diversas deficiências, em sua maioria 
relacionados às operações logísticas do produto ou nas falhas humanas causadas por falta de atenção. Os resultados 
sugerem que os problemas identificados se tornam a razão do produto final perder a qualidade ou não ser entregue no 
tempo estimado. Como forma de correção das deficiências foi proposto um plano de ação, utilizando a ferramenta 
5W2H, focado na melhoria do desempenho operacional, na redução dos erros e do custo final dos produtos da 
empresa.

Palavras-chave: Logística. Diagnóstico logístico. Indústria têxtil.

ABSTRACT
The significant changes that have been taking place within the textile sector in recent years require companies to 
seek alternatives for better performance in their production process, thus guaranteeing a quality product and the 
satisfaction of its end customer, and industries must be aware of their entire logistical process to make this happen. 
It bases on this approach that it is necessary to analyze a textile company located in Alto Vale do Itajaí - SC. It has 
several deficiencies, mostly in product logistics or human failures caused by lack of attention; it takes a note from 
a case study that they become the reason the final product loses quality or not delivered in the estimated time. The 
way to mitigate and possibly eliminate errors, an action plan was proposed through the 5W2H tool to improve its 
performance, reduce errors, problems, and reduce the final cost of the product.

Keywords: Logistics. Cost. Textile Industry.

1 INTRODUÇÃO 

No cenário atual a logística assumiu um papel de suma importância para o crescimento 
das organizações. No âmbito das indústrias têxteis onde novas empresas, com novos produtos 
surgem a cada dia, a logística é ainda mais essencial, pois é ela que abrange todos os aspectos 
inerentes a administração de materiais, sua distribuição e produto final, envolvendo todos os 
setores da empresa.

 Comparada às outras indústrias, a organização das indústrias têxteis está atrasada, 
isto é, a maneira em que a empresa administra sua cadeia logística, a forma em que ela 
planeja a administração entre o pedido e o prazo de entrega ainda é algo em que se deixa a 
desejar, embora seja uma das indústrias mais antigas (ANDRADE FILHO, J. & SANTOS, 
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L. 1980). As indústrias têxteis, especificamente do Estado de Santa Catarina foram marcadas 
por características próprias e por serem via de passagem entre o extremo-sul e os centros 
econômicos do país. Eram o eixo em torno do qual giram os elementos formadores da história 
desta região, formando seu trabalho apenas com recursos próprios, o que as tornou econômica 
mais estáveis (HERING, 1987)

A indústria têxtil existe a algum tempo, mas mesmo assim ainda apresenta problemas 
graves, como a desorganização na produção e falha no estoque acarretando em vendas 
desordenadas e muitas vezes perdidas. Isto se dá por ainda existir um grande número de firmas 
pequenas e de indústria de caráter especulativo e de curta duração (ANDRADE FILHO, J. 
& SANTOS, L. 1980). E, é neste momento que se é necessário a implantação de um sistema 
logístico que englobe todos os componentes para a produção de um determinado produto 
(POZO, 2009). 

Seguindo este mesmo sentido, atualmente a gestão da cadeia logística vem se tornando 
cada vez mais importante nas empresas, pois hoje não existe competição em grande escala de 
empresa para empresa, mas sim de cadeia para cadeia. Isto exige que cada vez mais as empresas 
que queiram atuar neste mercado busquem alternativas e soluções não só para aprimorar seus 
produtos, mas para manter seus clientes, e o principal, para conquistar novos clientes segundo 
(CONCEIÇÃO E QUINTÃO, 2004).

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo diagnosticar as deficiências que 
existem no desempenho do processo logístico de uma indústria têxtil localizada na região do 
Alto Vale do Itajaí-SC. A partir das dificuldades no gerenciamento das operações percebidas, a 
intenção foi estudar e apontar melhorias capazes de colaborar com o processo, seja através de 
métodos, técnicas e/ou ferramentas administrativas de qualidade. Acredita-se que os resultados 
possam ajudar na resolução e mapeamento das dificuldades encontradas de forma mais assertiva 
e assegurar a confiabilidade no processo,  gerando à empresa diminuição de tempo destinado 
a cada processo e assim aumentando a produção de forma a conquistar uma posição mais 
competitiva no mercado.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Muito se discute a respeito das inúmeras transformações e consequências de que 
se é necessário para o bom desempenho das indústrias têxteis nos dias de hoje. Para que se 
tenha melhor entendimento do quão importante é o processo logístico dentro de uma empresa, 
apresenta-se alguns autores que tratam sobre a indústria têxtil, desde a sua criação e também 
sobre a logística atrelada a elas. 
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2.1 INDÚSTRIA TÊXTIL

A indústria têxtil é uma das indústrias mais antigas, abrangendo basicamente a 
fabricação de vários tipos de tecidos naturais e sintéticos. Segundo Lobo (2014), na época 
pré-histórica, pêlos, plantas e sementes eram usados para a fabricação de fibras. A seda foi 
introduzida na China por volta de 2600 a.C., e, em meados do século XVIII, foram criadas as 
primeiras fibras sintéticas. Já o processo de industrialização no Brasil teve início com a indústria 
têxtil de forma lenta, ocorrendo no período de 1844 a 1913.  Surgida ainda no período colonial,  
a indústria têxtil, segundo relato de Kom e Coan (2009), firmou-se na década de 40, quando 
chegou a ser considerada um dos setores mais dinâmicos de uma economia subdesenvolvida. 
Isto se deu, tendo pelo fato da mesma ter alcançado uma estrutura que lhe confiou a posição 
de segundo lugar na produção têxtil mundial e de exportar para grande parte do mundo, por 
ocasião da Segunda Guerra Mundial.

Entre os anos de 1900 a 1925 a confecção feita a mão, passou aos poucos, para a 
confecção industrializada. O fator que contribuiu para essa mudança foi a introdução da divisão 
de trabalho, isto é, a confecção dos artigos que antes era realizada uma só vez, passou a ser 
executada em diversas operações, cada uma sendo comandada por um operador. Por volta de 
1950 ficou mais difícil conseguir aumentos de eficiência por meio de sistemas e maquinários e 
com o aparecimento da pesquisa de produção deu-se a necessidade de aperfeiçoamento, isto é, 
iniciou-se a era dos dispositivos mecânicos e dos apetrechos, que se estende até os dias de hoje 
(ANDRADE FILHO & SANTOS, 1980)

Neste mesmo período a indústria têxtil representava, para o Brasil, cerca de 25% da força 
de trabalho e em torno de 20% do valor de produção, resultados considerados significativos No 
início do ano de 1960 que realmente se completou o processo de substituição de importações, 
mas o setor têxtil, diferente da maioria dos outros setores industriais ainda tinha um longo 
caminho a percorrer (KOM; COAN, 2009). Entre os anos de 1965 a 1980 o consumo de fios 
sintéticos e artificiais havia crescido de forma muito acelerada, tendo sofrido forte queda nos 
anos seguintes. Além disso, a partir do ano de 1983 a produção mundial de fibras proporcionou 
um crescimento significativo com pequenas alterações na composição entre fibras químicas e 
naturais (OLIVEIRA, 1997).

A indústria têxtil foi afetada, entre os períodos de 1992/1995, pelo processo de 
abertura da economia brasileira, pelas deficiências operacionais em suas atividades produtivas, 
por práticas de gestão empresarial pouco ativas e pelo protecionismo reinante até o início dos 
anos 90. Isso fez com que os custos ficassem fora dos padrões internacionais, sendo necessário, 
para se adequar à nova realidade comercial da época, que as indústrias passassem por uma 
reestruturação empresarial e organizacional que continuou nos anos seguintes (OLIVEIRA, 
1997). A liberação comercial e a exposição internacional forçou a concorrência nacional com 
a poderosa indústria têxtil internacional (KOM; COAN, 2009). Foi ainda neste período que o 
consumo desses fios sintéticos e artificiais voltou a mostrar rápido crescimento no mercado, 
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crescimento este que ficou entre uma média moderada entre os anos de 1995 e 1999 (OLIVEIRA, 
1997).

Desde o ano de 2008 segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção 
– ABIT (2017), profundas mudanças estruturais não previstas no estudo ocorreram na indústria 
têxtil. A crise financeira mundial, iniciada em 2009, lterou gradativamente as condições de 
investimento e mercado, enquanto, as mudanças na estrutura do setor foram consolidadas com 
novos perfis de empresas e novas formas de governança. Em 2013, segundo Lobo (2014), o 
setor têxtil ficou responsável por cerca de 7,5% do faturamento total entre as indústrias. Em 
termos de taxa de ocupação representava cerca de 16,4% do total dos empregos. No mesmo ano, 
em torno de 30 mil microempresas do setor têxtil e vestuário foram criadas em todo o Brasil.

Para a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção – ABIT (2017), a saturação 
de certos modelos de negócio e o aparecimento de outros reconfiguraram as redes de poder 
que estabelecem a identidade setorial. O crescimento da produtividade tem se mostrado um 
entrave ao desenvolvimento da competitividade perante a Indústria Têxtil, o gráfico 1 mostra 
as evoluções da produção e da produtividade comparadas à evolução dos salários nos últimos 
anos.

Gráfico 1 - Produtividade na indústria têxtil. 

Fonte: ABIT (2016) com dados da RAIS (BRASIL, 2013) (salários) e IEMI (2013) (produção e número de 
trabalhadores).

A evolução da economia têxtil, ainda de acordo com a Associação Brasileira de 
Indústria Têxtil e Confecção – ABIT (2017), abriu caminhos novos não previstos até então. 
Foi por meio da internet e das tecnologias avançadas na comunicação que foi possível ter 
a informação em tempo real, fazendo com que a mudança do espaço físico passasse a ser o 
principal fator limitador e diferenciador de acesso entre os mercados e os novos produtos. Dos 
Santos (2013) explica também que as indústrias têxteis apresentam um processo produtivo 
muito diferenciado, onde umas possuem todas as etapas do processo têxtil que vai da fiação e 
tecelagem ao beneficiamento, e outras que podem ter simplesmente apenas um desses processos.
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2.2 LOGÍSTICA  

Há anos que as indústrias têxteis vêm se adequando e preocupando-se com este 
segmento que se modifica a cada dia. O foco dentro das mesmas mudou, ficou muito mais amplo 
e abrangente, dando-se mais importância não só ao setor financeiro, mas também ao controle 
e qualidade em que o produto é fabricado, bem como, a importância às compras, transporte, à 
distribuição física, incluindo estes em uma abordagem logística. Boer e Blanga (2012) apontam 
que a qualidade em que um produto é fabricado e a forma em que o mesmo atende os requisitos do 
cliente final é determinada por atividades e processos descriminado dentro de uma empresa, onde 
os mesmos são construídos de forma sistemática a partir da identificação de requisitos logísticos. 
Informam também, que é o controle e a qualidade de um produto que determinam muitas das vezes 
o sucesso de um negócio.

Para isso, Martin (2006) apresenta a logística como a responsável por todas as etapas 
de planejamento, operação e controle de fluxos de mercadorias, desde o fornecedor até o 
consumidor final. Todo o processo de gestão precisa ser devidamente planejado, organizado, 
executado e controlado para garantir a eficiência e eficácia de todo o ciclo operacional de uma 
empresa (CHIAVENATO, 2015).

As organizações compreendem um universo repleto de possibilidades. São diversas 
culturas e inúmeras cabeças pensantes em um mesmo sentido, cada uma com suas características 
peculiares que dão forma às competências de cada produto desenvolvido dentro das organizações. 
No entanto, em determinando momento a organização chega ao seu limite, e o somatório das 
competências que ela carrega (através das pessoas) parece não dar conta dos novos desafios 
e das mudanças que acontecem dia a dia em seu processo de evolução produtivo. Aí se dá a 
necessidade de se planejar, de otimizar os recursos e de organizar o processo logístico dentro 
da mesma (OLIVEIRA, 2017).

A logística tem estuda como a administração pode otimizar os recursos de suprimentos, 
estoque e distribuição dos produtos e serviços com que a organização se apresenta ao mercado, 
por meio de planejamento, organização e controle efetivo das atividades relacionadas. (POZO, 
2009, p.13). Seu objetivo é apoiar todas as necessidades operacionais de suprimento, manufatura 
e atendimento ao cliente na cadeia de suprimentos.  O foco da logística pode ser discriminado 
a partir de progressos relativamente recentes da teoria e da prática do custo total. BOWERSOX 
(2001).

Logística e cadeia de suprimento são um conjunto de atividade ligadas ao transporte, 
controle de estoque e produção, onde elas se repetem ao longo da produção em que a matéria 
prima vai sendo convertida em produtos acabados no qual vai se agregando valor ao consumidor 
BALLOU (2006). A análise da logística é a maneira mais viável para o sucesso da organização. 
Com a implementação desse recurso a administração pode avaliar o melhoramento na estrutura 
organizacional, bem com a otimização dos recursos de suprimento, estoques e distribuição 
dos produtos e serviços direcionando a empresa para um melhor desempenho no processo 
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reduzindo o lead time entre o pedido, produção e a demanda, de modo que o cliente final receba 
seu produto ou serviço no momento desejado, com qualidade e preço desejado (POZO, 2015)

GASNIER (2002, p.17) acrescenta outros aspectos:

Logística é o processo de planejar, executar e controlar o fluxo e armazenagem de 
forma eficaz e eficiente em termos de tempo, qualidade e custos, de matérias primas, 
materiais em elaboração, produtos acabados e serviços, bem como as informações 
correlatas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo (cadeia de suprimentos), 
com o propósito de assegurar o atendimento das exigências de todos os envolvidos, 
isto é, clientes, fornecedores, acionistas, governo, sociedade e meio ambiente. 

Já Para Dornier et al (2000, p. 39):

A Logística é a gestão de fluxos entre funções de negócio. A definição atual de 
logística engloba maior amplitude de fluxos que no passado. Tradicionalmente, as 
companhias incluíam a simples entrada de matérias-primas ou o fluxo de saída de 
produtos acabados em sua definição de logística. Hoje, no entanto, essa definição 
expandiu-se e inclui todas as formas de movimentos de produtos e informações. 

De acordo com Dias (2019,) a logística é composta por dois principais subsistemas 
de atividades: A administração de materiais que compreende o agrupamento das matérias 
em várias origens; e a coordenação dessas matérias com a demanda de produtos ou serviços 
perante a empresa. Ainda, pode-se incluir a maioria ou a totalidade das atividades realizadas 
dos seguintes departamentos: compras, recebimento, planejamento e controle da produção, 
expedição, transportes e estoques. E o transporte/distribuição física, que pode ser definido como 
o transporte de matéria-prima da fonte de suprimento ao início da linha de produção, bem como 
o final deste processo até o consumidor final. 

A logística não objetiva apenas lucro e redução de custos, mas também entender de que 
modo as empresas usam a competência logística para ajudar a obter vantagens competitivas. De 
forma a conquistar melhor desempenho, utilizam-se tecnologias de informação comunicação 
mais avançadas, capazes de monitorar toda e qualquer atividade logística em tempo real. A 
chave para liderança logística é conhecer a fundo a arte de combinar a competência operacional, 
o compromisso com o atendimento e as expectativas dos clientes BOWERSOX (2001).

A análise de cada ponto específico do setor logístico de uma empresa pode ser 
realizada por meio de ferramentas como o método 5S, PDCA, brainstorming, diagrama de 
Ishikawa, fluxogramas, quadros 5W2H, análise SWOT, análise de stakeholders e Balanced 
Scorecard (BSC). A ferramenta de diagnóstico escolhida é de extrema importância dentro da 
organização, pois permite interpretar os processos com vistas a um resultado final que deva 
ser de total a satisfação, por isso cada uma delas deve ser estudada e analisada para que se 
identifique corretamente quais mais se adaptam às necessidades da organização em cada 
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contexto (CASTIGLION, 2014; MORAES, 2019).

3 METODOLOGIA

O trabalho apresenta o diagnóstico de problemas do processo logístico de uma empresa 
têxtil. Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. A pesquisa exploratória 
visa buscar compreender com mais facilidade o problema a ser estudado, com vistas a torná-lo 
explicito ou a construir hipóteses e, a pesquisa qualitativa parte de uma análise em que há́ uma 
relação entre o mundo real e o pesquisado, e que não se poder traduzir em números. Este tipo 
de pesquisa também pode ser identificado como pesquisa de análise intersubjetiva (FARIAS 
FILHO, 2015).  Neste sentido, o trabalho busca identificar em qual situação a empresa se 
encontra atualmente. 

Trata-se de um estudo de caso, que busca uma avaliação intensa do passado e presente 
de um ambiente que pode ser um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma indústria 
(GRESSLER, 2003). O estudo de caso envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 
poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento, por isso são 
recomendadas várias fontes de evidência, já que se trata de um estudo profundo de uma ou 
poucas unidades (FARIAS FILHO, 2015). 

 Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica que tomou como base a literatura 
de tecnologia da confecção e logística empresarial. Esta pesquisa teve a função de aprofundar o 
conhecimento e servir de alicerce para a realização do estudo de caso. A pesquisa foi realizada 
em livros, sites, revistas eletrônicas, trabalhos de conclusão de curso e apostilas, o que, de 
acordo com Farias Filho (2015), constitui fase inicial do trabalho necessário em um estudo de 
caso.

Em seguida ocorreu um levantamento documental, realizando o estudo da situação da 
empresa, descrevendo o funcionamento do processo desde o recebimento do pedido na fábrica 
até a entrega em seu cliente. Para isso, seguindo Farias Filho (2015), a pesquisa documental teve 
foco em materiais que podem ser reelaborados e tratados analiticamente pelo pesquisador. Na 
etapa final houve a redação do relatório com os resultados encontrados, analisando a empresa e 
possíveis melhorias para o melhor desempenho e qualidade em todo o processo.

4 RESULTADOS

4.1 HISTÓRICO 
     
O processo logístico analisado foi realizado em uma empresa familiar situada no Alto 
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Vale do Itajaí, mais precisamente em Rio do Sul/SC. Esta, teve o início de suas atividades no 
ano de 2003 um pequeno espaço somente com dois colaboradores. Na época, o empreendedor 
desenvolvia camisetas e camisas polos masculinas sempre no mesmo modelo e em um mesmo 
sentido (peças em listras), porém, com o passar do tempo adquiriu a sua primeira máquina de 
tear, onde começou a produzir blusas femininas e masculinas de fio (tricot). A empresa trabalha 
com duas coleções por ano, inverno: trabalhando com produtos de tricot de segmento feminino 
e masculino, e verão: trabalhando com peças no segmento masculino. As peças fabricadas pela 
empresa possuem alto prestígio pelos seus clientes, oferecem qualidade, conforto e requinte, e 
além de tudo, com preço acessível, satisfazendo assim, as expectativas dos seus clientes. 

A média geral de crescimento da empresa é de cerca de 20% a.a., este, está diretamente 
relacionado às vendas realizadas em sua loja física, situada no Alto Vale do Itajaí - SC, mas, 
sua maior venda é feita através de representantes localizados em todo o país. A empresa tem 
a participação em feiras realizadas durante o ano na região e além disso, hoje fabrica PL’s 
(Produtos com marcas de outros clientes). Suas vendas são programadas mensalmente ou 
conforme a necessidade de cada cliente. 

4.2 DIAGNÓSTICO DO PROCESSO LOGÍSTICO DA EMPRESA

Apesar do grande crescimento da empresa, a mesma, por se tratar de uma empresa 
familiar ainda tem pouca consciência da importância e do valor da manutenção e permanência 
das operações logísticas. Para se ter real percepção da logística atual da empresa, criou-se um 
memorial descritivo das operações, estas, serão analisadas posteriormente a fim de encontrar 
deficiências e futuras melhorias. 

4.2.1 Fluxograma Logístico da Empresa

Para melhor entendimento do memorial descritivo das operações da empresa a ser 
analisada e para uma melhor analise quanto a sua deficiência, foi elaborado um fluxograma 
representativo que pode ser observado na Figura 1. Neste, pode-se analisar o funcionamento 
desde a entrada do pedido do cliente até o momento em que o mesmo recebe o seu pedido final. 
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Figura 1 - Fluxograma representativo da empresa�

Fonte: Da autora (2020)

As etapas na área da produção terceirizada da fábrica podem variar de um produto 
para outro. Toda via, a ordem de etapas pelas quais os produtos passam para ser fabricados 
permanecem sempre a mesma, para qualquer produto. 

4.2.2 Pedidos

O processo de recebimento de pedidos se ajusta conforme as coleções. Atualmente, 
os vinte representantes atuantes na coleção encaminham os pedidos para o departamento e 
estes são recebidos através de e-mails. A gestora de pedidos abre os mesmos todos os dias no 
primeiro horário da manhã, após este horário os e-mails são abertos somente no outro dia. 

Apesar de todos os ajustes realizados no setor ainda se percebe que ocorrem erros 
rotineiros, são eles: e-mails que não são vistos ou não foram recebidos, e nesse momento 
percebe-se a falta de um sistema padrão para a elaboração dos mesmos, pois toda a fábrica fica 
refém de e-mails que podem, ou não, chegar e às vezes até chegar em duplicidade. 

Há também neste processo pedidos que chegam fora da planilha padrão encaminhada 
e/ou com dados faltantes, dificultando o entendimento do setor, erro este que faz com que 
muitas vezes os responsáveis tenham que repassar o pedido para dar seguimento ou então ligar 
para o cliente afim de solicitar informações faltantes. 

O procedimento padrão adotado para os pedidos baseia-se na realização do pedido com 
o cliente, consulta dos dados do cliente para cadastro (que por vezes, demora dias) e após, a 
realização do pedido na fábrica inserindo-o na linha de produção. Porém, para acelerar o pedido 
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o procedimento de consulta dos dados acaba sendo realizado posterior à realização do pedido, 
e por vezes, o cadastro do cliente é reprovado, fazendo com que todo o serviço da digitalização 
do pedido e realização do mesmo tenha sido perdido pois o pedido terá que ser cancelado. 

4.2.3 Plano de Controle de Produção (PCP) e Compras

A partir da liberação do pedido, o mesmo é entregue para o PCP. Neste setor, é realizado 
a partir de planilha de Excel, o relatório de produção, que contém informações sobre o produto, 
como quantidade por cor, tamanho e data para entrega. Com base nestas informações, são feitos 
relatórios quinzenais, para distribuir para a produção. Os relatórios são divididos em produtos 
que tem matéria-prima em estoque e produtos que não tem. 

Neste ponto da cadeia de produção, podemos observar os seguintes erros: 
• Vendas acima da capacidade produtiva da empresa: Neste momento da produção 

consegue-se os relatórios de vendas x tempo de produção dos pedidos efetuados. Na maioria 
das quinzenas, as vendas da empresa excedem a capacidade de produção, sendo necessário 
frear as vendas de vendedores externos, porém vê-se a falta de gerenciamento neste momento, 
pois há sempre quem diga que “haverá uma forma” (nem que atrase) para o envio dos mesmos, 
fazendo com que a venda seja continuada e gerando problemas para as semanas seguintes;

• Compras prorrogadas: A programação de compras é feita a partir do momento que o 
cliente solicita o pedido, porém a autorização desta compra demora em média de 1,5 semanas, 
acarretando no atraso da chegada do produto;

• Poucos Fornecedores: Por se tratar de um produto especifico, nem sempre a 
empresa uma gama de fornecedores para a venda da matéria prima. Por isso a empresa possui 
alta dependência quanto a entrega com qualidade das matérias-primas para conseguir efetuar seu 
processo produtivo, e assim, atender a demanda de seus clientes.

• Falta de controle de estoque: Ao pedido ser encaminhado não há um sistema de 
análise da quantidade de matéria prima/produção há no estoque, isso faz com que por vezes, 
o cortador se dê conta da falta de matéria prima somente quando irá produzir o pedido em 
questão. A matéria prima utilizada possui prazo médio de 45 a 60 dias para recebimento, e por 
vezes o atraso é ainda maior, ou a mercadoria chega no local errada, fora de tamanho, cor, tom. 
E devido ao pedido já estar em atraso a matéria prima errada é colocada em produção. 

4.2.4 Centro de Distribuição (CD) e Produção

A produção dos produtos é realizada por empresas terceirizadas, na empresa só são 
realizados os serviços de acabamento, revisão e expedição. A produção das empresas é realizada 
através de ordens de chegada via sistema. Porém, neste momento as ordens nem sempre seguem 
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o processo de lean time, por vezes se o cliente posterior está cobrando o pedido e este é colocado 
em produção antes do cliente que supostamente “não está precisando”. 

O procedimento padrão nesta etapa é a conferência dos pedidos em todos os processos 
e matérias primas, por exemplo, tem-se a relação de 10 peças e 10 botões para cada uma delas 
ao sair da empresa este número é conferido, ao chegar na empresa terceirizada há uma nova 
conferência e ao retornar a matriz, outra. Porém, por falta de pessoal capacitado a matéria prima 
não é contada, ou muitas vezes a contagem está errada, fazendo com que de 10 peças que saem, 
somente 6 cheguem na empresa terceirizada, e o motorista da empresa tenha que sair do local 
novamente para a entrega do material faltante, gerando novos gastos com transporte; 

No processo de produção também se percebe a falta de lead time, por vezes as peças 
saem “na correria” para os outros setores, impedindo processos básicos, como por exemplo a 
conferência de etiquetas ou a passagem das peças, pois o cliente está na cobrança pela entrega. 

4.2.5 Logística

A logística avaliada dentro da empresa também acaba acarretando alguns problemas 
quanto a entrega final da mercadoria. Hoje, a empresa conta com quase 70% da sua produção 
terceirizada e a mesma se encontra em algumas cidades também do Alto Vale do Itajaí – SC. 
Muitas das vezes ocorrem que, por não haver uma organização quanto a separação das matérias 
primas do lote, o mesmo acaba por ir ao terceirizado com alguma falta de material o que faz 
com que o motorista tenha que retornar a empresa e após a terceirizada novamente para levar o 
material faltante, atrasando ainda mais o processo.

4.2.6 Expedição, Estoque e Despacho.

Por ser tratar de um ramo que muda frequentemente, a empresa utiliza de projeção, 
ou seja, são simulações que admitem a quantidade vendida inicialmente, mantendo um fôlego 
para uma próxima compra. A pessoa responsável, junto ao gestor da empresa faz suas projeções 
baseadas nas vendas anteriores e também em que situação em que o mercado se encontra. 

A empresa produz por encomenda (pedidos), por este motivo mantém estoque muito 
baixo de produtos acabados ou, podemos dizer, de quase zero, pois são vendidos antes de 
serem produzidos. Conforme a fabricação os produtos entram em estoque, sendo colocados na 
necessidade de cada pedido (cada tamanho/cor conforme o cliente deseja) o pedido separado, 
aguarda o restante das peças de outros tamanhos e cores, até que o mesmo se complete. Existem 
alguns pedidos “do cliente 1 ao 5”. Dependendo da situação e se os clientes “4” e “5” ligarem 
cobrando o pedido, o responsável avisa que os mesmos estão atrasados, neste momento o gestor 
da empresa exige que o mesmo seja passado na frente, isto é, se as peças dos pedidos estavam 
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separadas para o pedido do cliente 1, elas são retiradas e colocadas no pedido do cliente 5. Na 
maioria das vezes todos os pedidos já se encontram em atraso, neste caso o pedido do cliente 1 
acaba tendo mais atraso que o normal.  

Outra situação encontrada, é que muitas das vezes o produto final que chega a 
expedição se encontra com algum defeito (não visto pela produção) o que acarreta em mais 
atraso do mesmo, pois ele deverá voltar a produção para ser refeito. Há ainda pedidos que são 
enviados parcialmente ou até mesmo com número reduzido de produtos que foram solicitados 
pelo cliente.  O despacho é sempre via transportadora, sendo esta analisada primeiramente 
quanto ao custo a ser enviado e tempo de entrega. Pouca das vezes é enviado o pedido o mais 
rápido possível. 

4.3 PLANO DE AÇÃO

A abordagem acima descrita, pode-se ter um melhor entendimento através do Quadro 
1 que proporciona uma visão melhor dos erros mais comuns decorrentes no processo produtivo.

Quadro 1 - Diagnóstico representativo da empresa

PROCESSO TEMPO DIAGNÓSTICO ERROS

Gestão de Pedidos 1 a 2 dias - Sistema de software 
inexistente.

- Pedidos incompletos;
- E-mails não recebidos; 
- Demora na análise do pedido.

Gestão Financeira 2 a 4 dias - Acúmulo de serviço. - Falta de tempo para a análise dos pedidos.

PCP 30 a 45 dias - Falta de estrutura; 
- Falta de fornecedores;
- Atraso na matéria 
prima; 
- Falta de controle de 
estoque; 
- Desorganização da 
matéria prima.

- Vendas acima da capacidade; 
- Matéria prima com grande tempo de entrega; 
- Falta de matéria prima vista somente na hora 
a montagem.

Produção 5 a 6 dias - Desorganização; 
- Sem Planejamento; 
- Lead Time;
- Falta de controle de 
material;
- Falta de controle de 
serviço.

- Não é conferido o lote;
- Falta de matéria prima para a produção, 
contagem errada; 
- Não seguir sequência de produção; 

Logístico 1 dia - Sem planejamento;
- Desorganizado;
- Distância;
- Lead Time.

- Produto vai ao terceiro sem verificar se todos 
os componentes estão juntos; 
- Várias vezes fazendo a mesmo trajeto por falta 
de materiais;
-  Primeiro pedido feito não é o primeiro que sai.
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Expedição 4 a 5 dias - Falta de controle de 
estoque do produto final;
- Lead Time;
- Análise do produto 
final;
- Atraso; 

- Pedidos enviados conforme a necessidade do 
cliente;
- Falta de verificação do produto final para ver 
se tem defeito ou não;
- Não analisado o pedido dentro do prazo; 
- Pedidos enviados parcialmente ou até mesmo 
com número reduzido de peças. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

Após o levantamento da análise representativa acima, pode-se constatar que a situação 
na qual a empresa se encontra atualmente é marcada por muitos erros e atrasos na produção. 
Estes, por sua vez, são decorrentes de vários fatores que estão sempre acompanhados de alguns 
erros precoce que acabam por comprometer o equilíbrio no processo produtivo.

Dado isso, deu-se a necessidade da utilização de uma ferramenta para melhorar o 
desempenho no processo logístico. Para a empresa aqui analisada a melhor ferramenta encontrada 
foi a 5W2H, apresentada no quadro 2. Através deste quadro pode-se inserir os referidos itens a 
uma ação, onde cada item foi devidamente respondido, e desta forma, possibilitou uma melhor 
análise para assim transformá-los em um plano de ação proposto à empresa.

Como desdobramento do plano de ação através da ferramenta 5W2H, são sugeridas 
ações de melhorias para todo o processo pesquisado. 

Quadro  1 - Diagnóstico representativo da empresa com a utilização da ferramenta 5W2H
(WHAT) 
O que será 
feito? 

(WHY) 
Por que isso será 
feito?

(WHERE) 
Onde (em que 
local) será 
feito?

(WHO) 
Quem irá fazer?

(WHEN) 
Quando 
será feito?

(HOW) 
Como Será feito 

(HOW 
MUCH) 
Quanto irá 
gastar?

Planejamento 
estratégico 
da empresa

Análise de 
mercado 
ambiente externo 
e interno;
Definição dos 
objetivos, metas e 
indicadores;

Consultoria 
através do 
SEBRAE ou 
empresas de 
consultoria 
especializada

Responsável 
empresa, junto 
com diretores  

10/2020 Contratação de 
uma empresa de 
consultoria para 
poder determinar 
o processo do 
planejamento 
estratégico 
da empresa. 
Estabelecer os 
procedimentos, 
as etapas e os 
recursos materiais 
e humanos 
necessários para 
funcionamento.

$5.000,00
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Tecnologia Implantação 
de Sistema 
para pedidos, e 
implantação de 
um sistema para 
estoque  

Na empresa Responsável 
empresa, 
juntamente com o 
gestor de pedidos 
e representantes   

02/2021 Aquisição de 
um sistema de 
softwares que 
integrará pedidos 
dos representantes 
a empresa.
A partir da 
aquisição, fazer o 
treinamento com 
toda a equipe de 
vendas.
Implantação de um 
Sistema de RFID 
para controlo de 
estoque

R$ 8.000,00 +
R$ 40.000,00

Contratação 
e 
Capacitação 
de recursos 
humanos 

Para poder 
oferecer produtos 
de qualidade a 
empresa precisa 
de além de 
profissionais 
capacitados, mais 
profissionais que 
atual no chão de 
fábrica 

Na empresa Responsável 
pela empresa 
juntamente com 
o RH 

02/2021 A partir de uma 
análise, selecionar 
ou treinar 
profissionais 
para atuares no 
crescimento da 
empresa 

R$ 20.000,00

Fornecedores Identificar melhor 
os fornecedores 
de matéria prima 
e insumos, 
visando preço e 
qualidade para a 
redução de custo 

Em todo o 
Brasil

Responsável 
pela empresa 
juntamente com o 
Compras 

09/2020 A partir de uma 
análise fazer um 
registro quanto 
ao preço e prazo 
da matéria-prima 
e insumos e fazer 
um estoque de 
segurança. 

R$ 25.000,00

Produção e 
Terceirização 

Identificar o lead 
time dos produtos 
e apontar a 
localização de 
seus terceiros.

Na empresa Responsável 
pela empresa 
juntamente com a 
Produção  

09/2020 A partir de uma 
análise organizar o 
layout da empresa 
para melhor 
organização   

-

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

Pode-se constatar primeiramente que a empresa ainda tem problema quanto á falta de 
visualização do mercado em que atua, sem análise nenhuma de seu ambiente externo e interno, 
proporcionando assim, um receio quanto a perda de venda que pode ocorrer com o tempo. 
Por outro lado, pode-se constar juntamente com o gestor, que a empresa vem ganhando um 
crescimento acentuado durantes os últimos anos. Mas, o que foi verificado durante a etapa deste 
trabalho é que esse crescimento não pode ser tão importante se não houver um plano estratégico 
que dá ênfase a gestão de logística, mantendo assim um bom resultado entre EMPRESA X 
CLIENTE. Foi verificado tanto na pesquisa bibliográfica quanto na visita à fábrica que a mesma 
hoje está precária quando ao seu processo logístico. 

O recebimento de pedidos em planilha de Excel conduz a muitos erros. Foi proposto 
então com base na análise que se é necessário a implantação de um sistema de softwares para 
pedidos, onde os mesmos quando efetuados pelos representantes sejam emitidos diretamente 
no sistema, com isso evita-se a chance de erros, bem como a garante a agilidade no restante do 
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processo. A proposta aqui apresentada é de um gasto de R$ 400,00 por implantação de sistema 
por representantes. Outra aquisição, quanto a sistema, é a implantação de um sistema RFID, que 
controla todo o estoque, tendo assim um melhor controle.  

A observação que se vez dentro da empresa acarretou outro ponto que se é necessário 
de extrema urgência: Os profissionais responsáveis por cada setor devem ter treinados 
individualmente pelo menos a cada troca de coleção, bem como analisar junto a eles as 
necessidades que surgem ao longo do processo. Outro ponto principal neste analise é a contratação 
de mais profissionais com capacidade técnica para avaliar o processo do produto, exigindo do 
restante o mínimo da qualidade e cuidado, bem como contratação de mais profissionais para 
ajudarem no chão de fábrica.  

Outro assunto que foi analisado é quanto ao fornecimento de matéria-prima que se 
encontra precário perante ao seu crescimento, por se tratar de uma empresa que trabalha com 
dois produtos bem diferentes muitas das matérias-primas consumidas em determinado período 
ficam em falta do mercado, outras porem, por se tratarem de matérias importados demoram 
muito a chegar (120 dias no mínimo) acarretando assim o atraso em seu produto final. A proposta 
aqui, é manter um estoque de segurança por coleção dos principais materiais necessários que a 
empresa utiliza.   

A produção também deve ter um pequeno reajuste, primeiramente se dá a necessidade 
de reorganizar o layout que deve apresentar uma visão melhor da empresa bem como o percurso 
e tempo que o produto percorre até ser finalizado. A partir deste, avaliar a capacidade produtiva 
da empresa e avaliar a necessidade que a mesma se encontra, que é de, diminuir sua produção 
ou fazer a contração de mais pessoas. Ao fazer a contratação de mais pessoas para a produção 
facilita assim o caminho em que a peça percorre, reduzindo erros que hoje se encontram e 
diminuindo o tempo que a peça leva para ser finalizada. Com isso, a terceirização também 
consegue se organizar melhor, pois reduz a falta de envio de matérias para a mesma, agilizando 
assim também o processo. 

Após o desenvolvimento do plano de ação através da ferramenta 5W2H foram sugeridas 
ações de melhorias, com isso, a proposta aqui realizada foi entregue ao proprietário da empresa 
onde consta todo detalhamento do trabalho e ainda a pergunta a respeito de visão em relação à 
adequação das melhorias elencadas, com realidade da empresa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empresa analisada encontra-se a anos no mercado têxtil da região, porém esta não 
consegue desenvolver de forma a crescer junto com o mercado. Este trabalho visou compreender 
melhor o processo logístico da mesma, afim de apontar erros decorrentes em todo o seu processo.  
Ao analisar a fundo as etapas pôde-se identificar situações que ocorrem com maior frequência 
e que afetam diretamente o processo logístico como um todo, acarretando principalmente no 
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prazo de entrega.
A identificação correta do tempo de produção que leva o pedido até chegar ao seu 

cliente é de suma importância para a empresa que busca um crescimento acentuado no mercado, 
pois, hoje, além da qualidade o cliente busca agilidade na entrega. Após o estudo, pôde-se 
identificar em um quadro, todos os principais erros que o produto passa até chegar nas mãos 
do cliente final. Com este quadro os erros ficam mais claros, e foi possível utilizar a ferramenta 
5W2H para desenvolver um plano de ação afim de melhorias futuras e diminuição dos erros.

O plano de ação foi apresentado aos gestores e trabalhadores da empresa em questão, e 
a partir dele foram ampliadas as propostas de melhorias, onde cada colaborador pôde apresentar 
o seu próprio plano de ação para mudanças em seus setores afim diminuir os custos acarretados 
pelos erros cometidos. 
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INOVAÇÃO SOB A ÓTICA DAS EMPRESAS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SC: 
PRODUTOS E PROCESSOS

Mehran Ramezanali1

Anielle Gonçalves de Oliveira2

Marcondes Maçaneiro3

Charles Roberto Hasse4

Cleiton Marcolino May5

RESUMO
O presente artigo tem como tema a inovação e as novas tecnologias nas empresas da região do Alto Vale do Itajaí 
- SC. Ao citar “empresas”, o leque vai desde o Microempreendedor Individual - MEI até as grandes empresas da 
região. O objetivo central desta pesquisa foi analisar as práticas adotadas pelas empresas da região do Alto Vale 
do Itajaí - SC, referentes aos processos inovativos e adoção de novas tecnologias. A metodologia utilizada foi 
bibliográfica e documental, bem como pesquisa de campo com aplicação de um questionário através do google 
forms, com perguntas abertas e fechadas. O formulário teve como objetivo fazer um mapeamento das empresas do 
Alto Vale. Como esta é uma pesquisa exploratória, este levantamento é necessário para uma melhor compreensão 
do nível de maturidade nos processos de gestão e inovação destas empresas. As principais conclusões do estudo 
são que 79,4% das inovações realizadas nas empresas localizadas no Alto Vale do Itajaí são de processo; inovações 
de serviço, que representam 65,1% das inovações realizadas; 60,3% das inovações são de produto e 50,8% são 
de gestão. As empresas apontaram as maiores dificuldades e os pontos que gostariam que o CINF - Centro de 
Inovação Norberto Frahm se especialize: auxiliar na criação e estabelecimento de parcerias; fomentar eventos 
e cursos na temática da inovação; auxiliar com os editais para captar recursos; criar uma cultura de inovação na 
região. 
 
Palavras-Chave: Inovação. Novas Tecnologias. Empresas. Alto Vale do Itajaí-SC.

ABSTRACT
This article focuses on innovation and new technologies in companies in the Alto Vale do Itajaí region - SC. When 
citing “companies”, the range ranges from the Individual Microentrepreneur - MEI to the large companies in the 
region. The main objective of this research was to analyze the practices adopted by companies in the Alto Vale 
do Itajaí - SC region, regarding innovative processes and the adoption of new technologies. The methodology 
used was bibliographic and documentary, as well as field research with the application of a questionnaire through 
google forms, with open and closed questions. The form was intended to map the companies in Alto Vale. As 
this is an exploratory research, this survey is necessary for a better understanding of the level of maturity in the 
management and innovation processes of these companies. The main conclusions of the study are that 79.4% of 
the innovations carried out in companies located in the Alto Vale do Itajaí are in the process; service innovations, 
which represent 65.1% of the innovations made; 60.3% of innovations are product and 50.8% are management. 
The companies pointed out the greatest difficulties and the points they would like CINF - Centro de Inovação 
Norberto Frahm to specialize in: helping to create and establish partnerships; to promote events and courses on 
the theme of innovation; assisting with public notices to raise funds; creating a culture of innovation in the region.
 
Keywords: Innovation. New technologies. Companies. Alto Vale do Itajaí-SC.

1 INTRODUÇÃO 

É consenso entre os teóricos que se preocupam com o desenvolvimento que a inovação 
é fundamental para que uma região se desenvolva com autonomia. O primeiro economista 
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que traz à tona a relevância da inovação é Joseph Alois Schumpeter (1982). Segundo ele, para 
que haja desenvolvimento efetivo, o papel do empresário inovador é de destaque no ambiente 
econômico. Isto porque a oferta de produtos novos quebra o estado estacionário da economia e 
estados de recessão, fazendo com que haja novamente aumento dos lucros nas empresas. 

Esta visão do desenvolvimento dos países e regiões está interligada com a prática 
da inovação dentro da empresa, tendo o empresário como agente principal e a empresa como 
o lócus. Com a globalização dos mercados e entrada de novas tecnologias, as empresas 
locais devem buscar práticas que tragam a competitividade como uma de suas estratégias. A 
atualização tecnológica é uma das ações que as empresas, especialmente as de pequeno porte, 
adotam para manterem-se competitivas. Porém as práticas de inovação exigem um maior nível 
de conhecimento e aprendizagem, sendo que são indispensáveis para sustentabilidade e o 
desenvolvimento da gestão dessas organizações. Nesta perspectiva, com o avanço dos métodos 
de gestão empresarial e a facilidade na obtenção de informações, as empresas estão buscando 
alternativas que possam reduzir ao máximo o tempo ocioso, aumentar a qualidade e atingir um 
alto padrão de eficiência e eficácia em suas atividades.

Neste artigo pretende-se apresentar os resultados do projeto de pesquisa INOVTEC - 
Aplicação de práticas de inovação e novas tecnologias nas empresas dos Setores Metal mecânico 
e Têxtil do Alto Vale de Itajaí, desenvolvida durante os anos de 2019 e 2020, no âmbito do 
CINF (Centro de Inovação Norberto Frahm), vinculado aos cursos de gestão da UNIDAVI 
- Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. O projeto de pesquisa 
foi apoiado com recursos advindos do edital de chamada pública da FAPESC nº 06/2017, de 
apoio a grupos de pesquisa das instituições do sistema ACAFE. O objetivo inicial do projeto 
de pesquisa era analisar empresas do setor metal-mecânico e têxtil, mas posteriormente foi 
ampliado para empresas de todos os setores. Portanto, foram analisadas as práticas adotadas 
pelas empresas da região do Alto Vale do Itajaí - SC, referentes aos processos inovativos, de 
produto, processo entre outros, bem como de adoção de novas tecnologias. 

Uma das grandes contribuições desta pesquisa é ampliar o conhecimento acerca de 
como as empresas da região que cercam o centro universitário Unidavi, entendem a inovação. 
Com essas informações em mãos, os cursos de gestão da Unidavi poderão, após análise dos 
resultados, interagir de maneira mais assertiva com relação às necessidades destas empresas, 
contribuindo para o desenvolvimento com ênfase na produtividade, aumento do emprego e 
geração de renda, na região como um todo.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Segundo Costa (2014) a ciência e a tecnologia desde o período do iluminismo 
estiveram ligadas ao poder e como esse manifestava seus interesses de progresso. Assim, o 
estado moderno está constantemente ligado aos conselheiros e administradores da ciência e 
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da tecnologia, junto ao poder econômico já que grandes corporações sempre têm um grupo de 
investigações. Na sociedade, a ciência e a tecnologia são melhores analisadas quando trazem 
uma resolução ou aplicação a vida cotidiana, assim um valor público maior. 

Uma destas formas de aplicação à vida cotidiana é a inovação. Para Schumpeter (1982) 
o desenvolvimento econômico é influenciado pelas novas tecnologias, produtos e indústrias. 
O autor define a inovação em cinco formas: novos produtos, novas técnicas de produção, 
novas fontes de matéria-prima, exploração de novos mercados e novas formas de gestão nas 
organizações. Schumpeter (1997) define o desenvolvimento como um processo de mudança 
econômica, que se desenvolve por iniciativa própria dos indivíduos criando pré-requisitos 
para o desenvolvimento seguinte. Desta forma, o homem de negócios - empresário - deve 
acompanhar a mudança e evolução no comportamento dos consumidores.  Entretanto, não são 
os consumidores que criam novas necessidades e o produtor se molda a partir delas. Quem 
inicia o processo de inovação é o produtor, e os consumidores são induzidos a desejar novas 
coisas que anteriormente não possuíam o hábito de utilizar. 

Segundo a OCDE (2005, p. 55):

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou método de marketing ou um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho 
ou nas relações externas.
 

Essa definição abrangente de inovação pode se caracterizar de várias maneiras podendo 
ser um tipo só ou mais de um tipo de inovação; o Manual de Oslo (OCDE, 2005) trata a 
inovação de quatro maneiras diferentes: à inovação de produtos (bem ou serviço), de processo, 
marketing e organização, mas essas categorias não são mutuamente exclusivas. Como exemplo, 
pode se ter uma inovação de produto e de processo ao mesmo tempo. O mínimo exigível para 
a definição de inovação é que esteja compreendido um dos quatro tipos, seja de produto, 
processo, marketing ou organizacional, algo novo ou melhorado para a empresa. Gerando assim 
a atividade de inovação. (OCDE, 2005).

 As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, 
financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações. 
Algumas atividades de inovação são em si inovadoras, outras não são atividades novas, mas 
são necessárias para a implementação de inovações. As atividades de inovação também inserem 
a pesquisa e desenvolvimento que não estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento de 
uma inovação específica. (OCDE, 2005, p.56).

Assim as inovações de produtos podem ser formadas de novos conhecimentos e 
tecnologias, ou no aperfeiçoamento para novos usos ou novas combinações de conhecimentos 
e técnicas já existentes. Quando se fala de produto ele pode ser tanto um bem como um serviço, 
e suas inovações são alterações nas características funcionais ou de uso dos bens e serviços 
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existentes. (OCDE, 2005).
Produtos novos são bens e serviços que se diferem muito de produtos já existentes 

esses podem ser totalmente novas tecnologias, como o surgimento de microprocessadores, ou o 
surgimento das câmeras digitais. Essa diferenciação pode se dar de produtos já existentes como 
a união de software e do disco rígido para um produto revolucionário como o MP3 portátil. 
(OCDE, 2005).

Para Pestillo e Santos (2019), a inovação é um fator fundamental para o desenvolvimento 
socioeconômico no âmbito organizacional e até mesmo nacional. A inovação necessita de 
recursos complexos e dinâmicos, que através de políticas e estímulos para inovar possam 
promover assim a competitividade. Assim a inovação pode se apresentar de diversos tipos como 
de produtos, processos, organizacional ou de marketing, seja um método novo para a empresa 
ou mesmo para o mercado. Um produto inovador pode ser também uma mudança de utilização 
de um produto já existente, um novo uso de um produto, como o surgimento de um detergente, 
que antes era utilizado somente para revestimentos, tornando-se algo inovador. (OCDE, 2005).

Podemos observar ainda outras inovações com melhorias significativas em produtos 
já existentes, ou aplicação de outros materiais, componentes e outros. Como exemplos destes a 
introdução dos freios ABS, a implementação de GPS nos veículos, essas e outras melhorias em 
subsistemas de automóveis, sendo mudanças parciais ou adições. (OCDE, 2005).

A inovação de produtos no setor de serviços pode ser vista como melhorias das ofertas, 
uma maior efetividade do serviço ou mesmo uma maior agilidade, velocidade do mesmo. A 
inovação para serviços pode ser um adicionamento de funções ou de características a um serviço 
já existente, aperfeiçoamento, ou ainda pode ser a implementação de um serviço totalmente 
novo. (OCDE, 2005).

Os métodos de produção na inovação de processo envolvem técnicas, equipamentos 
e software, produzindo através desses bens e serviços. Exemplo disso são as implementações 
de automação em linhas de produção e implementação de design com auxílio de computadores 
desenvolvendo produtos. (OCDE, 2005).

O conceito de inovação que vem junto a legislação brasileira na Lei 10.973, de 02 de 
dezembro de 2004, seria “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 
ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”. Esta definição contida na lei 
da inovação foca especialmente as inovações Tecnológicas de Produtos e Processos (TPP). 
(BRASIL, 2004)

Já o método de distribuição na inovação faz parte da logística da empresa, seus 
equipamentos, software e técnicas para fornecer insumos, alocar suprimentos ou entrega de 
produtos finalizados. Exemplo de inovação de processos na distribuição é a implantação de 
rastreamento para produtos seja através de código de barra ou por rádio frequência. (OCDE, 
2005).

A inovação de processos pode ser um novo método ou uma grande mudança em um 
método já existente, essa de grande valia para a criação e fornecimento de serviços. Esses 
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podem serem atingidos por meio de mudanças de equipamentos, melhor utilização de softwares 
e melhores técnicas para serviços de distribuição, como a utilização de sistemas de rastreadores 
para serviços de transporte ou mudanças nos meios de reservas de agências de viagens. (OCDE, 
2005).

Inovação de processo também são técnicas, equipamentos e softwares novos ou 
substancialmente melhorados para auxílio em áreas como compras, contabilidade e manutenção. 
Uma utilização em tecnologia de informações e comunicação novo ou melhorada pode ser 
considerada inovação de processo, visando melhorar a eficiência em auxílio suporte. (OCDE, 
2005).

Segundo Pestillo e Santos (2019), a inovação de produto é quando à introdução de um 
novo bem ou serviço aprimorado, de forma que esse aprimoramento seja significativo para sua 
utilização. Já a inovação de processo se refere ao simples fato de implementar um novo método, 
fluxo de material, ferramentas ou soluções no processo do negócio.

Se tem também a inovação de marketing que segundo a OCDE (2005, p.59) “é a 
implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção 
do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na 
fixação de preços”. Essa tem por objetivo aumentar as vendas de um produto, atendendo as 
necessidades do consumidor, reposicionando um produto no mercado e abrir novos mercados. 
(OCDE, 2005).

A inovação de marketing tem como base a aplicação de um novo instrumento de 
marketing, ou mudanças de novos métodos já existentes dentro da empresa. Esse novo método de 
marketing pode ser desenvolvido pela própria empresa inovadora ou tomado de outras empresas 
e esses métodos de marketing são aplicados a produtos novos ou já existentes. (OCDE, 2005).

As mudanças de marketing, suas inovações podem ser uma mudança no design de um 
produto, algo que altere a forma e não sua funcionalidade. Também pode ser uma mudança de 
embalagem, como as que ocorrem em alimentos, bebidas ou produtos de limpeza, produtos 
esses que em grande maioria se diferem pelas embalagens. Essa mudança no design pode ser 
como a que ocorre em móveis, que são para novo segmento de consumidores. (OCDE, 2005).

O marketing pode ser o marketing em posicionamento de produtos, os novos canais de 
venda de produtos para os consumidores e não como método de logística. Exemplo deste são os 
sistemas de franquias, vendas diretas ou varejo exclusivo e do licenciamento de produtos. Tem-
se também o marketing em promoção de produtos que são os novos conceitos para promover 
produtos ou serviços e também o marketing em fixação de preços sendo a implantação de novas 
estratégias de fixação de preços para a comercialização de bens e serviços. Um exemplo é a 
fixação de preços conforme a demanda. (OCDE, 2005).

O último método de inovação do Manual de Oslo é a inovação organizacional. Esta trata 
da “implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, 
na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas” (OCDE, 2005, p. 61). A 
inovação organizacional visa à redução dos custos administrativos ou de custos de transação, 
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estimulando a satisfação no local de trabalho, com isso tendo acesso a ativos não negociáveis 
ou reduzindo os custos de suprimentos. Inovação organizacional é a implementação de um 
método organizacional como: em práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou 
nas relações externas, este que não tenham sidos usados anteriormente, e que a decisão de os 
utilizar tenha vindo da gerência (OCDE, 2005).

A inovação organizacional em práticas de negócios diz respeito aos novos métodos 
para a organização de rotinas e procedimentos para a condução do trabalho. A inovação em 
organização do local de trabalho são os novos métodos para a distribuição de responsabilidade 
e tomada de decisão no interior da empresa. E a inovação organizacional em relações externas 
é a aplicação de novos meios para organizar as relações com novas empresas e o setor público, 
esses que trazem algo novo para o aperfeiçoamento da empresa (OCDE, 2005).

A inovação de marketing pode ser definida como as novas abordagens de marketing, 
mudando produtos, design ou embalagem, segmento de cliente, ou até mesmo a posição 
frente ao mercado e definição de preço. Para a inovação organizacional pode ser dividida em 
duas: a inovação estrutural e a inovação processual. A inovação estrutural refere-se ao nível 
hierárquico, criação ou eliminação, desenvolvendo equipes e layout. Já a inovação processual 
enfoca os novos jeitos de organizar os procedimentos, sugestões de ideias e novas formas de 
gerir. (PESTILLO e SANTOS, 2019)

A complexidade encontrada pelas micro e pequenas empresas está na necessidade de 
renovação e transformação organizacional para o atendimento efetivo do mercado. Boa dose do 
sucesso organizacional pode ser obtida no desenvolvimento da tecnologia e inovação quando 
imputada uma visão sistêmica, que passa a ser uma visão e decisão estratégica. Passando assim 
a conhecer melhor a interação dos processos para a consecução dos objetivos e superação dos 
desafios, onde a aderência a um ou outro destes modelos permite ou não o seu florescimento. 

Para Goller e Bessant (2017) inovação é o processo de criação de valor das ideias 
e assim faz as ideias acontecerem. A inovação é importante não apenas no empreendimento 
individualizado, mas cada vez mais como a fonte principal do crescimento econômico em 
proporções nacionais. (TIDD, BESSANT pg.6 2013)

Para Costa e Braga (2016) além das estruturas formais como a pesquisa e 
desenvolvimento a empresa como um todo deve buscar a inovação. Hoffmann e Casnocha 
(2012) comentam que vivemos numa economia interconectado, rápida mudança e competitivo.

Sobre os fatores de influência, os resultados da pesquisa de Sarquis et al (2017) 
revelaram a existência de fatores que facilitam e outros que dificultam, originários tanto 
do ambiente interno como externo da organização. O foco da análise reside em como as 
organizações conjugam diferentes ferramentas digitais para dar suporte às atividades de gestão, 
implementação e desenvolvimento de novos serviços e produtos (PINHEIRO & TIGRE, 2014 
p. 579). 

A inovação organizacional na percepção dos autores Goller e Bessant (2017) é a 
função entre criatividade individual (pensamento crítico, autoestima, variáveis biológicas e 
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conhecimento) e criatividade do grupo (composição do grupo, tamanho e cultura organizacional).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para realização da pesquisa foram adotados métodos qualitativos e quantitativos. 
Qualitativos para entender a percepção dos dirigentes das empresas em relação a inovação e seu 
processo de aplicação nas suas organizações e quantitativo para mensurar os resultados obtidos 
referente às práticas de inovação e adoção de novas tecnologias pelo instrumento de coleta de 
dados (GIL, 2008).

A pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. Exploratória pois pretende-
se entender o contexto inovativo dessas empresas, e este é um contato inicial.  A pesquisa é 
bibliográfica e documental, à medida que foi feita uma revisão da literatura atual sobre o tema 
de pesquisa: inovação (GIL, 2008).

Para Gil (2008) levantamento de campo é a interrogação direta das pessoas acerca de 
um assunto cujo comportamento se deseja conhecer. A pesquisa de campo foi aplicada utilizando 
como instrumento de coleta de dados um questionário, elaborado pelos autores, tendo como 
objetivo interrogar os gestores da empresa sobre o entendimento, aplicabilidade, diferenciação, 
desafios e barreiras, adaptabilidade e adoção das tecnologias e da inovação. Conforme Gil (2008) 
o questionário pode ajudar a criar uma maior familiaridade com o problema de pesquisa. O 
questionário foi enviado para as empresas via formulários do google. Os e-mails foram obtidos 
através do contato que o CINF - Centro de Inovação Norberto Frahm, possui das empresas da 
região, dos diversos setores de atuação.

Em relação ao procedimento de análise dos dados pode-se adotar análise de conteúdo 
para interpretar e categorizar as respostas e os comentários dos respondentes, bem como utilizar 
a estatística aplicada para análise dos dados coletados com apresentação em tabelas e gráficos 
dos resultados (GIL, 2008). 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - INOVAÇÃO NAS EMPRESAS DO 
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SC

Do total das 63 empresas que responderam esta pesquisa, 31 delas (49,2%) estão 
localizadas no município de Rio do Sul. Uma observação importante no perfil destas empresas é 
o tempo de existência da empresa: 88,9% delas tem mais de quatro anos. Os setores de atuação 
são os mais diversos: indústria, comércio, serviços, agricultura, tecnologia, entre outros. Quanto 
à abrangência de mercado, 46% delas é de abrangência nacional, 28,6% regional, 15,9% estadual 
e 9,5% internacional.
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Quanto a classificação das mesmas, temos que 36,5% são microempresas, 33,3% são 
médias e grandes empresas, 25,4% são empresas de pequeno porte, 4,8% são microempreendedores 
individuais. Em relação ao número de colaboradores, 47,6% das empresas tem de 2 à 20; 14,3% 
de 51 à 100; 12,7% de 21 a 50; 12,7% tem até 1 funcionário; 7,9% de 101 à 500 e apenas 4,8% 
mais de 500. Em 49,2% destas empresas a gestão é familiar; 27% a gestão é mista e 23,8% a 
gestão é feita por profissionais contratados.

A primeira rodada de perguntas foi com relação à visão da empresa sobre inovação. 
Dadas algumas frases para leitura, o empresário teria de escolher a que melhor representaria a 
visão da empresa acerca de inovar. Os resultados estão expostos no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Visão da empresa sobre Inovação

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

 Conforme apresentado, a maioria (66,70%) dos empresários acreditam que 
inovação “é um conceito presente na nossa rotina há algum tempo”, sendo desta forma um 
conceito já intuitivo nas rotinas de trabalho. Já para 15,9% dos respondentes, a situação é 
ainda melhor: “A empresa possui uma cultura de inovação consolidada”, ou seja, cultura de 
inovação é algo intrínseco à empresa, algo que já é de pertencimento de todos que trabalham 
lá. Outro grupo, 15,9% dos respondentes, diz que: “Estamos começando a nos interessar pelo 
tema”, o que também é positivo na medida que perceberam a relevância da temática e estão 
buscando entender o que significa. Apenas uma empresa acredita que “Inovação é algo para nos 
preocuparmos no futuro”.

Essas respostas são vistas pelos autores como bastante positivas com relação à que visão 
as empresas têm sobre inovação. Isso porque a quase totalidade, ou seja 98,5% das empresas 
pesquisadas ou estão com cultura de inovação consolidada, ou estão já com interesse no tema.

Gráfico 2 - Visão da empresa acerca de a inovação ser considerada como uma questão de 
sobrevivência�
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

Outra resposta considerada bastante positiva pelos autores está apresentada no 
gráfico 2 pode-se ver que a maioria das empresas concordam totalmente que a inovação deva 
ser considerada como uma questão de sobrevivência na empresa no mercado atual: 51,4% 
concordam e 45,9% concordam totalmente com essa afirmativa.

Quando questionados sobre “qual a carga horária aproximada fornecida aos Gestores 
da empresa (anualmente por pessoa) em capacitações relacionadas a tecnologia e inovação”, as 
respostas são bastante diversas, conforme os dados apresentados no Gráfico 2, que segue. 

Gráfico 3 - Carga horária fornecida aos gestores para capacitação em tecnologia e inovação 
por ano

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

As respostas mostram que 33,3% das empresas afirmam que são mais de 25 horas por 
ano por pessoa, o que seria um número considerado pelos autores como bastante alto. Outro 
grupo de empresas, que representam 27% do total investem de 6 à 15 horas para capacitar 
os gestores nesta área. Outros 23,8% dos respondentes afirmam que apenas de 1 à 5 horas, o 
que seria bastante baixo. Por outro lado, novamente temos um grupo de empresas, 12,7% que 
responderam que seus gestores fazem de 16 à 25 horas por ano de treinamento.

Quando mudamos o foco, saindo dos gestores e questionando acerca dos demais 
colaboradores da empresa, a quantidade de horas em capacitações relacionadas a tecnologia e 
inovação, descobrimos um cenário diferente.
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Gráfico 4 - Carga horária fornecida aos demais funcionários para capacitação em 
tecnologia e inovação por ano

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

Aqui pode se perceber que o número de horas cai bastante em comparação com os 
gestores da empresa. Temos que 34,9% das empresas responderam que são de 1 à 5 horas por 
ano por pessoa, o que seria um número considerado de médio a baixo, sendo analisado como 
um valor anual. Outro grupo de empresas, que representam 22,2% de total investem de 6 à 15 
horas para capacitar os funcionários nesta área. Outros 19% dos respondentes afirmam que 
apenas são mais de 25 horas, o que seria um excelente número para empresas que pensam em 
inovar. Porém, outro grupo de empresas, 12,7% que responderam que seus funcionários não 
fazem nenhuma hora de capacitação nesta área, o que é bastante preocupante, e nos leva a crer 
que estas empresas ainda precisam desenvolver a cultura de inovar em suas empresas de modo 
mais consistente, haja vista que capacitar colaboradores é um dos pilares para inovação. Um 
grupo menor, de 11,1% das empresas mostrou-se mais receptivo às capacitações, respondendo 
que esse número está entre 16 a 25 horas.

Em resumo, quando falamos em aprendizado e capacitar recursos humanos para a 
inovação e tecnologias, percebemos que para 46% das empresas pesquisadas esse número fica 
acima de 16 horas por ano quando tratamos dos gestores da empresa. Mas quando falamos dos 
demais colaboradores este número cai para 30,1%.

Gráfico 5 - Se a empresa concorda que os investimentos feitos pela empresa na capacitação 
de seus colaboradores são suficientes para gerar inovações internamente.
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

Questionou-se aos respondentes se a empresa concorda que estes investimentos em 
capacitação dos colaboradores, no sentido de fomentar a inovação no âmbito interno, são 
suficientes. 29,7% deles responderam não saber, pois muitos dos respondentes não têm acesso 
a este número. Já outros 32,4% concordaram ser suficiente para a empresa bem como 8,1% 
concordaram totalmente com essa afirmação. 29,7% discordaram, ou seja, acreditam que este 
número é insuficiente. Sobre essa questão, faz-se necessário explicar que conhecimento e 
capacitação são chave para o sucesso da empresa que inova.

Este segundo grupo de questões são relacionadas aos tipos de inovações que a empresa 
já implantou. O gráfico 4 resume as informações.

Gráfico 6 - Tipos de inovações implantadas na empresa 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

É importante salientar que nesta questão as empresas poderiam escolher mais de uma 
opção, deste modo, 79,4% das inovações realizadas nas empresas localizadas no Alto Vale 
do Itajaí são de processo. Em seguida temos inovações de serviço, que representam 65,1% 
das inovações realizadas. 60,3% das inovações são de produto e 50,8% são de gestão. Estas 
são as mais representativas para as empresas respondentes. Apenas 3 empresas afirmaram que 
ainda não implementaram nenhuma inovação. Uma empresa implementou inovação na área de 
tecnologias da informação e de comunicação.
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Com relação a tomada de crédito para investimento em inovação, questionou-se se 
a empresa já havia utilizado alguma linha de financiamento especial para inovar. 84% das 
empresas nunca utilizou. As empresas que responderam sim, 15,9% delas, foram questionadas 
quais programas/incentivos utilizaram, As respostas foram diversas: “FAPESC e RECURSOS 
PRÓPRIOS”, “Inovacred”, “Nenhuma instituição quis nos dar crédito para inovação.”, “Unicred 
para energia Solar”, “Estamos esperando financiamento para poder fazer investimentos em 
vários pontos”, “Sebraetec”, “Finep - BNDES”, “Ainda não”, “SebraeTech”, “programa juro 
zero”, “Sebraetec”, “Financiamentos”.

Quando questionadas acerca de sua participação em editais, programas de inovação 
ou incentivo ao empreendedorismo, a grande maioria das empresas, 78% delas afirmou que 
nunca participou de nenhum. Neste ponto fica nítido para os autores que a universidade teria um 
papel fundamental neste ponto, explicando os programas e incentivos, quando o governo fizer 
lançamentos nesta área. Promover workshops com o objetivo de fazer o empresário entender 
a proposta do governo nos lançamentos dos programas é fundamental para que os mesmos 
possam se sentir mais seguros para aproveitar estas oportunidades.

Para as empresas que responderam que sim questionamos qual o programa e sua fonte, 
as respostas foram diversas: “FAPESC e SEBRAE”, “PROJETO EMPREENDER”, “Diversos 
em todo o estado”, “Fapesc, SebraeTec, Sinapse da Inovação…”, “Em andamento com Senai 
Empretec Startup SC”, “Inovação - ACIRS”, “Programa nascer, inovativa”,  “StartupSC / 
Endeavor Scale-Up”, “Não me lembro”, “incubadora gtec”, “Senai”.

Uma pergunta também foi feita no intuito de saber se estas empresas já haviam utilizado 
algum incentivo fiscal relacionado a projetos de inovação. Neste ponto 95,2% responderam que 
não utilizaram nenhuma vez. Apenas 3 empresas disseram já ter utilizado incentivo fiscal, e 
quando questionadas qual incentivo, duas delas responderam “lei do bem” e uma dela “diversos”.

Gráfico 7 - Conhecimento por parte da empresa de programas ou ação específica de 
estímulo à inovação do governo estadual�

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

 Questionamos as empresas se há conhecimento delas quando há programas ou 
acções específicas de estímulo à inovação por parte do governo estadual. A maioria delas 45,9% 
respondeu que não tem conhecimento. 35,1% tem conhecimento e 18,9% responderam não 
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saber sobre o assunto. O que indica um percentual bastante baixo de conhecimento das ações 
específicas do estado de Santa Catarina para motivar a inovação nas organizações.

Uma questão aberta nos trouxe muitas respostas acerca das dificuldades das empresas 
do Alto Vale em inovar. Quando questionadas sobre “Segundo a visão dos gestores da 
empresa, qual é a principal dificuldade encontrada na hora de inovar?”. As respostas, bastante 
diversificadas, apontam vários pontos relevantes, aqui iremos destacar apenas alguns deles.

Um empresário deixou uma resposta bastante completa acerca das maiores 
dificuldades: “Ter um direcionamento que não fira o propósito e diretrizes da organização, 
além da identificação do real problema a ser sanado ou inovação a ser implantada, pensa-se 
na solução pronta, resultado final, sem entender as raízes (causas) do problema, sem enxergar 
se essa entrega realmente agrega valor para o negócio e é percebido pelos clientes internos e 
externos.” Esta resposta volta-se a todo contexto da necessidade de inovação vir de dentro da 
própria empresa, buscando desenvolver produtos ou processos específicos para as mesmas, que 
possam sanar problemas principais e individuais.

Outro respondente coloca que seja a “Cultura, falta de um processo de forma sistemática, 
saber onde buscar parceria com outras organizações, melhor integração com todo ecossistema 
de inovação.” Levantando a necessidade de parcerias que facilitem a implementação de 
inovações na empresa. Outra empresa também levanta a questão das parcerias, colocando que 
“Como é uma empresa de software, a maior dificuldade é alocar a equipe técnica (envolvida em 
backlog do produto padrão) para desenvolver novos produtos ou então integrar com parceiros 
estratégicos, ou seja, o custo de desenvolvimento de novos produtos ou funcionalidades são 
obstáculos.”

Muitas empresas falam em criar uma cultura de inovação: “A principal dificuldade 
é criar a cultura de inovação na empresa. Um fator determinante para essa dificuldade é o 
isolamento (distância) dos grandes centros de inovação, que podem nos fornecer aporte para 
inovar.” e outra “inserir no dia-a-dia a cultura de Inovar, mercados muito tradicionais, entender 
investimentos médio e longo prazo”. 

Quanto aos recursos e dificuldades de acesso ao crédito “acesso a recursos. é muito 
burocrático e cheio de rubricas. nunca conseguimos acessar um recurso, a não ser SebraeTec.” 
Algumas empresas também falam de medo de inovar e dificuldades em recursos financeiros. 
Relacionamos esses temas à esta resposta que fala da burocracia e da dificuldade de conseguir 
recursos financeiros com programas governamentais.

Por fim, inseriu-se uma questão aberta, sobre como a empresa entende que o CINF 
(Centro de Inovação Norberto Frahm) pode ajudar sua empresa? As respostas, também bastante 
diversas, nos apontam tópicos interessantes para análise e posterior ação. Montamos quadros-
resumo com as principais sugestões obtidas, separando por temas.

Quadro 1 - Sugestões de atuação do CINF - Auxiliar na criação e estabelecimento de 
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parcerias�
Principalmente no papel de 
integração entre as diversas 
organizações para que possamos 
buscar ajuda no desenvolvimento 
de ideias inovadoras.

Fazendo a “ponte” com os 
centros de inovação.

Buscando a instituição como parceira 
no processo.

Ser uma ferramenta/parceira para 
“testar” os MVP’s de protótipos 
de inovação a serem escalonadas à 
comercialização.

Conexão com outras empresas Conectando empresas

Consultoria e reuniões com 
empresas de outros setores para 
discutirmos temas interligados

Ambiente propício a troca de 
informações, relacionamento

Encontrar parceiros que possam agregar 
ferramentas aos nossos produtos. 
Incubar colaboradores da nossa empresa 
que possam desenvolver ferramentas 
que atendam nossa demanda, mas que 
também expandem seu produto/modelo 
de negócio para outros mercados e 
possamos participar deste crescimento. 
Capacitações técnicas de inovação 
para nossos colaboradores. Unificar, 
consolidar e catalisar o ecossistema de 
inovação na cidade e região, bem como, 
aproximar conteúdos relevantes para 
nosso mercado local. Ser referência de 
inovação, com participação da nossa 
empresa, neste modelo de inovação.

A empresa passar necessidades 
e pesquisas a fazer, e o CINF 
identificar pessoas interessadas 
em seguir com essas necessidades 
ou pesquisas, e proporcionar o 
encontro dessas pessoas com a 
empresa, buscando gerar sinergia 
de trabalho

Interação, ideias de acordo 
com o segmento com 
ferramentas ou cursos para 
estimular a invasão

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

A maior parte das empresas apontou o CINF como como importante na criação e 
estabelecimento de parcerias. Sabe-se, pelo conceito de hélice tripla, que a inovação pode 
dar-se de maneira a trazer múltiplas vantagens nas parcerias entre universidades, empresas 
e governo. As empresas acreditam ser o CINF um importante lócus para encontrar parceiros 
no desenvolvimento da inovação, gerando um pólo de desenvolvimento de novas ideias, 
conectando empresas, instituições e organizações que possam ter fins em comum. O fim maior 
só poderá ser o desenvolvimento da região como um todo.

Quadro 2 - Sugestões de atuação do CINF - Fomentando eventos e cursos na temática 
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inovação�
Realizando e fomentando mais 
bate-papos, workshops, palestras, 
webinar sobre inovação, melhorias 
de processos.

Gerando Cursos, Palestras e 
Workshops

Fomentando cursos e palestras.

Promovendo eventos sobre 
inovação na agricultura na região.

Promover cursos e treinamentos 
que sejam financeiramente 
compatíveis com ME e EPP

No momento a empresa dispõe 
de espaço próprio para reuniões e 
eventos, todavia a busca de cursos 
específicos pode auxiliar nesse 
quesito

Com workshop e capacitações 
sobre o tema

Fazendo palestras e lives com bate-
papos e perguntas, sugestões etc.. desenvolver consultorias, mentoria, 

palestras,

Pretendemos participar de 
palestras, cursos, workshop, 
eventos, o que for necessário para 
nos na busca de novos mercados 
potenciais.

Acredito que com conhecimento/
treinamento de técnicas para 
diminuir esse desperdício de 
recursos no momento de inovar

Promovendo através de eventos e 
incentivando boas práticas

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

Este segundo quadro mostra que grande parte das empresas da região do Alto Vale 
esperam do CINF um lugar onde possam buscar capacitação. Seja por meio de cursos de curta 
duração, palestras, workshops, treinamentos diversos, eventos, mentorias, etc. Em resumo, 
espera-se do CINF que seja um lugar que as empresas possam encontrar profissionais especialistas 
nos temas de gestão e inovação, marketing e custos, finanças e mercado de capitais, enfim, 
especialistas nas diversas áreas que possam contribuir com o conhecimento que necessitam 
para alavancarem suas produtividades.

Quadro 3 - Sugestões de atuação do CINF - Auxiliando com editais para captar recursos
Captação de recursos, Networking, 
Capacitação, Negócios entre 
as empresas, Busca de Leis 
municipais, Mentorias

Auxiliando na identificação de 
projetos de incentivos financeiros 
para o setor de atuação.

Parceria para buscar investimento

Aproximando possibilidades de 
negócios e linhas de crédito

Pesquisa de linhas de créditos 
disponibilizados nos agentes 
financeiros, termos, garantias, 
juros, parcelamento, carência. 
Conseguir linha direta acessível 
para os credenciados, dando talvez 
mais credibilidade ao agenciador e 
facilidade ao associado.

Mapeando e apresentando editais 
em que possamos nos enquadrar. 
Ajudando a escrever projetos para 
estes editais. Confeccionando e 
aplicando pesquisas de mercado.

Pelo que eu sabia existia muitos 
fundos destinados a projetos de 
inovação com recursos, acredito 
que ajudar as empresas a identificar 
e participar. Porque isso sempre é 
de difícil acesso para leigos.

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).
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 No terceiro quadro as sugestões se voltam para a questão de auxílio no 
entendimento dos editais para captação de recursos. Se, uma das maiores dificuldades das 
empresas é captar recursos para inovar, aqui o ponto levantado é o mesmo, com relação ao que 
o CINF pode fazer para auxiliar as empresas. Os respondentes colocam que entender os editais, 
seus prazos, taxas e documentação exigida. Muitas vezes as empresas acabam não entendendo 
termos técnicos utilizados nestes editais, acabam se perdendo mediante a burocracia que estes 
editais impõem e acreditam que uma entidade como o CINF poderia ser uma grande parceira 
no sentido de clarear as coisas e auxiliar no processo de obtenção deste recurso.

Quadro 4 - Sugestões de atuação do CINF - Criando uma cultura de inovação na região.
Criar uma cultura regional de 
inovação.

Acredito que possa ser com ideias 
inovadoras e uma visão externa, da 
qual muitas vezes não conseguimos 
ter pelo fato de estarmos apenas 
focados no trabalho e nas condições 
que temos internamente.

Auxiliando, e pensando alternativas 
comerciais fora da caixa.

Acredito que as inovações geradas 
no centro de inovação vão dar 
uma direção mais assertiva para o 
caminho que as empresas precisam 
para esse momento pós-pandemia. 
Exemplos de inovação geram 
motivação.

Importante centro de inovação para 
a região e para nossa empresa, que 
proporciona eventos e treinamentos 
voltados ao fortalecimento da 
cultura de inovação.

Buscando novas oportunidades 
para inovação.

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da pesquisa (2020).

A região do Alto Vale conta com empresas dos diversos ramos, instituições de 
ensino, organizações públicas e organizações sem fins lucrativos. Conectar os objetivos destas 
empresas, no sentido de gerar um centro de inovação na região é um dos objetivos do CINF, 
Muitas empresas responderam que o CINF precisa avançar no sentido de motivar esse centro 
de inovação. De fazer com que as empresas consigam integrar-se de uma maneira a que esses 
conhecimentos sejam capazes de irradiar-se de um setor para o outro. Não apenas no ambiente 
privado, mas também no público. 

Algumas empresas também responderam não saber como o CINF pode ajudar, mas 
mostrando-se interessada em descobrir, desde que a parceria traga vantagens para todos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O esforço para aumentar a competitividade das empresas passa necessariamente 
por um grau de inovação tecnológica dos processos, visto que existe uma necessidade crucial 
e urgente de se obter maior eficiência e maior impacto nos investimentos realizados pelas 
empresas. Neste sentido, a adoção de metodologias de gestão adequadas torna-se crucial para o 
avanço do conhecimento e efetividade dos investimentos e resultados gerados. 



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.12 (n. 41), p. 52-70, jan./mar. 2021.

68

Assim, os resultados gerados pela inovação ou pelo uso de novas tecnologias podem 
se dar tanto no processo produtivo de produtos e serviços, quanto nos aspectos de uso e 
utilidades dos mesmos. Grandes empreendimentos investem valores consideráveis e possuem 
orçamento específico para pesquisa e desenvolvimento na criação de novos produtos, geração 
de novas ideias e inovação dos processos produtivos. Portanto as pequenas empresas encontram 
bastante dificuldade em disponibilizar recursos humanos e financeiros para manter a pesquisa e 
desenvolvimento nas suas estruturas. 

O objetivo do presente artigo foi analisar as práticas adotadas pelas empresas da região 
do Alto Vale do Itajaí - SC, referentes aos processos inovativos e adoção de novas tecnologias. 
Para atingir este objetivo aplicou-se um questionário com as empresas onde obteve-se 63 
respostas. maioria destas são microempresas e empresas de pequeno porte, com abrangência 
regional e nacional. Sabe-se que 49,2% das empresas que responderam estão localizadas em 
Rio do Sul e que 47,6% delas possui de 2 a 20 funcionários. Quanto à forma de gestão da 
empresa em 49,2% a gestão da empresa é familiar.

Quanto à visão da empresa acerca dos processos de inovação, os autores classificaram 
as respostas como bastante positivas, pois a maioria dos empresários acreditam que inovação 
“é um conceito presente na nossa rotina há algum tempo”, sendo desta forma um conceito já 
intuitivo nas rotinas de trabalho. A quase totalidade, ou seja, 98,5% das empresas pesquisadas 
ou estão com cultura de inovação consolidada, ou estão já com interesse no tema.

Quando as questões abordaram capacitação e treinamento de recursos humanos para 
a inovação e tecnologias, percebemos que esse número fica acima de 16 horas de capacitação 
por ano quando tratamos dos gestores da empresa, para 46% das empresas pesquisadas. Mas 
quando falamos de treinamento para os demais colaboradores este número cai para 30,1% das 
empresas pesquisadas que conseguem dar no mínimo 16 horas de treinamento ao ano.

Quando as análises foram para o tipo de inovação, descobriu-se que 79,4% das 
inovações realizadas nas empresas localizadas no Alto Vale do Itajaí são de processo. Em 
seguida temos inovações de serviço, que representam 65,1% das inovações realizadas. 60,3% 
das inovações são de produto e 50,8% são de gestão.

Com relação a tomada de crédito para investimento em inovação, questionou-se se 
a empresa já havia utilizado alguma linha de financiamento especial para inovar. 84% das 
empresas nunca utilizou. Quanto à participação em editais, programas de inovação ou incentivo 
ao empreendedorismo, a grande maioria das empresas, 78% delas afirmou que nunca participou 
de nenhum. Questionamos também se estas empresas já haviam utilizado algum incentivo 
fiscal relacionado a projetos de inovação. Neste ponto 95,2% responderam que não utilizaram 
nenhuma vez.

As respostas das empresas mostraram que as mesmas têm pouco conhecimento sobre 
as ações específicas do governo estadual no que tange o estímulo à inovação. As principais 
dificuldades apontadas são: a necessidade da inovação vir de dentro da própria empresa, 
buscando desenvolver produtos ou processos específicos para as mesmas, que possam sanar 
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problemas principais e individuais; o estabelecimento de parcerias; a dificuldade de acesso ao 
crédito e entender as linhas de financiamento disponíveis.

Foram criados quatro quadros-resumo com os temas específicos que as empresas 
acreditam ser o ponto principal de atuação do CINF: auxiliar na criação e estabelecimento de 
parcerias; fomentar eventos e cursos na temática da inovação; auxiliando com os editais para 
captar recursos; criando uma cultura de inovação na região.

As duas últimas informações obtidas (dificuldades e pontos que o CINF pode auxiliar) 
são complementares, o que mostra uma coerência nas respostas por parte das empresas. Isso nos 
permite sobrepor os pontos de maior dificuldade como sendo os mesmos apontados como os 
que querem ajuda por parte do CINF. Por isso, os autores resolveram separar os quatro grandes 
temas, como citado no parágrafo anterior, servindo como base para que o centro de inovação 
possa desenvolver um trabalho mais direcionado, no sentido de auxiliar as empresas da região.

Por fim, o estudo aponta a importância de centros de inovação no desenvolvimento 
tecnológico da região e contexto inserido e no crescimento econômico de forma sustentável 
e científico. A presente pesquisa deixa como sugestão a continuidade e futuros trabalhos com 
foco nessa temática abrangendo outras regiões e estados do Brasil. 
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QUESITOS RELEVANTES SOBRE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES1

Rodrigo de Moraes2

Jullian Hermann Creutzberg3

RESUMO
Cada vez mais é necessário que o setor de tecnologia das organizações esteja alinhado com os objetivos da 
organização. Para que isso seja possível, as organizações podem adotar a Governança de Tecnologia da Informação 
(TI), que tem como objetivo garantir que as necessidades de negócios sejam atingidas, trazendo maiores benefícios 
para a organização, através do uso da tecnologia. Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa foi identificar os 
quesitos relevantes sobre Governança de TI nas organizações, por meio da apresentação dos frameworks COBIT 
e ITIL e seus objetivos e princípios, visando identificar aspectos que auxiliem a gestão da empresa em relação 
às questões tecnológicas. Quanto ao método, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e periódicos. 
Por meio desta pesquisa foi possível identificar que a Governança de TI possui inúmeros aspectos relevantes 
para as organizações, dentre os quais se destacaram: Alinhamento de Objetivos, Geração de Valor, TI como 
Unidade de Negócio, Vantagem Competitiva e Estruturação do Processo Decisório. Deste modo observou-se que, 
a Governança de TI contribui para que as decisões tomadas pelo setor de tecnologia estejam alinhadas com os 
objetivos da organização, além de definir processos para a estruturação da TI que venham a facilitar a geração de 
valor para os produtos e serviços da organização. Através disto, a Governança de TI tem um papel importante em 
aumentar visibilidade do setor de TI como uma unidade de negócio e não como um setor operacional ou área de 
suporte da organização.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Governança de TI. Frameworks de Governança de TI.

ABSTRACT
It is increasingly necessary that the technology sector of organizations be aligned with the objectives of the 
organization. To make it possible, organizations can adopt Information Technology (IT) Governance, which 
aims to ensure that business needs are met, bringing greater benefits to the organization through technology use. 
Within this context, the objective of this research was to identify the relevant questions about IT Governance in 
organizations, through the presentation of the COBIT and ITIL frameworks and their objectives and principles, 
aiming to identify aspects that assist the company’s management in relation to technological issues. As for the 
method, a bibliographic search was carried out on books and periodicals. Through the research it was possible to 
identify that IT Governance has numerous relevant aspects for organizations, among which stood out: Alignment 
of Objectives, Value Generation, IT as a Business Unit, Competitive Advantage and Structuring of the Decision-
Making Process. Thus, was observed that IT Governance contributes so that the decisions made by the technology 
sector are aligned with the organization’s objectives, in addition to defining processes for the structuring of IT that 
will facilitate the generation of value for products and services of the organization. Through this, IT Governance 
has an important role in increasing the visibility of the IT sector as a business unit and not as an operational sector 
or as a support area of the organization.

Keywords: Information Technology. IT Governance. IT Governance Frameworks.
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1 INTRODUÇÃO 

De maneira geral, há uma crescente necessidade que o setor de Tecnologia da Informação 
(TI) das empresas esteja alinhado com os objetivos da organização, trazendo maiores benefícios 
para o uso dos recursos tecnológicos. Para que isso seja possível, existem algumas práticas 
que servem de padrão para que o setor de TI possa entregar seus serviços de acordo com os 
objetivos da organização, estas práticas estão contidas na Governança de TI. 

A tecnologia se tornou para as organizações, um modelo de gestão de processos 
relacionados com os negócios da companhia, além também da tecnologia trazer mais agilidade 
nas tomadas de decisão da administração da empresa. Os processos de tomada de decisão 
vêm tendo constante evolução dentro das organizações e a utilização da tecnologia para o 
auxílio nestes processos traz um diferencial competitivo para as empresas. (DOMINGUES; 
WHEELER; NASCIMENTO, 2017).

Para que haja um alinhamento entre a TI e os negócios da empresa, surge a Governança 
de TI, que visa garantir que as necessidades de negócios das empresas sejam atingidas, trazendo 
maiores benefícios para a organização, através da utilização da tecnologia. (DOMINGUES; 
WHEELER; NASCIMENTO, 2017). De acordo com Weill e Ross (2006), a Governança de 
TI é a definição do processo decisório da empresa, determinando assim quem terá os direitos e 
responsabilidades sobre as decisões relacionadas à TI. A Governança de TI também é responsável 
por determinar os comportamentos desejáveis da TI para a organização. 

De acordo com Luciano (2017, p. 65), “diversas são as características da organização 
que influenciam no processo de adoção de Governança de TI, seja na definição do modelo de 
Governança de TI e dos mecanismos de Governança de TI que serão adotados”. O primeiro 
passo para a implementação da Governança de TI é definir o modelo que será utilizado, feito 
isso definem-se os mecanismos, que são as formas de operacionalização do modelo escolhido. 
Posteriormente é feita a adoção dos mecanismos, colocando em prática o que foi definido. 
Durante todas as etapas, existe também um acompanhamento que medirá a efetividade do 
processo e realizará algumas adaptações nos modelos, conforme necessário.

De acordo com Santos e Paula (2016), para auxiliar na adoção dos mecanismos de 
Governança de TI, existem vários frameworks que passam por atualizações constantes de acordo 
com as necessidades do mercado. Estes frameworks são um conjunto de melhores práticas 
para a Governança de TI, ou seja, um conjunto de procedimentos padronizados, adotados 
pelas organizações para buscar a eficácia da Governança de TI. (GONÇALVES; GASPAR; 
CARDOSO, 2016).

Nesta pesquisa foram apresentados dois frameworks, o COBIT (Control Objectives for 
Information and related Technology) e o ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 
O COBIT é um conjunto de boas práticas voltado para o controle das ações da área de TI, já o 
ITIL é voltado para a demandas operacionais dos serviços de TI. (GONÇALVES; GASPAR; 
CARDOSO, 2016). Em outras palavras, o ITIL “é um framework das melhores práticas para o 
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gerenciamento de serviços de TI e seu ciclo de vida.”. (BRANDS, 2018).
Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa é identificar quesitos relevantes sobre 

Governança de TI nas organizações, por meio da apresentação dos frameworks COBIT e ITIL 
e seus objetivos e princípios, visando identificar aspectos que auxiliem a gestão da empresa em 
relação às questões tecnológicas.

Para que o objetivo da pesquisa possa ser alcançado, este artigo conta com esta seção 
introdutória, seguido da Revisão da Literatura, onde serão abordados: o conceito de Governança 
de TI, uma explicação geral sobre a implementação da governança de TI e a apresentação 
dos frameworks COBIT e ITIL. No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos 
metodológicos, seguidos, no capítulo quatro, dos resultados e discussões obtidos através da 
pesquisa, e por fim são apresentadas as considerações finais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Gradativamente a área de Tecnologia de Informação (TI) das organizações vem 
conquistando espaço e importância no auxílio ao alcance de suas metas e objetivos. Tornando a 
TI não mais um setor isolado dos outros departamentos da empresa, mas sim um setor que atua 
em conjunto com toda a organização, já que as mudanças em hardwares, softwares, aplicativos, 
regras de acesso, políticas de uso e demais atividades de TI, afetam diretamente as atividades 
empresariais. (LUCIANO, 2017).

Mansur (2013) afirma que a área de TI passou a ter um papel muito importante dentro 
das organizações visto que ferramentas da gestão das empresas como controle, transparência 
e previsibilidade estão em grande parte dos casos no formato digital. Deste modo, “a TI figura 
como elemento essencial para administrar transações, informações e o conhecimento necessário 
para sustentar as atividades sociais e econômicas da empresa”. (GONÇALVES; GASPAR; 
CARDOSO, 2016, p. 57).

Para que o alinhamento entre TI e negócio aconteça, é necessário que o setor de tecnologia 
das empresas proporcione uma estrutura flexível, eficiente e padronizada, onde haja uma ótima 
qualidade dos produtos e serviços da TI. (DOMINGUES; WHEELER; NASCIMENTO, 2017).

De acordo com Domingues, Wheeler e Nascimento (2017) uma das formas utilizadas 
pelas empresas para ganhar competitividade é o uso da Tecnologia da Informação, e tal relação 
entre as organizações e a tecnologia deve ser apoiada com a implementação da Governança de 
TI, que tem como foco principal garantir que as necessidades de negócio das empresas sejam 
atingidas. Assim a utilização da tecnologia irá gerar maiores benefícios para a organização a 
partir do momento que os objetivos da Governança de TI são atingidos.
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2.1 GOVERNANÇA DE TI

A Governança de TI é conceituada por Weill e Ross (2006, p. 8) como a “especificação 
dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos 
desejáveis na utilização da TI”. A governança irá determinar o processo decisório, bem como 
quem terá os direitos decisórios e responsabilidade sobre as decisões, além de determinar os 
comportamentos desejáveis da TI para organização, ressaltando que tais comportamentos 
variam de empresa para empresa. (WEILL; ROSS, 2006).

De acordo com Silva et al. (2020), existe uma certa confusão entre os termos de 
Governança de TI e Gestão de TI. A diferença entre os dois conceitos está que a Governança de 
TI estabelece a direção para as tomadas de decisões da empresa referentes à TI, já a Gestão de TI 
está relacionada nas funções operacionais da TI propriamente dita, estas funções operacionais 
incluem planejamento, execução e monitoramento das atividades de TI da organização. 
(BRANDS, 2018).

Weill e Ross (2006) ainda elencam dois lados da Governança de TI, um comportamental 
e outro normativo. O comportamental define relacionamentos formais e informais e rege os 
direitos para tomada de decisões a certos indivíduos. E o normativo estabelece as regras e 
procedimentos operacionais necessários para garantir que os objetivos da empresa sejam 
atingidos através da TI.

Alguns dos principais objetivos da Governança de TI são “utilizar a TI para crescimento 
do negócio, proporcionar a redução de custo e tempo de manutenção da TI, proporcionar 
velocidade e eficiência nas mudanças, auxiliar na gestão de riscos, proporcionar a flexibilização 
do negócio, garantir a padronização dos sistemas”. (MAGALHÃES, 2018, p. 106).

Mansur (2013) afirma que muitos gestores têm a percepção equivocada de que a TI 
é apenas uma área de suporte da empresa, ou seja, nesse ponto de vista a TI se torna um mal 
necessário. Isto se dá principalmente pelo fato do setor de TI não ser nítido na demonstração de 
resultados da empresa. Magalhães (2018) aponta para o fato de que a TI de forma isolada não 
vem a gerar uma vantagem competitiva sustentável para a empresa, porém a TI alinhada com os 
objetivos e negócios da empresa pode alavancar os ativos complementares da empresa através 
de novos processos e modelos de negócios. 

Uma das principais vantagens que a empresa pode obter a partir da qualificação para 
uso de tecnologias é a possibilidade de associação entre o setor de TI e outros departamentos 
da organização, porém para que isto aconteça, a organização deve enxergar o setor de TI como 
parte estratégica do negócio e não como unidade operacional. (SANTOS; PAULA, 2016).

Portanto, a Governança de TI refere-se à forma de direcionamento e controle 
das atribuições do setor de TI dentro da organização, bem como à especificação das 
responsabilidades e autoridades para a tomada de decisão e à criação de procedimentos para 
controle e monitoramento das funções da TI. Tornando assim possível o alinhamento entre as 
ações de TI e a estratégia da empresa, proporcionando maior produtividade e otimização dos 
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recursos disponibilizados ao setor de TI. (FELISBERTO, 2017).

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA DE TI

A motivação ao decidir por implementar a Governança de TI é “fazer com que a 
empresa opere seus processos em TI de maneira fluida, com sincronia, a funcionar como se 
fossem engrenagens.” (FELISBERTO, 2017, p. 3). Ao implementar a Governança de TI, a 
empresa contará com um conjunto de práticas e estruturas que servirão como guias para a 
aplicação da Governança de TI. (FELISBERTO, 2017)

Vários aspectos podem influenciar na motivação da empresa em iniciar o processo 
de implementação da governança de TI, além de que a condução da implementação também 
possui diversos influenciadores. (LUCIANO, 2017).

Luciano (2017) aponta as etapas para a implementação Governança de TI, onde a 
primeiro etapa é definir o modelo de Governança de TI a ser utilizado, esse modelo deve 
considerar quais os objetivos da empresa com a adoção da Governança de TI. Posteriormente 
são escolhidas as formas de operacionalização do modelo, ou seja, são definidos os mecanismos 
de Governança de TI. Após isso, é feita a adoção dos mecanismos, colocando em prática o que 
foi definido. Por fim deve ser realizado um acompanhamento e avaliação da efetividade do que 
foi implementado. Estas etapas para a implementação da Governança de TI são ilustradas na 
Figura 01.

Figura 01: Etapas para implementação da Governança de TI.

Fonte: Luciano (2017, p. 59).

Como observado na Figura 01, o acompanhamento da efetividade pode ser realizado em 
todas as etapas da implementação, analisando se a adoção da Governança de TI está ocorrendo 
conforme o planejado ou se há necessidade de alterações. (LUCIANO, 2017).

De acordo com Weill e Ross (2006) existem três tipos de mecanismos que devem 
ser adotados pelas empresas para tornar a Governança de TI eficaz: estrutura de tomadas de 
decisão, processos de alinhamento e abordagens de comunicação.
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As estruturas de tomadas de decisão são os mecanismos mais visíveis da Governança de 
TI, elas representam “unidades e papéis organizacionais responsáveis por tomar decisões de TI, 
como comitês, equipes executivas e gerentes de relacionamentos entre negócios e TI” (WEILL; 
ROSS, 2006, p. 88). Os processos de alinhamento são processos formais que garantem que as 
políticas de TI sejam cumpridas no cotidiano da empresa e que tais políticas ajudem de fato 
no processo decisório. Por sua vez, as abordagens de comunicação são meios de comunicação 
que divulgam os princípios e as políticas estabelecidos pela Governança de TI, bem como os 
resultados dos processos de decisão para o setor de TI. (WEILL, ROSS, 2006).

“É importante que as organizações entendam quais são os seus objetivos para com 
a adoção de práticas e mecanismos de Governança de TI.” (LUCIANO, 2017, p. 69). Com 
esta análise inicial, é possível definir quais os mecanismos serão mais eficientes para a 
adoção na empresa. A Governança de TI possui 3 dimensões: Conformidade, Desempenho e 
Perenidade. Cada uma das dimensões com um foco específico. Portanto, para a implementação 
da Governança de TI, uma primeira análise deve ser feita com o objetivo de definir em qual 
dimensão a organização pretende atuar. (LUCIANO, 2017). 

Neste contexto, a dimensão de Conformidade da Governança de TI, possui como foco 
os atributos: responsabilidade e garantia. Esta dimensão traz um comportamento reativo para 
a organização, buscando seguir regulamentações ou boas práticas previamente estabelecidas. 
A dimensão de Desempenho tem como foco a melhor utilização de recursos de TI e a criação 
de valor para a empresa. Ela atua em caráter mais proativo, buscando criar novos produtos e 
serviços a partir da TI. Já a dimensão de Perenidade, tem um caráter contínuo e foco no papel 
social da empresa. Nesta dimensão é importante que a empresa continue gerando resultados 
e se consolide, de tal forma que a conformidade e o desempenho façam parte do dia a dia da 
empresa e não apenas sejam uma meta estratégica. (LUCIANO, 2017). A Figura 02 mostra as 
dimensões da Governança de TI.

Figura 02: Dimensões da Governança de TI

Fonte: Luciano (2017, p. 69).
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Conforme pode ser observado na Figura 02, uma empresa ao escolher uma das 
dimensões da Governança de TI como foco, não necessariamente ficará sempre atuando na 
mesma dimensão. Por exemplo, uma organização que atua na dimensão de Conformidade, 
a partir do momento que os objetivos propostos por esta dimensão estão sendo atendidos, a 
empresa pode buscar por maior Desempenho, do mesmo modo que a partir do momento que 
os objetivos propostos pela dimensão de Desempenho são atendidos, a empresa buscará a 
Perenidade. (LUCIANO, 2017). 

2.3 FRAMEWORKS PARA GOVERNANÇA DE TI

Para a implementação da Governança de TI nas organizações, existem vários 
frameworks que estão em constante atualização de acordo com o mercado. Estes frameworks 
são um conjunto de procedimentos padronizados adotados pelas organizações para buscar a 
eficácia da Governança de TI. Estes frameworks são responsáveis por descrever as melhores 
práticas (boas práticas) para a implementação da Governança de TI. Estas práticas seguem 
em atualização buscando o aperfeiçoamento dos procedimentos. Portanto, a maturidade da 
Governança de TI pode ser mensurada a partir do grau de aplicação das melhores práticas na 
organização. (GONÇALVES; GASPAR; CARDOSO, 2016).

Não há um passo a passo correto para garantir e eficácia da Governança de TI na 
organização, porém a utilização das melhores práticas propostas por estes frameworks traz uma 
melhora considerável para organização, tanto no quesito estratégico quanto no operacional. 
(SANTOS; PAULA, 2016). 

De acordo com Santos e Paula (2016) dentre os frameworks mais utilizados e com 
maior reconhecimento podem ser citados: o COBIT (Control Objectives for Information and 
related Technology) e o ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

2.3.1 COBIT

De acordo com Domingues, Wheeler e Nascimento (2017, p. 180) “o Control 
Objectives for Information and related Technology (COBIT) foi desenvolvido na década de 
1990 pela Information System Audit and Control Association (ISACA) e pode ser traduzido 
como “objetivos de controle para a Informação e Tecnologia”. O COBIT é um “referencial 
de boas práticas reconhecidas internacionalmente que permite a avaliação do controle e da 
efetividade das ações da área de TI, seja por auditores ou por gestores de TI e de negócio.” 
(GONÇALVES; GASPAR; CARDOSO, 2016, p. 61).

 Este framework tem como objetivo garantir que a TI esteja alinhada com o 
negócio, maximizando os benefícios da TI, garantindo que os recursos de TI sejam utilizados 
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de maneira adequada com os objetivos da empresa e gerenciando os riscos associados ao setor. 
(DOMINGUES; WHEELER; NASCIMENTO, 2017). O COBIT fornece às empresas uma 
série de metodologias e ferramentas para que através da Governança de TI, os requisitos de 
controle da organização, questões técnicas e objetivos de negócio sejam alinhados. (BRANDS, 
2018).

O foco dos elementos do COBIT está no processamento e gerenciamento de informações, 
bem como sua eficiência, integridade e conformidade. A qualidade e confiabilidade da entrega 
de serviços de TI, afetam diretamente o sucesso das organizações, por isso o COBIT fornece 
uma série de ferramentas para vincular os requisitos de controle e os objetivos da organização 
com as questões técnicas da TI. (BRANDS, 2018).

As práticas adotadas pelo COBIT possuem como principal objetivo buscar o sucesso 
na entrega de produtos e serviços de TI de acordo com os objetivos e necessidades de negócio 
da empresa, possuindo maior ênfase no controle dos serviços do que na execução propriamente 
dita. (SANTOS; PAULA, 2016).

De acordo com a ISACA (2018), a versão 2019 do COBIT foi desenvolvida baseada 
em dois conjuntos de princípios: sistema de governança e framework de governança. O primeiro 
conjunto traz princípios essenciais de um sistema de governança para o gerenciamento das 
informações e tecnologias empresariais. Já o segundo conjunto traz princípios para a criação 
de um sistema de governança para a organização. O conjunto de princípios para o sistema de 
governança apresenta 6 princípios, que são ilustrados na Figura 03.

Figura 03: Princípios do Sistema de Governança para o COBIT 2019.

Fonte: Adaptado de ISACA (2018, p. 17).

O primeiro princípio é fornecer valor às partes interessadas (ou stakeholders), o que 
significa que um sistema de governança deve atender às necessidades das partes interessadas ao 
negócio e gerar valor para a organização através do uso da TI, onde essa geração de valor vem 
a ser um equilíbrio entre benefícios, riscos e recursos, que é criado através de um sistema de 
governança que possa ser aplicável à realidade da empresa. (ISACA, 2018).
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O segundo princípio destacado na Figura 03 é a abordagem holística, onde um sistema 
de Governança de TI é construído por diversos componentes de diferentes tipos e que funcionam 
em conjunto, por isso é necessário haver uma visão geral ou holística do sistema. Já o terceiro é 
o princípio de que o sistema de governança seja dinâmico, ou seja, a partir do momento que um 
ou mais fatores do sistema seja alterado, o impacto destas mudanças venha a ser considerado 
em relação ao sistema como um todo. (ISACA, 2018).

O quarto princípio diz que um sistema de governança deve ter claramente a distinção 
entre governança e gestão de tecnologia. O quinto princípio é referente ao sistema de governança 
ser adaptado às necessidades da empresa, utilizando fatores da organização para personalizar 
e priorizar os componentes do sistema de governança conforme necessário. Por fim, o sexto 
princípio garante que o sistema de governança cubra todas as áreas da empresa de ponta a 
ponta, não focando apenas na TI, mas em toda tecnologia e processamento de informações 
utilizados pela empresa para o atingimento de seus objetivos. (ISACA, 2018).

Já em relação aos princípios de framework de governança, o COBIT 2019 apresenta 3 
princípios, conforme apresentado na Figura 04. 

Figura 04: Princípios do Framework de Governança para o COBIT 2019.

Fonte: Adaptado de ISACA (2018, p. 18).

O primeiro princípio diz que um framework de governança deve ser baseado em um 
modelo conceitual, maximizando a consistência e permitindo a automação dos componentes, 
através da identificação dos componentes principais e seus relacionamentos. O segundo princípio 
diz que um framework de governança deve ser aberto e flexível, permitindo a adição de novos 
conteúdos e a capacidade de abordar novos problemas. E o terceiro princípio prevê que um 
framework de governança deve estar alinhado aos principais padrões, estruturas e regulamentos 
relacionados à tecnologia e ao negócio da organização. (ISACA, 2018). 
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2.3.2 ITIL

O Information Technology Infrastructure Library (ITIL), traduzido como Biblioteca 
de Infraestrutura da Tecnologia de Informação, “é um modelo aberto de conjunto de diretrizes 
e práticas recomendadas, que tem como objetivo ajustar as pessoas, os processos e a tecnologia 
visando o aumento da eficiência do gerenciamento de serviços.” (FELISBERTO, 2017, p. 2). 
Conforme aponta Brands (2018, p. 95), o ITIL “é um framework das melhores práticas para o 
gerenciamento de serviços de TI e seu ciclo de vida.”.

O modelo proposto pelo ITIL promove o alinhamento estratégico do setor de TI das 
organizações com os negócios da mesma, objetivando a geração de valor para a empresa, bem 
como a redução de custos ou criação de novas oportunidades de negócios. As práticas propostas 
pelo ITIL são fundamentadas em boas práticas já empregadas em grandes organizações e podem 
ser replicadas em qualquer organização ou até mesmo ajustadas de acordo com a necessidade 
de cada uma. (FELISBERTO, 2017).

O ITIL, inclusive orienta as organizações que ajustem os componentes do framework 
de acordo com os objetivos da organização em relação à TI. Desta forma, o foco do ITIL está 
na integração dos componentes dos serviços de TI com as estratégias da empresa. (BRANDS, 
2018).

Através do gerenciamento de serviços de TI, o ITIL tem como objetivo a melhora na 
qualidade dos serviços, propondo uma série de melhores práticas utilizadas para o alinhamento 
dos serviços de TI e para a criação de novos projetos na área. O foco principal é o alinhamento 
da TI com as necessidades da empresa, possibilitando uma abordagem qualitativa empregada 
no uso da infraestrutura de TI buscando mais eficácia e eficiência para a mesma. Isto pode trazer 
vantagens para a empresa tanto no quesito de redução de custos quanto no quesito de geração 
de valor e maior capacidade de geração de renda. (FELISBERTO, 2017).

De acordo com Felisberto (2017) o ITIL vem a ser para as organizações, uma referência 
para a estruturação dos processos de TI, visando a melhoria destes processos. Com a utilização 
do ITIL como guia para a estrutura da TI na organização, a área de TI ganha mais confiança da 
gestão da empresa, passando a ser uma aliada para o alcance de metas da empresa.

Na sua versão 4 de 2019, o ITIL (ou ITIL v4) possui dois componentes chave: Sistema 
de Valor de Serviço (Service Value System, SVS) e o modelo de quatro dimensões. O ITIL v4 foi 
projetado para atender às necessidades das organizações frente à transformação digital, além de 
introduzir as novas formas de trabalho da TI, como métodos ágeis. (ANXELOS, 2019).

2.3.2.1 Sistema de Valor de Serviço (SVS)

De acordo com a Anxelos (2019, p. 14), o Sistema de Valor de Serviço (SVS), 
representa a forma de como os vários componentes e atividades da organização “trabalham em 
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conjunto para facilitar a criação de valor por meio de serviços de TI”. Os elementos de entrada 
do SVS são: demanda e oportunidade. A demanda é a necessidade ou interesse por serviços 
entre consumidores internos ou externos, e a oportunidade representa a possibilidade de agregar 
valor para a organização ou até mesmo melhorar algum processo existente. (ANXELOS, 2019).

O SVS contém 5 componentes, que são apresentados no Quadro 01.

Quadro 01: Componentes do ITIL SVS.
Componente Descrição

Princípios Orientadores
Recomendações para orientar a organização em todas as circunstâncias, 
independentemente de mudanças em seus objetivos, estratégias, forma 
de trabalho ou estrutura de gestão.

Governança Os meios pelos quais uma organização é dirigida e controlada.

Cadeia de Valor de Serviço Conjunto de atividades interconectadas que uma organização executa 
para entregar produtos e serviços com valor para seus consumidores.

Práticas Conjunto de recursos organizacionais projetados para a execução do 
trabalho e alcance dos objetivos.

Melhoria Continuada
Uma atividade executada em todos os níveis da organização para garantir 
que a performance da organização atenda continuamente às expectativas 
das partes interessadas ao negócio.

Fonte: Anxelos (2019, p. 54-55).

O propósito do ITIL SVS é garantir que a organização gere valor continuamente para 
as partes interessadas ao negócio através do gerenciamento dos produtos e serviços de TI. Para 
que esta geração de valor aconteça continuamente, o ITIL SVS possui 7 princípios orientadores, 
que são descritos no Quadro 02.

Quadro 02: Princípios Orientadores do ITIL SVS.
Princípio Descrição

Focar em Valor
Tudo o que a organização faz necessita estar relacionado direta ou 
indiretamente com a geração de valor para as partes interessadas ao 
negócio.

Começar de onde a organização está Não deve ser começado do zero e construído algo novo sem considerar o 
que já está disponível e pode ser aproveitado.

Progredir iterativamente com 
feedbacks

Organizar o trabalho em seções menores e gerenciáveis que podem ser 
executadas em tempo hábil.

Promover colaboração visibilidade Trabalho colaborativo promove melhores resultados e com maior 
probabilidade de sucesso no longo prazo.

Trabalhar holisticamente
Os resultados são entregues por meio de uma gestão eficaz e eficiente e 
através da integração dinâmica entre informações, tecnologia, pessoas, 
práticas, etc.

Processos simples e práticos Em um processo ou procedimento, deve ser usado o menor número de 
etapas possível para alcançar os objetivos.

Otimização e automação Os recursos devem ser utilizados da melhor forma possível, eliminando 
desperdícios e automatizando o maior número de processos possíveis.

Fonte: Anxelos (2019, p. 58-59).

 Estes princípios orientadores podem ser considerados o núcleo do ITIL e do 
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gerenciamento de serviços em geral, buscando apoiar as tomadas de decisões referentes ao setor 
de tecnologia das organizações, independentemente do tipo ou nível de decisão. (ANXELOS, 
2019).

2.3.2.2 Modelo de Quatro Dimensões

Para dar suporte a uma abordagem holística para o gerenciamento de serviços, o ITIL 
define quatro dimensões que em conjunto facilitam a criação de valor para os clientes e outras 
partes envolvidas à organização. As quatro dimensões são: organizações e pessoas; informação e 
tecnologia; parceiros e fornecedores; e fluxos e processos de valor. Estas dimensões representam 
aspectos relevantes às práticas ITIL. (ANXELOS, 2019).

A primeira dimensão, organizações e pessoas, diz respeito à cultura organizacional 
promover suporte aos objetivos da organização e ao nível de capacitação de seus colaboradores. 
É vital que a liderança promova os valores da organização que motivam as pessoas a realizarem 
seus trabalhos. A segunda dimensão, informação e tecnologia, se refere tanto às informações e 
conhecimentos necessários para a gestão dos serviços quanto às tecnologias necessárias para a 
integração entre os diversos componentes do ITIL SVS. (ANXELOS, 2019).

A dimensão de parceiros e fornecedores engloba os relacionamentos com outras 
organizações envolvidas no projeto, desenvolvimento, implantação e suporte ou melhoria dos 
serviços. Por fim, a dimensão de fluxos e processos de valor busca garantir que diversas partes 
da organização trabalhem em conjunto e de forma coordenada à geração de valor através de 
produtos e serviços de TI. (ANXELOS, 2019).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a elaboração deste artigo, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica 
baseada em livros e periódicos, com o propósito de entender o conceito de Governança de TI e 
como este se relaciona com as organizações. 

Desta forma, o referencial teórico envolve a apresentação da importância do setor 
de tecnologia nas organizações, o conceito da Governança de TI, uma breve explicação sobre 
a implementação da Governança de TI nas empresas e alguns dos frameworks utilizados na 
Governança de TI como COBIT, ITIL. A partir destes conceitos foi possível identificar quesitos 
relevantes sobre a Governança de TI para as organizações.

Para a pesquisa em periódicos foram utilizadas as seguintes bases de artigos: EBSCO, 
Scielo e Google Acadêmico. Na busca dos artigos foram utilizados os termos de busca: 
“Governança de TI”, “Governança de Tecnologia da Informação”, “Technology Information 
Governance”, onde as buscas foram filtradas com data de publicação a partir do ano de 2016, 
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ordenadas pela relevância. Dentre os resultados obtidos nas buscas, foram analisados os 15 
artigos mais relevantes de cada base para cada termo de busca, selecionando para esta pesquisa 
apenas os artigos que continham maior relação com o tema abordado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

É evidente que a tecnologia vem adquirindo cada vez mais importância para as 
organizações, colaborando com a gestão de processos relacionados com os negócios da 
companhia, além de trazer maior agilidade para as tomadas de decisões da empresa. Com a 
evolução dos processos decisórios a utilização da tecnologia para o auxílio nestas ações traz um 
diferencial competitivo para a empresa. (DOMINGUES; WHEELER; NASCIMENTO, 2017).

O aumento da competitividade no mercado tem feito com que as empresas busquem 
novas oportunidades de negócios, neste sentido o setor de TI auxilia no controle necessário para 
o desenvolvimento sustentável da empresa. (GONÇALVEZ; GASPAR; CARDOSO, 2016). 
Para isso é importante um alinhamento entre a TI e os negócios da empresa. Este alinhamento 
pode ser alcançado por meio da implementação da Governança de TI, que busca garantir que 
as necessidades de negócios das empresas sejam atingidas através da melhor utilização da TI. 
(DOMINGUES; WHEELER; NASCIMENTO, 2017).

O conceito de Governança de TI vem a ser a estruturação e definição do processo 
decisório da empresa com relação ao setor de TI, determinando também os objetivos deste 
setor dentro da organização. (WEILL; ROSS, 2006). Há de ressaltar que muitas vezes os 
conceitos de Governança de TI e Gestão de TI são confundidos, porém existe uma diferença 
entre ambos. A Governança de TI é voltada para as tomadas de decisões relacionadas à área 
de tecnologia, já a Gestão de TI diz respeito às funções operacionais, como planejamento, 
execução e monitoramento das atividades de TI. (SILVA et al, 2020);

Existem algumas etapas que devem ser seguidas quando uma empresa decide 
implementar a Governança de TI, são elas: definição do modelo de Governança de TI, escolha 
dos mecanismos, adoção dos mecanismos e uma última etapa de acompanhamento da efetividade 
da implementação, que inclusive pode acompanhar de forma paralela as demais etapas. Para 
que a Governança de TI se torne efetiva dentro da organização, devem ser adotados três tipos 
distintos de mecanismos: um mecanismo que dita a estrutura para as tomadas de decisões, um 
mecanismo que rege os processos de alinhamento e por fim um mecanismo para as abordagens 
de comunicação. (LUCIANO, 2017).

É importante também que as organizações tenham bem claros os objetivos do setor de 
TI, desta forma a adoção dos mecanismos de Governança de TI serão alinhados com os objetivos 
da organização. É nítido que a implementação da Governança de TI busca trazer benefícios 
para a organização a ponto de fazer com que a TI se torne uma unidade de negócio que traga 
resultados para a empresa e não apenas um setor operacional da companhia. (LUCIANO, 2017)
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Para o auxílio na implementação da Governança de TI existem diversos frameworks 
de boas práticas que servem como guias para as organizações. Estes frameworks estão em 
constante atualização de acordo com as necessidades do mercado. (GONÇALVES; GASPAR; 
CARDOSO, 2016).

Os frameworks apresentados neste artigo foram o COBIT e o ITIL. O COBIT tem como 
principal foco o controle dos serviços de TI, sendo um guia de boas práticas para a avaliação do 
controle e da efetividade das ações de TI nas organizações. Este framework disponibiliza um 
conjunto de metodologias e ferramentas para alinhar os requisitos de controle da organização, 
questões técnicas de TI e os objetivos da empresa. (GONÇALVES; GASPAR; CARDOSO, 
2016). 

Já o ITIL é um framework com foco nas melhores práticas para o gerenciamento dos 
serviços de TI. O ITIL objetiva a melhora dos serviços de TI através do alinhamento destes 
serviços com os objetivos da empresa. Pode ser observado que tanto o COBIT quanto o 
ITIL atuam para apoiar os objetivos de negócios das empresas através das estruturas de TI. 
(BRANDS, 2018). Estando o COBIT mais focado no controle das decisões de TI, enquanto o 
ITIL mais relacionado com o gerenciamento dos serviços da TI. (GONÇALVES; GASPAR; 
CARDOSO, 2016). 

Desta forma, por meio desta pesquisa foi possível identificar os quesitos mais relevantes 
sobre a Governança de TI nas organizações. Sendo que, um dos que merecem mais destaque é o 
alinhamento de objetivos, de forma que a Governança de TI proporciona este alinhamento entre 
os objetivos de negócio da empresa com o setor de tecnologia, trazendo uma otimização do uso 
dos recursos TI, incluindo a redução de custos e criação de novas oportunidades de negócios. 
(FELISBERTO, 2017).

Através do alinhamento de objetivos é possível gerar valor para a organização, que 
vem a ser outro quesito relevante da Governança de TI. Esta geração de valor é criada através 
do equilíbrio entre benefícios, riscos e recursos da TI, fazendo com que a Governança de 
TI seja aplicável à realidade da empresa. Deste modo, a Governança de TI busca atender as 
necessidades de negócio da organização. (ISACA, 2018).

Outro quesito relevante identificado na pesquisa, é ter a TI como unidade de negócio da 
organização, ou seja, com a qualificação do uso das tecnologias e com a integração do setor de 
TI com outros setores da organização, a TI se torna uma unidade de negócio ou parte estratégica 
da organização, deixando de ser um setor meramente operacional. (SANTOS; PAULA, 2016).

A criação de vantagem competitiva para a organização é mais um quesito que merece 
destaque, onde através da integração entre o setor de TI e outros setores da organização, é 
possível ter uma visão sistêmica entre a TI e o planejamento da organização. Desta forma, 
maximizando o alinhamento da TI com os objetivos e negócios da empresa, podendo alavancar 
os ativos complementares da organização através de novos processos e modelos de negócio, 
gerando uma vantagem competitiva sustentável para a empresa. (MAGALHÃES, 2018).

A estruturação do processo decisório vem a ser outro quesito relevante, visto que a 
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Governança de TI refere-se ao direcionamento e controle das atribuições do setor de tecnologia 
da organização, além de definir as responsabilidades para as tomadas de decisões referentes 
à TI. (FELISBERTO, 2017). Assim, além de estruturar os comportamentos desejáveis da TI, 
a governança de TI define quem terá os direitos decisórios e as responsabilidades sobre as 
decisões tomadas. (WEILL; ROSS, 2006).

O Quadro 03, apresenta uma síntese dos quesitos relevantes sobre Governança de TI 
destacados nesta pesquisa.

Quadro 03: Quesitos Relevantes sobre Governança de TI nas Organizações.
Quesito Relevante Descrição
Alinhamento de Objetivos Promove o alinhamento entre os objetivos de negócio da empresa com 

o setor de tecnologia.
Geração de Valor Melhora a geração de valor para a organização, através do uso da TI.
TI como Unidade de Negócio Torna o setor de TI visível como uma unidade de negócio e não apenas 

como um setor operacional.
Vantagem Competitiva Maximiza o alinhamento entre a TI e os objetivos da organização, 

podendo alavancar os ativos complementares da organização.
Estruturação do Processo Decisório Propõe uma definição estruturada do processo decisório da organização 

no que diz respeito à tecnologia.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa apresentou como objetivo, identificar quesitos relevantes da Governança 
de TI para as organizações. Através da metodologia de pesquisa bibliográfica, foram encontrados 
em livros e periódicos os autores que embasaram a revisão da literatura. 

Foi possível identificar por meio do estudo realizado, que a Governança da TI contribui 
para que as tomadas de decisões referentes ao setor de tecnologia da organização, estejam 
alinhadas com os objetivos da empresa. Além de definir processos que estruturem a TI de forma 
a gerar valor para a empresa, ou seja, os objetivos da Governança de TI estão em alinhar a 
TI com a organização. Desta forma, pode-se maximizar os benefícios da TI para a empresa, 
fazendo com que o setor de TI passe a ser visto pela gestão como uma unidade de negócio e 
não como um setor operacional ou uma área de suporte da empresa, trazendo maior visibilidade 
para o setor.

Assim, a Governança de TI vem a ser a forma de direcionamento e controle das 
atribuições do setor de TI da organização, buscando também especificar as responsabilidades e 
autoridades para as decisões relacionadas ao setor de tecnologia da empresa, sempre visando o 
alinhamento da TI com o negócio.

Em relação às contribuições desta pesquisa, em linhas gerenciais pode-se destacar 
que foram apresentados os quesitos relevantes da Governança de TI nas organizações, sendo 
estes: Alinhamento de Objetivos, Geração de Valor, TI como Unidade de Negócio, Vantagem 
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Competitiva e Estruturação do Processo Decisório.
Como limitação do artigo, pode-se principalmente destacar o fato de ter sido uma 

pesquisa com um viés teórico. Portanto, como recomendação de trabalhos futuros sugere-se 
que sejam feitas pesquisas em organizações que realizaram a implementação da Governança 
de TI recentemente, objetivando avaliar se os quesitos relevantes sobre Governança de TI aqui 
destacados, trouxeram de fato benefícios para a organização, validando assim os aspectos 
levantados por este estudo.
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OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAPACIDADES DINÂMICAS EM EMPRESAS DE 
UMA INDÚSTRIA DE BAIXA VOLATILIDADE.1

Fabiana Arns2

 Ivan Lapuente Garrido3

RESUMO
Capacidades dinâmicas é uma abordagem que explica como as empresas podem ter vantagem competitiva ao longo 
do tempo, percebendo, apreendendo e reconfigurando suas competências internas e externas em ambientes de alta 
volatilidade. O objetivo desta pesquisa é identificar e analisar como empresas inseridas em um ambiente de baixa 
volatilidade operacionalizam os elementos das capacidades dinâmicas. Foi realizada uma pesquisa qualitativa 
descritiva, através de entrevistas semiestruturadas com duas empresas da indústria têxtil do Alto Vale do Itajaí 
– Santa Catarina, já que o estado é responsável por grande parte da produção brasileira. Analisou-se a história 
dessas empresas e identificou-se fatos relevantes que ocorreram e trouxeram fortes mudanças, verificando nestes 
momentos, a ocorrência do objetivo. Através da análise, verificou-se que as empresas precisam de capacidades 
dinâmicas, independente do ambiente que estão inseridas, e que são importantes nas empresas mesmo em ambientes 
de baixa volatilidade. Mas nesse tipo de empresa, isso não ocorre de forma disruptiva, elas são incrementais e 
acontecem informalmente, pela intuição dos sócios. As empresas que operacionalizam capacidades dinâmicas 
conseguem integrar seus recursos e competências, criando e sustentando vantagens em relação aos concorrentes.

Palavras-chave: Capacidades Dinâmicas. Indústria Têxtil. Operacionalização.

ABSTRACT
Dynamic Capabilities is an approach that explains how companies can obtain competitive advantage along the 
time trough of perceiving, seizing, and reconfiguring their internal and external competencies in high volatility 
environments. The objective of this research is to identify and analyze how companies inserted in a low volatility 
environment operationalize the elements of dynamic capabilities. A descriptive qualitative research was conducted 
through semi-structured interviews with two textile companies in a region of Santa Catarina, the state which is 
responsible for a large part of Brazilian production. The history and relevant facts that occurred in these companies 
and contributed for changes were analyzed, verifying in these moments, the occurrence of the objective. Through 
the analysis, it was verified that the companies need dynamic capabilities, independent of the environment they 
are inserted, and that they are important in the companies even in environments of low volatility. But in this type 
of company, this does not occur disruptively, they are incremental and happen informally, through the intuition of 
the partners. Companies that operate dynamic capabilities are able to integrate their resources and competencies, 
creating and sustaining advantages over competitors.

Keywords: Dynamic Capabilities. Textile industry. Operacionalization.

1 INTRODUÇÃO 

Em um ambiente de incerteza profunda em economias interdependentes e conectadas, 
onde se experimentam mudanças tecnológicas rápidas têm-se a necessidade de conceitos e 
ferramentas econômicas e financeiras, e também ideias de organização e teoria da gestão para 
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iluminar contextos onde a manutenção da agilidade organizacional vale a pena e possivelmente 
é uma necessidade. A agilidade organizacional é frequentemente tratada como uma qualidade 
imutável, o que implica que as empresas precisam estar em um constante estado de transformação 
(TEECE; PETERAF; LEIH, 2016).

Este estudo vem colaborar para o desenvolvimento da abordagem das capacidades 
dinâmicas, analisando a orquestração dessas capacidades em ambientes de baixa volatilidade, 
pesquisando em indústrias mais estáveis, menos intensivas em conhecimento e mais focadas na 
produção. A abordagem das capacidades dinâmicas é mais direcionada às indústrias inseridas 
em ambientes de alta volatilidade, com alto grau de mudanças, e este estudo tem como foco 
uma realidade diferente daquela que a teoria foi consolidada. As capacidades dinâmicas são 
importantes para as organizações inseridas em ambientes mais voláteis e com alto grau de 
mudanças, mas também são importantes em ambientes menos voláteis, considerados mais 
estáveis. Em mercados moderadamente dinâmicos, as capacidades dinâmicas são causalmente 
ambíguas porque são complicadas e difíceis de observar, e em mercados de alta velocidade, 
as capacidades dinâmicas são causalmente ambíguas porque são simples (EISENHARDT; 
MARTIN, 2000). 

Conhecer como as capacidades dinâmicas são operacionalizadas nesse ambiente 
pode colaborar para o desenvolvimento teórico, já que estuda outro ambiente empírico, assim 
também como empresas e gestores do setor que, até mesmo pela baixa volatilidade, acabam por 
ser muito competitivos, por estarem em bases semelhantes. É notável que os estudos tendem 
a se concentrar mais frequentemente em indústria de alta volatilidade, em ambientes mais 
dinâmicos. Portanto, pode haver valor em explorar a construção em outros contextos, incluindo 
indústrias mais tradicionais (EASTERBY-SMITH; LYLES; PETERAF, 2009).

Através da escolha das empresas A e B no Alto Vale do Itajaí, inseridas na indústria 
têxtil, que a pesquisa foi desenvolvida, analisando fatos relevantes que ocorreram no histórico 
dessas empresas, identificando a relação desses fatos com as capacidades dinâmicas e como se 
deu o desenvolvimento e articulação dessas capacidades nesses momentos analisados. 

Diante da necessidade de maiores estudos abordando esse tema, em uma indústria 
que apresenta um menor grau de volatilidade, sendo mais estável e menos intensiva em 
conhecimento, mas que é importante em termos regional, estadual e nacional, pois possui 
alta representatividade na economia, é que formulou-se a seguinte questão de pesquisa: como 
empresas inseridas em ambientes de baixa volatilidade operacionalizam os elementos das 
capacidades dinâmicas ao longo de sua história?

Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar e analisar como as empresas 
inseridas em ambientes de baixa volatilidade operacionalizam os elementos das capacidades 
dinâmicas ao longo de sua história. Os objetivos específicos da pesquisa são (a) identificar 
como se desenvolveu o processo histórico das empresas estudadas; (b) identificar os fatos 
relevantes relacionados às empresas estudadas ao longo de sua história; (c) analisar como os 
elementos percepção, apreensão e reconfiguração, que compõem as capacidades dinâmicas, 
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foram operacionalizados durante os fatos relevantes apontados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, apresenta-se a contextualização dos temas que são relevantes para 
delinear e fundamentar o estudo. O referencial teórico está dividido em duas partes: a primeira 
conceituando estratégia e Visão Baseada em Recursos (RBV – Resources Based View), e a 
segunda explorando as Capacidades Dinâmicas e os microfundamentos que são a base deste 
estudo.

2.1 ESTRATÉGIA E VISÃO BASEADA EM RECURSOS (RBV)

Dentro do campo do gerenciamento estratégico, tornou-se fundamental que as 
empresas implementem planos que explorem suas forças internas, reagindo às oportunidades 
ambientais, anulando ameaças externas e evitando fraquezas na empresa, obtendo assim, 
vantagem competitiva sustentada (BARNEY, 1991).

Neste campo estratégico existe uma das vertentes, denominada de Visão Baseada em 
Recursos (RBV – Resources Based View) que evidencia as capacidades específicas da empresa 
e ativos, e a existência de mecanismos de isolamento como decisivo no desempenho da empresa 
(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).   

Na RBV, em um primeiro momento são identificados os recursos exclusivos da empresa 
e logo decide-se os mercados nos quais esses recursos podem gerar rendas mais elevadas. 
Então decide-se como as rendas desses ativos são mais eficazmente utilizadas (integração em 
mercados relacionados, vendendo produtos intermediários, ou vendendo os próprios ativos) 
(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).

A RBV enfatiza as capacidades específicas da empresa e ativos, e a existência de 
mecanismos de isolamento como determinantes fundamentais do desempenho da empresa, 
mas não tenta explicar a natureza desses mecanismos. Surge então um outro componente da 
abordagem baseada na eficiência, denominada de capacidades dinâmicas, quando são realizados 
esforços rudimentares para identificar as dimensões das capacidades específicas da empresa, 
que podem ser fontes para explicar como combinações de capacidades e recursos podem ser 
percebidos, apreendidos e reconfigurados (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).  A ênfase está 
na dinâmica, em contraste com a RBV, permitindo que seja dissociado das críticas feitas à RBV 
como modelo estático e baseado em equilíbrio (Easterbay-Smith at al., 2009).

2.2 CAPACIDADES DINÂMICAS E MICROFUNDAMENTOS  
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O progresso da RBV não se estende somente aos recursos de uma organização, mas 
também às suas capacidades. Sendo assim, pode-se definir um recurso referindo-se a um 
ativo ou contribuição para a produção (tangível ou intangível) que uma organização possui, 
controla ou tem acesso de forma semi-permanente; e uma capacidade organizacional refere-se 
à capacidade de uma organização em realizar um conjunto coordenado de tarefas, utilizando 
recursos organizacionais, com o objetivo de alcançar um resultado final específico (HELFAT, 
PETERAF, 2003).

O estudo concentra-se na categoria de processos com base nas análises de Teece. Os 
processos organizacionais têm três capacidades principais: percepção (um conceito estático); 
apreensão (um conceito dinâmico); e reconfiguração (um conceito de transformação). Em outras 
palavras, com fim analítico, as capacidades dinâmicas podem ser desagregadas na capacidade 
(1) de perceber oportunidades e ameaças, (2) apreender as oportunidades e (3) reconfigurar 
para manter a competitividade através da melhoria, combinação, proteção e, quando necessário, 
reconfiguração dos ativos intangíveis e tangíveis da empresa (TEECE, 2007). Nessas classes 
de capacidades dinâmicas identifica-se micro fundamentos das capacidades dinâmicas para 
separá-las da própria capacidade, ou seja, são feitas distinções importantes entre os processos 
organizacionais e gerenciais, procedimentos, sistemas e estruturas que sustentam cada classe de 
capacidade e a própria capacidade (TEECE; PETERAF; LEIH, 2016).

Em seus diversos estudos sobre capacidades dinâmicas, os autores buscam esclarecer 
quais são elas e como funcionam, deixando aberta a questão do encontro de tais capacidades, 
quais são os mecanismos que estão envolvidos na criação e evolução e quais as características 
que distinguem uma organização capaz de desenvolver sistematicamente uma compreensão 
nova e aprimorada dos vínculos causais entre as ações e os resultados de desempenho que 
obtém (ZOLO; WINTER, 2002).

A análise de mecanismos através dos quais as organizações desenvolvem capacidades 
dinâmicas, definidas como atividades rotineiras direcionadas ao desenvolvimento e adaptação 
de rotinas operacionais, argumenta-se que as capacidades dinâmicas são moldadas pela 
coevolução desses mecanismos de aprendizagem. Em qualquer momento, as empresas adotam 
uma combinação de comportamentos de aprendizagem constituídos por uma acumulação 
semiautomática de experiências, e por investimentos deliberados em atividades de articulação 
e codificação, abordando o papel de (1) acumulação de experiência, (2) articulação do 
conhecimento e (3) processos de codificação do conhecimento na evolução das rotinas dinâmicas 
e operacionais (ZOLO; WINTER, 2002).

Através do estudo de Teece et al. (1997), houve apenas um esboço para uma abordagem 
das capacidades dinâmicas. Dando continuidade aos estudos, foram identificadas a natureza 
de várias capacidades, e feito um esforço para separar os microfundamentos das capacidades 
dinâmicas da própria capacidade, ou seja, são feitas distinções importantes entre os processos 
organizacionais e gerenciais, procedimentos, sistemas e estruturas que sustentam cada classe de 
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capacidade e a própria capacidade (TEECE, 2007).
O quadro 1 apresenta um resumo das capacidades dinâmicas, seus elementos e 

microfundamentos, baseado no estudo de TEECE (2007). 
  
Quadro 1 – Resumo das Capacidades Dinâmicas e seus Microfundamentos
Capacidades Dinâmicas Dimensões das CDs Microfundamentos

É a capacidade de perceber, 
apreender e reconfigurar 
competências internas e 
externas em ambientes de 
rápida mudança.

PERCEBER
Identificar e dar forma às 
oportunidades.

- Capacitação cognitiva e criativa;
- Atividades de pesquisa e desenvolvimento;
- Acesso à informação;
- Conhecimento específico;
- Interpretar a informação;
- Aprendizagem;
- Inovação aberta;
- Informações do contexto ambiental;
- Coleta e filtragem de informações;
- Acumulação de experiências.

APREENDER
Integração das oportunidades.

- Seleção de arquiteturas de produtos e 
modelos de negócios;
- Seleção de limites corporativos;
- Gerenciando complementos e plataformas;
- Evitando tendências, ilusão, decepção e 
arrogância.

RECONFIGURAR
Transformar a habilidade 
organizacional.

- Alcançar descentralização e quase 
decomposição;
- Gerenciando coespecialização;
- Aprendizagem, gerenciamento de 
conhecimento e governança corporativa.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos estudos de Teece (2007).

3 METODOLOGIA

Este estudo tem como abordagem a pesquisa qualitativa descritiva, pois verificou o 
comportamento de uma teoria em um tipo de indústria que ainda não é estudada, utilizando o 
estudo de caso múltiplo. A base para o estudo foram empresas da indústria têxtil do Alto Vale 
do Itajaí, Santa Catarina, de pequeno e médio porte. 

A pesquisa tem por objetivo compreender como as empresas inseridas em ambientes 
de baixa volatilidade operacionalizam os elementos das capacidades dinâmicas. Dessa forma, a 
escolha da indústria têxtil como foco desta pesquisa deve-se ao fato de que nesse setor, grande 
parte das empresas são de pequeno porte, com processos estáveis e com objetivos mais ligados 
à produção e menos em conhecimento. Outro fato relevante é a expressividade da indústria 
têxtil na região do Alto Vale do Itajaí: são aproximadamente 1.100 empresas, responsáveis por 
14 mil empregos (respectivamente 12% e 9% do Estado de Santa Catarina) (FIESC, 2017).

A seleção dos casos ocorreu pelas seguintes características: empresas que pertencem 
ao setor têxtil, que é considerado um setor de baixa volatilidade, empresas que estão há um 
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bom tempo nesse mercado. Que tenham passado por mudanças significativas nos últimos anos, 
e que as pessoas entrevistadas tenham vivido essas mudanças. A unidade de análise da pesquisa 
são as empresas, escolhidas por conveniência, que se enquadram nessas características e que 
são acessíveis. A procura tem foco em organizações que apresentam uma historia ampla de 
atuação no mercado têxtil, com diversas linhas de negócios e contínuas alterações estratégicas 
significativas. 

Foram utilizadas entrevistas com um roteiro semiestruturado. As entrevistas foram 
inicialmente, com os sócios da empresa, para entender o histórico e identificar fatos relevantes. 
Após a constituição da linha do tempo da empresa, foram vistos e determinados quais fatos 
apresentavam maior relevância para a empresa. 

O protocolo de caso e o roteiro de entrevistas utilizados neste estudo foram desenvolvidos 
tendo como base o protocolo de caso e o roteiro de entrevistas utilizados no trabalho de Caroline 
Kretschmer (2017), adaptado logicamente à indústria têxtil. Após as devidas alterações no 
protocolo de entrevista, as questões foram submetidas ao Grupo de Pesquisas Global, para 
validar o roteiro. 

Foram realizadas dezoito entrevistas envolvendo dez entrevistados, sendo dez 
entrevistas na Empresa A (com cinco entrevistados) e oito entrevistas na Empresa B (com cinco 
entrevistados). O fato de as empresas envolvidas apresentarem menor porte, alguns participantes 
foram entrevistados em mais de uma oportunidade ao longo da coleta de dados. As entrevistas 
foram realizadas no período entre o dia 16 de fevereiro de 2018 e 04 de junho de 2018, e os 
dados relativos aos entrevistados e a cada entrevista efetuada encontra-se de forma resumida 
no Quadro 02.

Quadro 02 – Entrevistas
Empresa Entrevistado/Cargo Tempo de 

empresa
Data da entrevista Duração
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Empresa A E01 – Sócio 20 anos 16/02/2018 19m
13/03/2018 54m
21/05/2018 36m

E02 – Sócio 20 anos 21/05/2018 47m
21/05/2018 58m

E03 – Sócio 10 anos 04/05/2018 1h26
21/05/2018 1h03

Entrevista em grupo (E01, 
E02 e E03)

04/05/2018 1h06

E04 – Gerente de loja 10 anos 21/05/2018 35m
E05 – Bordador 5 anos 21/05/2018 38m

Empresa B E01 – Sócio 38 anos 13/03/2018 1h12
19/04/2018 57m
22/05/2018 20m

E02 – Sócio 38 anos 22/05/2018 51m
E03 – Gerente 
Administrativo-financeira

20 anos 15/05/2018 1h52
22/05/2018 30m

E04 – Encarregada de 
Costura

22 anos 15/05/2018 25m

E05 – Gerente de produção 15 anos 04/06/2018 1h33
Fonte: Elaborado pela autora

Na etapa da pré-análise, foram separados os materiais coletados em cada caso e 
organizados de acordo com o tipo de informação. Quanto às entrevistas, os áudios gerados nas 
dezoito entrevistas realizadas, foram transformados em arquivos através da sua transcrição, 
o que somou 292 páginas de pouco mais de 15 horas de entrevistas, cujas gravações foram 
devidamente autorizadas pelos entrevistados.

 A segunda etapa da análise de conteúdo caracterizou-se pela construção da linha do 
tempo da empresa, através da sua evolução histórica. A partir disso, foram selecionados os 
fatos relevantes que foram foco em análises através das entrevistas semiestruturadas. Assim, 
a análise começou pela descrição da história da empresa e da análise macro da presença e 
orquestração das capacidades dinâmicas no decorrer de sua trajetória, detalhando fatos 
relevantes que ocorreram nesse caminho. E em cada fato relevante selecionado, foi analisado 
como as empresas operacionalizaram os elementos das capacidades dinâmicas.

Na última etapa, os resultados obtidos foram analisados com base nas categorias de 
análise e nos elementos citados, nos quais cada caso foi analisado separadamente. Inicialmente 
foram observadas as manifestações das capacidades dinâmicas ao longo da história, seguindo 
pela descrição dos fatos relevantes e identificando os elementos das capacidades dinâmicas 
nesses acontecimentos. Após, foram identificadas semelhanças e diferenças entre os casos e 
uma condensação desses resultados.

Em relação à coleta de dados, as limitações referentes às entrevistas podem ser 
destacadas pela influência nas respostas que a presença do pesquisador pode causar, já que 
nem todas as pessoas são igualmente articuladas e perceptivas, o que proporciona informações 
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indiretas, filtradas pelos pontos de vista dos entrevistados (CRESWELL, 2010). 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados são apresentados de forma estruturada e trazem uma compreensão 
adequada das análises, que foram demonstrados de forma separada, em que cada empresa 
é detalhada, mostrando seu contexto histórico e as atividades desenvolvidas. Em seguida, 
apresenta-se a linha do tempo de cada caso e identificam-se alguns fatos relevantes que permitem 
visualizar a combinação das capacidades dinâmicas e demonstrar seus elementos. E finalmente, 
apresenta-se uma síntese e a construção dos elementos identificados nos casos, as relações e as 
comparações que surgiram das análises e as contribuições para as teorias tratadas.

4.1 APRESENTAÇÃO E PROCESSO HISTÓRICO DA EMPRESA “A”

A Empresa A é uma empresa familiar, que tem como atividade a produção de 
peças do vestuário. Possui três sócios, dos quais apenas um deles tem formação superior em 
Administração. O faturamento anual da empresa é de R$ 2,9 milhões, possui vinte e quatro 
colaboradores diretos, trinta colaboradores indiretos, e tem como foco a venda no varejo e 
também por atacado. Conta com quatro lojas físicas localizadas em Rio do Sul e Ituporanga – 
Santa Catarina, e também atual no e-commerce.

Diante dos fatos e da história da Empresa A, estruturou-se a linha do tempo, conforme 
apresentado nas Figuras 2 e 3 a seguir:
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Figura 2 – Linha do tempo da Empresa A

Fonte: Elaborada pela autora

Figura 3 – Linha do tempo da Empresa A

Fonte: Elaborada pela autora
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4.1.1 Fatos Relevantes e Operacionalização das Capacidades Dinâmicas da Empresa A 

A história da Empresa A teve alguns momentos que marcaram mudanças estratégicas 
significativas, e através da análise conjunta entre sócios e entrevistador, os fatos que 
determinaram alterações significativas no modelo de negócio da empresa e que atenderam os 
requisitos necessários para o desenvolvimento da pesquisa. São eles: 

2008 – Início do foco para o varejo
2013 – Aquisição da empresa de bordados

4.1.1.1 Operacionalização da Percepção

Através da análise da história da Empresa A, tendo como base as entrevistas realizadas 
e analisando o processo dos fatos relevantes, observa-se a presença de vários elementos que 
demonstram como as capacidades dinâmicas foram operacionalizadas.

O ponto forte que foi confirmado pela pesquisa, é o empreendedorismo presente na 
administração da empresa. Por ser uma empresa de pequeno porte, as decisões estão centralizadas 
nos sócios, e não existem muitos níveis hierárquicos. Existe a cultura na empresa em buscar 
inovações, mas não implica em grandes mudanças estratégicas, até mesmo pelo fato de ser de 
uma indústria de baixa volatilidade. Por isso é importante reconhecer problemas e tendências, 
direcionar (e redirecionar) recursos e reformular estruturas e sistemas organizacionais para que 
eles criem e abordem oportunidades tecnológicas enquanto se mantêm em alinhamento com as 
necessidades do cliente. (TEECE, 2007).

As fontes de informações sobre o mercado em que atua são mutáveis, colhidas 
através de pesquisa junto ao cliente e sobre suas necessidades, através de viagens nacionais 
e internacionais, ou no atendimento a fornecedores. Para a Empresa A, as formalidades não 
estão presentes, pois buscam a informação no mercado que atuam de forma simples, através de 
conversas com clientes e fornecedores, sem tabulações e estatísticas. É o feeling de empreendedor 
que está muito presente nessas ações dos sócios da Empresa A.

É através de tentativas, erros e acertos que os sócios da empresa conduzem os negócios. 
Um exemplo é o caso da troca de foco, do atacado para o varejo. Em um primeiro momento, a 
empresa estava direcionada para vendas por atacado, montou equipe, desenvolveu mostruário, 
e construiu um galpão em um local distante da BR. Os resultados não foram satisfatórios. Na 
reestruturação da empresa que estava quase falida, perceberam o varejo como uma grande 
oportunidade, mas tudo isso ocorreu sem planejamento. Da mesma forma, quando resolveram 
criar o projeto de dez lojas, mesmo com pesquisa formal de mercado, não tiveram êxito em 
três lojas, pois antes de gerarem prejuízos, foram fechadas. Durante esse projeto de dez lojas, 
perceberam a importância da equipe de vendas bem estruturada, para que os objetivos de vendas 
sejam alcançados. Perceberam que criar muitas regras para a equipe, não trouxe os resultados 
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esperados. Alteraram a forma de conduzir a equipe de cada loja, concedendo mais autonomia 
à gerência. 

Ainda que a empresa faça parte de uma indústria de baixa volatilidade, que é uma 
característica da indústria têxtil, existe um certo dinamismo que precisa estar presente nas 
rotinas das empresas, que é a questão da moda, tendências, como coloca o Entrevistado 03 – 
Sócio, “a gente vive muito o imediato, é um conceito da moda que a gente chama fastfashion, 
que a tendência ela é lançada, e tem um prazo de durabilidade muito curto, e quem aproveitou, 
aproveitou e ganhou dinheiro com isso”. Então, essa questão não implica em grandes mudanças 
estratégicas, mas demonstra a necessidade de estar atento, pesquisando, buscando informações 
no mercado, sejam elas via clientes, fornecedores ou mídia. Este é um elemento bastante presente 
nas rotinas da Empresa A, pois mesmo de maneira informal, ela busca essas informações. 

4.1.1.2 Operacionalização da Apreensão

Pode-se observar na Empresa A que há planejamento, mas ele é totalmente informal. 
Por ser uma empresa familiar, os assuntos acabam sendo tratados das mais diversas formas, 
desde reuniões formais e até mesmo nas refeições em família. Os sócios planejam os rumos 
da empresa, mas esse planejamento não é formalizado. Eles acompanham os resultados da 
empresa de forma simples e informal, principalmente através do faturamento e do crescimento 
esperado, pois os sócios esperam em torno de 20% a mais de faturamento de um ano para outro.

O fato de ser uma empresa de um setor de baixa volatilidade, entende-se que o 
planejamento, ajuste e aprimoramento dos modelos de negócios acontecem, mas dentro de 
uma estrutura singular, mais voltada aos acontecimentos. Conforme o tempo passa, os sócios 
vão tomando as decisões sobre os rumos da empresa, o que produzir, quais recursos serão 
necessários e quais devem ser abandonados. Quando os investimentos são pequenos e feitos 
com frequência, há muitas oportunidades para aprender com os erros. (TEECE, 2007).

 Quando a empresa percebeu no varejo uma grande oportunidade de desenvolvimento 
do negócio, houve um remodelamento do negócio e a necessidade de se analisar certos aspectos 
para propiciar agilidade à produção, fazendo com que os produtos chegassem rapidamente às 
lojas, e desenvolver uma forma de comunicação eficaz entre as lojas e a fábrica em relação 
às necessidades dos clientes, para então decidir entre a produção ou a compra do produto. 
A empresa também precisou analisar questões fiscais, como a necessidade de emissão de 
cupons fiscais para a venda a varejo. Essa alteração do modelo de negócio também trouxe a 
necessidade de analisar como conceder crédito aos clientes sem correr maiores riscos de perdas 
com inadimplência.

Os momentos que trouxeram um maior planejamento da Empresa A, mesmo que 
informal, foi o projeto de dez lojas e o e-commerce. O projeto de dez lojas envolveu pesquisa 
de mercado, analisando os locais que tinham viabilidade para a entrada da empresa, mas ainda 
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assim, os sócios perceberam que esse não era o rumo que realmente queriam para o negócio, e 
abandonaram o projeto, permanecendo com as lojas que já estavam bem estruturadas, além de 
fazer o acompanhamento ideal. 

O e-commerce é uma tendência forte de mercado, que no entendimento da Empresa 
A inevitavelmente ocorrerá. Analisaram e resolveram entrar nessa modalidade de negócio, 
conscientes de que é um processo contínuo e que os resultados são a longo prazo.

Outros pontos que mostram a apreensão de oportunidades pela Empresa A, basicamente 
sem planejamento, que aconteceram naturalmente, foram o desenvolvimento de uma linha de 
produtos infantis para acompanhar a tendência “tal pai (mãe), tal filho(a)”, e a troca de máquinas 
de bordado por uma nova tecnologia, o bordado em relevo, já que na região não há empresas 
que possuam esse produto. 

4.1.1.3 Operacionalização da Reconfiguração 

A capacidade de recombinar e reconfigurar ativos e estruturas organizacionais à medida 
que a empresa cresce, e à medida que os mercados e as tecnologias mudam, é uma chave para 
o crescimento sustentado e lucrativo. (TEECE, 2007). Em muitos momentos no histórico da 
Empresa A, tem-se a presença do elemento reconfiguração, pois a base de sua administração 
é a tentativa, com base em erros e acertos. A construção do galpão foi um momento em que a 
empresa apostava no êxito das vendas por atacado, era importante ter a fábrica bem estruturada, 
em um ambiente projetado para a logística interna. No entanto, a perspectiva não se concretizou, 
e houve a necessidade de desfazer-se do imóvel.

A Empresa A foi moldando seus ativos de acordo com as necessidades em relação 
às oportunidades percebidas, mas também de uma forma sem muito planejamento, ou com 
planejamento informal. Um exemplo disso foi o desenvolvimento de um mostruário com grande 
quantidade de peças, além de uma grande equipe de vendas para trabalhar no atacado. Foi uma 
estrutura desenvolvida para esse fim que não trouxe o resultado esperado. E para atender a 
venda por atacado, a fábrica tinha uma estrutura na qual as quantidades de peças produzidas de 
cada modelo eram maiores, o que foi consideravelmente alterado quando o foco era vendas no 
varejo.

Houve a remodelagem do negócio quando optou-se pelo foco em vendas no varejo, 
desde as quantidades em produção na fábrica, que diminuíram para que o produto chegasse 
com maior rapidez às lojas, até a quantidade de modelos fabricados, que foram aumentados, 
até a adaptação do ponto de vendas, para deixá-lo no formato loja e alteração no processo de 
atendimento. Também há uma diferença em termos fiscais, pois no varejo são emitidos cupons 
e não notas fiscais, envolvendo a aquisição de equipamento e sistema específicos. A partir do 
momento que as vendas aumentaram, foi necessário analisar a questão de crédito aos clientes, 
pois é um ponto importante no varejo, quando então decidiram adotar o Tidas, que é um serviço 
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de Gestão de Crédito, que tem garantia total de recebimento, e inclusive foi adotado por ter um 
ponto bem importante: o cliente precisa voltar à loja para efetuar os pagamentos, o que traz uma 
grande probabilidade de uma nova venda. 

Os resultados das vendas a varejo trouxeram a necessidade de rever as estruturas 
das lojas, que foram aumentadas e reestruturadas, além da diversificação de produtos que as 
viagens a São Paulo trazem, pois o intuito é ter uma loja completa, onde os clientes encontrem 
toda a linha de vestuário. As lojas precisam estar devidamente abastecidas, com agilidade, o que 
trouxe uma alteração de rotinas na empresa, muito importante para que isso aconteça.

A aquisição da empresa de bordados foi algo marcante na história da Empresa A, que 
alterou e reconfigurou seus recursos. Trouxe maior agilidade na entrega das peças pela fábrica, 
assim como um novo modelo de negócio: a prestação de serviços de bordados para terceiros, que 
contribuiu significativamente durante um bom tempo, complementando os recursos financeiros 
da empresa e trazendo ideias de novos produtos. A partir do momento que a empresa viu que 
não era vantagem manter esse serviço de bordados para terceiros, encerrou essa atividade, 
focando apenas na produção interna.

A parceria com fornecedores é um ponto forte da Empresa A, pois desde o início 
de suas atividades, ela busca parceiros no fornecimento de serviços e produtos. Toda a parte 
de costura é terceirizada, e a Empresa A tem a preocupação de manter essas parcerias, pois 
são importantes para o desenvolvimento do seu negócio, criando toda uma logística interna 
de produção para não deixá-los sem serviço. O desenvolvimento de fornecedores no tipo PL 
(private label) também foi importante para cumprir o objetivo de ter nas lojas uma variedade de 
produtos que satisfaçam os clientes, além de solidificar a marca no mercado. 

A busca de novas tecnologias dentro da área de bordado, trouxe para a empresa o 
bordado em relevo, o que a torna a única empresa da região com esse tipo de produto. Para essa 
aquisição, a Empresa A trocou uma máquina de alta tecnologia em estampa que foi importada de 
Israel, mas essa aquisição não teve o resultado esperado, pois o custo de produção era altíssimo. 
Com essa troca, trouxe uma nova tecnologia que está tendo ótimos resultados. Em se tratando 
de tecnologia, dentro da empresa o antigo e o novo devem se complementar. (TEECE,2007). 
Por isso a empresa verifica o que pode ser trocado em termos de máquinas, para investir em 
novas tecnologias dentro dos recursos e das necessidades que ela tem.

O e-commerce é um conceito basicamente novo de mercado, que a Empresa A também 
tem focado. Sabendo que é uma grande tendência, investiu recentemente em uma plataforma, 
um profissional para o desenvolvimento do negócio, estúdio para fotos dos produtos, contratação 
e treinamento de pessoal. É uma busca de inovação incremental para fortalecer a marca no 
mercado e manter sua competitividade.
De uma forma geral, o Quadro 3 representa os principais pontos de operacionalização dos ele-
mentos das capacidades dinâmicas identificadas na Empresa A.
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Quadro 3 – Exemplos de articulação das capacidades dinâmicas na Empresa A
Percepção das oportunidades Apreensão das 

oportunidades
Reconfiguração

Busca de informações no 
ambiente, viagens dentro do 
Pais e no exterior; cocriação; 
velocidade de adaptação e 
atendimento.

Novas tecnologias, 
consultorias, internalização 
de processos para agilizar 
o processo, treinamento, 
foco em determinada linha 
de produto, participação do 
colaborador.

Abandono de recursos, redes de cooperação, 
gestão de conhecimento, descentralização e 
gestão colaborativa.

Exemplos
- Busca de informações 
através do mercado (clientes, 
fornecedores)
- Percepção que venda a varejo 
com preço de fábrica era o que 
encantava o cliente;
- Isso pode ser uma grande 
sacada para a gente vender;
- Seguir mais forte o caminho do 
varejo;
- Apostaram em vestidos, pois 
era verão;
- Minha mãe tem um feeling de 
mercado que é muito dela;
- Percepção da necessidade de 
autonomia da equipe de vendas.
- Viagens constantes para São 
Paulo e mais esporádicas para o 
exterior;
- Busca constante do que 
o cliente deseja através de 
pesquisa pelos vendedores e 
produção voltada a essas ideias;
- Procura atender essas 
necessidades dos clientes com 
rapidez
- Atendimento personalizado 
aos fornecedores;
- Visitas constantes à 
fornecedores de máquinas e 
aparelhos

- Malha e moletom de 
lavanderia;
- Internalização processo 
caseado e pregar botão 
para agilizar processo;
- Treinamento antes de 
abrir loja;
- Consultoria Senai, 
acompanhamento de toda 
uma coleção. 
- Foco no molde de preço 
direto de fábrica, atacado e 
varejo;
- Maneira informal, sem 
planejamento;
- As vendedoras pedem 
produtos e mandam fotos 
para mostrar;
- Abertura de mais lojas;
- Agilidade no atendimento;
- E-commerce;
- Desenvolvimento da 
linha infantil de produtos;
- Desenvolvimento do 
bordado em relevo.

- Projeto de dez lojas;
- Programação para ter serviço para costura 
terceirizada, para não ficarem sem;
- Máquina de estamparia, acabou trocando por 
outra.
- Aquisição de máquina de bordar e corte a laser;
- Construção de um galpão
- Coleção com grande variedade de peças;
- Grande equipe de vendas;
- Aumentar e reestruturar a loja;
 Diversificação de produtos, buscando em São 
Paulo;
- Tentar produzir cada vez mais modelos de 
produtos;
- Alteração de rotinas, para que sempre tenha 
novidades nas lojas;
- Adaptar o ponto de vendas, deixando mais no 
formato de loja, inclusive sistema e emissor de 
cupom fiscal;
- Agilidade na produção para atender o varejo;
- Desenvolvimento do e-commerce, aquisição 
de plataforma, contratação de profissional para 
seu desenvolvimento, montagem de estúdio;
- Internalização da empresa de bordados;
- Parceria com fornecedores;
- Investimento em máquinas a laser e bordado.
- Sistema de Gestão de Crédito e;
- Sistema e equipamento para emissão de cupom 
fiscal.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.2 APRESENTAÇÃO E PROCESSO HISTÓRICO DA EMPRESA B

A Empresa B é uma empresa familiar, que tem como atividade a produção de peças 
do vestuário. A empresa foi fundada em 1981, contando atualmente com dois sócios, e nenhum 
deles tem formação superior. O faturamento anual da empresa é de R$ 1,6 milhões, possui vinte 
e nove colaboradores diretos, e tem como foco a venda por atacado e no varejo. Possui uma loja 
e-commerce e uma loja física em Rio do Sul, cidade localizada na região do Alto Vale do Itajaí 
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em Santa Catarina.
Conforme os fatos relatados, a linha do tempo da Empresa B é apresentada nas Figuras 

3 e 4 a seguir:

Figura 3 – Linha do tempo Empresa B

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 4 – Linha do tempo Empresa B

Fonte: Elaborada pela autora.
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4.2.1 Fatos Relevantes e Operacionalização das Capacidades Dinâmicas da Empresa B

Analisando a linha do tempo da Empresa B, entre as mudanças estratégicas significativas, 
os sócios indicaram como sendo mais relevantes os seguintes fatos: 

1998 – Início da produção de tricô 
2013 – Separação das marcas

4.2.1.1 Operacionalização da Percepção 

O empreendedorismo é um ponto forte na Empresa B. Os sócios sempre estiveram 
conectados ao mercado, e atentos para levar inovações à empresa. Reflexo disso é que a 
empresa foi uma das primeiras a ter uma máquina de bordado e também de tricô na Região. A 
empresa buscava informações do mercado em feiras, na maioria das ocasiões como visitantes, 
as vezes como expositores. Quando os sócios viam algo que chamava a atenção, procuravam 
informações a respeito. Assim foi o caso da máquina de bordar. Visitaram uma empresa em 
outra região que tinha essas máquinas, conseguiram o contato do fornecedor, e assim entraram 
em contato para conhecer o equipamento.

Da mesma forma foi com o tricô. Viram as máquinas e produtos em feiras, analisaram 
que a região era propícia para o produto, e resolveram investir. A busca de informações no 
mercado, ocorre de várias formas, desde passeios por shoppings, pelo centro da cidade para 
acompanhar as novidades nas vitrines das lojas, conversas com representantes e fornecedores... 
Um ponto bastante forte na Empresa B, é a presença dos sócios na loja, em contato direto com 
os clientes, conhecendo e entendendo as necessidades de cada um. Antes do advento da internet, 
a empresa tinha a assinatura de um catálogo internacional, que trazia muitas informações sobre 
as tendências. Durante muitos anos, esse catálogo auxiliou no desenvolvimento das coleções 
propostas pela Empresa B, o que hoje é feito através da internet. Em relação às tendências 
tecnológicas, a empresa se faz presente visitando a Feira Brasileira da Indústria Têxtil (Febratex) 
em Blumenau, referência no país.

Os sócios sempre tiveram a percepção da importância da loja para o negócio deles, 
pois esse é o ponto de referência da empresa, como disse o Entrevistado E04. 

4.2.1.2 Operacionalização da Apreensão

Em relação ao elemento apreensão, a Empresa B também apresenta informalidade 
em seu planejamento. Todos os colaboradores e sócios sabem as metas através de conversas e 
reuniões, mas não há um planejamento estratégico formalizado. Apesar disso, os investimentos 
sempre foram feitos de maneira que a empresa tivesse a capacidade de honrar compromissos 
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financeiros. Os sócios possuem um feeling de mercado, de investimento, que é característico, e 
as decisões são centralizadas. A experiência técnica, o cuidado com a matéria-prima utilizada, 
traz para a empresa um conceito de qualidade.

Ao introduzir as peças de tricô em sua produção, os sócios tinham a intenção de 
diversificar os produtos fornecidos, aumentar o mix e induzir o consumo de outras peças. No 
início da produção de tricô, a empresa teve que estruturar três turnos para conseguir absorver 
a demanda do produto, o que acontecia também na época do bordado. Internalizar o processo 
do tricô foi algo que realmente saiu da rotina da Empresa B, pois o processo envolve outras 
máquinas como a remalhadeira. Já em relação ao bordado, era um processo mais simples que o 
tricô, mas de grande impacto para a empresa, proporcionando melhoras constantes nas receitas.

A terceirização é uma rotina que a Empresa B desenvolveu há muitos anos, quando 
mandava tecer e tingir a malha que utilizava em seus produtos, e quando começou com o jeans, 
também utilizava a terceirização. E para isso, precisa ter um bom planejamento das atividades 
internas para que tenha agilidade na produção, e o produto chegue ao cliente no tempo esperado.

Quando a empresa decidiu separar as marcas, houve um processo de reestruturação da 
empresa, das rotinas, dos produtos. Não foi algo planejado, mas necessário para que a empresa 
pudesse alcançar seus objetivos. Remodelaram o negócio que já existia, organizaram a produção, 
dentro da linha de produtos que refletia a marca da empresa (produtos mais tradicionais e com 
qualidade), o abastecimento da loja e consequentemente reconquistaram clientes. Todo esse 
processo foi necessário para que a empresa pudesse se organizar melhor, ter um planejamento 
de rotinas, ainda que informal. 

Ao separar as marcas, a empresa não mais realizou vendas por representantes, com 
foco para a loja. Por um tempo, permaneceu assim, mas alguns representantes insistiram em 
trabalhar com a Empresa B e como ela já estava mais estruturada, aceitou a proposta. A agilidade 
na produção foi algo impactante após a separação, pois quando surge uma novidade ou a 
necessidade de um produto, tornou-se mais fácil colocar na produção para chegar rapidamente 
à loja. Tudo isso mostra como ela se ajustou à nova realidade.

Como já explicado, a separação das marcas fez com que a Empresa B abandonasse a 
fabricação de jeans, deixando esse segmento para a Dioxes. Com o passar do tempo, os clientes 
ainda pediam o jeans tradicional que a empresa fabricava antes da separação, e que não era o 
forte da Dioxes. Diante disso, a Empresa B verificou a possibilidade de voltar com o jeans, pois 
não tinha mais máquinas para desenvolver esse produto, optando então pela terceirização, mas 
de uma forma mais organizada.

O e-commerce também é uma atividade que foi mais planejada, tem um determinado 
tempo para estruturar e requer atualização constante, pois ao entrar na loja virtual, o cliente quer 
ver novidades, e tudo isso necessita de empenho da equipe. 

Apesar da Empresa B não ter planejamento, nos momentos de incertezas ela mostrou 
que suas escolhas estratégicas e suas decisões de investimentos trouxeram o resultado esperado. 



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.12 (n. 41), p. 87-111, jan./mar. 2021.

104

4.2.1.3 Operacionalização da Reconfiguração

Recombinar e reconfigurar ativos e estruturas é imprescindível para a permanência 
das empresas no mercado. A Empresa B não tem medo de investir, em alguns momentos de sua 
história demonstrou isso, pois soube identificar boas oportunidades.

O prédio onde encontra-se hoje, é o segundo construído pelos sócios, pois o primeiro 
tornou-se pequeno, então construíram um prédio maior e bem localizado. Em termos de 
máquinas, o primeiro grande investimento foi a máquina de bordar, muito importante, 
alavancando a empresa. Foi um investimento alto, mas que trouxe o retorno em pouco tempo, 
já que foi a primeira empresa a ter uma máquina dessas na região. Da mesma forma aconteceu 
com o tricô, foi pioneira em fabricar esse tipo de produto na região, e isso trouxe uma grande 
vantagem de mercado para a empresa.

 O treinamento necessário para operar essas máquinas fez-se necessário no momento 
da aquisição, mas foi totalmente absorvido pelos funcionários. Atualmente o repasse de 
informações sobre os equipamentos acontece na prática. Na parte do tricô, existe a parceria com 
os desenvolvedores de programas para as peças, pois precisa um planejamento de datas para 
que isso ocorra, para então desenvolver a coleção. Tanto o bordado quanto o tricô chegaram a 
trabalhar em três turnos. Depois da separação das marcas, a Empresa B investiu em uma nova 
máquina de tricô, que produz mais que as anteriores. Outro investimento que ocorreu, mas que 
não teve o resultado esperado foi a aquisição de uma máquina de fabricar cordão, função que 
era possível ser realizada pela própria máquina de tecer.

 A relação com terceiros é um ponto positivo da Empresa B, pois existe uma verdadeira 
parceria, a preocupação que eles sempre tenham serviço, pois com certeza o sucesso deles 
reflete no sucesso da empresa. Um exemplo disso, foi o fato de serem concedidas máquinas 
para uma ex-funcionária montar uma empresa para terceirizar para a Empresa B. O fato de 
algumas dessas empresas serem familiares também, é mais uma preocupação da empresa para 
que os serviços aconteçam de forma a beneficiar todos.

O mais recente investimento, com direito a treinamento, foi o e-commerce. A empresa 
investiu em plataforma, que não foi aquilo que eles realmente esperavam, fizeram a troca 
por outra plataforma, investiram em funcionário, treinamento, fotógrafo, modelo. Tudo isso 
no intuito de ter a loja virtual o mais atualizada possível para que o cliente tenha uma boa 
experiência ao visitá-la. 

De uma forma geral, o Quadro 4 representa os principais pontos de operacionalização 
dos elementos das capacidades dinâmicas identificadas na Empresa B.
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Quadro 4 – Exemplos de articulação das capacidades dinâmicas na Empresa B
Percepção das oportunidades Apreensão das oportunidades Reconfiguração

Busca de informações no ambiente, 
viagens e feiras; velocidade de adap-
tação e atendimento.

Novas tecnologias, treinamento, 
foco em determinada linha de 
produto, participação do colabo-
rador.

Abandono de recursos, redes de 
cooperação, gestão de conheci-
mento, descentralização, gestão 
colaborativa e investimento em 
tecnologias.

Exemplos
- A loja é importante para a empresa;
- Planejamento de otimização da 
produção com novo leiaute;
- Objetivos diferentes das marcas;
- Descapitalização da empresa para 
atender os representantes – time de 
produção de aproximadamente 30 
dias;
- Públicos diferentes;
- Produtos tradicionais e conceituais;
- Visitas com representantes para 
pesquisa;
- Pesquisa de balcão;
- Cliente olha no site e vem comprar 
na loja física;
- Assinatura do catálogo internacio-
nal;
- Visitas nas lojas do centro da ci-
dade, shopping em Florianópolis e 
Blumenau;
- Feira em Blumenau, Gramado, 
Caxias e Fersul em Rio do Sul;
- Abertura para opiniões de funcio-
nários;
- Conversas com clientes e fornece-
dores;
- Confirmar a informação antes de 
tomar a decisão;
- Troca de ideias com fornecedores 
de serviços;
- Ficava estoque de peças em jeans;
- Nova linha de produtos;
- Não tinham empresas na região 
com máquinas de bordado e tricô;
- Fornecedores ofereciam a matéria-
-prima e traziam ideias de produtos;
- Cliente vem comprar a blusa e aca-
ba levando camiseta, calça.

- Voltar a produzir o jeans tradi-
cional;
- Reestruturar a empresa;
- Maior planejamento depois da 
separação;
- Quando o auge era o bordado, 
era fabricadas muitas peças, sem 
variação;
- Reconquista do cliente da loja;
- Terceirização do jeans;
- Insistência dos representantes 
para retornar com o produto da 
empresa no mercado;
- Terceirização de parte do pro-
cesso para ter controle;
- E-commerce com atualização 
constante;
- Agilidade na produção;
- Planejamento do mostruário;
- Sócio entende do processo, 
conhece o cliente e tem talento;
- Conversa com funcionários 
para que sejam multifuncionais 
no período de transição;
- Decisões centralizadas em uma 
pessoa;
- Importância da loja para deso-
var produção;
- Loja como termômetro para 
produção, produtos sem aceita-
ção não são mais produzidos;
- Treinamento;
- Investimentos altos em máqui-
nas (decisão).

- E-commerce: investimento em 
plataforma, funcionário, fotógrafos 
e modelos;
- Relação com terceiros, preocupa-
ção com o fornecimento de servi-
ços, ex-funcionária como colabora-
dora indireta;
- Máquina grande de bordado – 
produziu muito e hoje está parada 
(elefante branco);
- Máquina para fazer cordão – foi 
adquirida, mas não trouxe o resulta-
do esperado, desenvolveram outro 
processo para esse item e a máqui-
na está parada;
- Três turnos no bordado e no tricô 
durante o auge de produção desses 
produtos;
- Aquisição de outra máquina de 
tricô, depois da separação, menor e 
que faz o dobro da produção;
- Construção ampla para nova sede;
- Aquisição das máquinas de borda-
do e tricô;
- Dependência de programador 
externo;
- Conjunto de máquinas para pro-
duzir o tricô;
- Erros e acertos no tricô até conse-
guir o molde certo;
- Treinamento com os próprios fun-
cionários.

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.3 SÍNTESE DOS CASOS ANALISADOS

Através da análise dos casos estudados nesta pesquisa, foi possível verificar a presença 
dos elementos das capacidades dinâmicas em vários momentos, antes, durante e depois da 
ocorrência dos fatos relevantes, no histórico das empresas. Através dessa análise foi possível 
identificar como as empresas inseridas em uma indústria de baixa volatilidade operacionalizam 
os elementos das capacidades dinâmicas. 

A característica principal presente nos dois casos estudados, é que são pequenas 
empresas, nas quais a figura do sócio está muito presente, centralizando as decisões e o rumo 
delas. Eles são fundamentais para o funcionamento da empresa, e que, por serem familiares, já 
tem em sua essência essa questão de centralização. 

A operacionalização dos elementos das capacidades dinâmicas de fato é existente nas 
empresas estudadas, apesar da não percepção pelos gestores. O sucesso empresarial depende 
da descoberta e desenvolvimento de oportunidades; a combinação eficaz de invenções geradas 
interna e externamente; transferência de tecnologia eficiente e eficaz dentro da empresa e entre 
as empresas; a proteção da propriedade intelectual; a melhoria dos processos empresariais; a 
invenção de novos modelos de negócios; a tomada de decisões imparciais e a proteção contra 
imitação e outras formas de replicação por rivais. (TEECE, 2007).

As capacidades dinâmicas são importantes em indústrias de baixa volatilidade, 
apesar da teoria defender que elas devem estar presentes em ambientes de negócios em rápido 
movimento, abertos à concorrência global e caracterizados pela dispersão nas fontes geográficas 
e organizacionais de inovação e manufatura. (TEECE, 2007). A operacionalização dos elementos 
das capacidades dinâmicas também é importante em empresas de baixa volatilidade, pois eles 
podem ser aproveitados para criar, estender, atualizar, proteger e manter continuamente a base de 
ativos da empresa. Mesmo que essa operacionalização ocorra de uma forma mais inconsciente 
por parte dos gestores, e de maneira informal, mas ela está presente nestas organizações.

A empresa inovadora deve gastar pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, e 
proteger e desenvolver com segurança sua propriedade intelectual, mas também deve gerar 
e implementar as inovações organizacionais e gerenciais complementares, necessárias para 
alcançar e sustentar a competitividade. (Teece, 2007). Um ponto que é bem visível nas empresas 
estudadas, é a falta de investimento em planejamento, como traz a teoria, mas elas implementam 
inovações organizacionais através do feeling dos sócios, tornando-as competitivas.  

A percepção de oportunidades ocorre nos dois casos, pois as empresas mesmo 
informalmente, buscam as informações no mercado através de clientes e fornecedores e 
pesquisas de tendências. Nesse quesito, a Empresa A possui maior destaque. A percepção da 
necessidade de reconfigurar seus recursos e seu modelo de negócio existe, mas ocorre quase 
que sem planejamento. E na medida que as empresas podem abrir oportunidades tecnológicas 
(através de P&D e da exploração de resultados de investigação), ao mesmo tempo que aprendem 
sobre as necessidades dos clientes, têm um amplo menu de oportunidades de comercialização. 



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.12 (n. 41), p. 87-111, jan./mar. 2021.

107

(TEECE, 2007).
Quando as oportunidades são vislumbradas pela primeira vez, os empresários 

e gerentes devem descobrir como interpretar novos eventos e desenvolvimentos, quais 
tecnologias perseguir e quais os segmentos de mercado a serem direcionados, devendo avaliar 
como as tecnologias vão evoluir e como e quando os concorrentes, fornecedores e clientes 
irão responder. (TEECE, 2007). Diante desses pontos, as empresas estudadas preocupam-
se com as possibilidades de implantação de novas tecnologias, apesar de que não é rotineiro 
nessa indústria, pela característica de baixa volatilidade. Mas dentro das possibilidades, de 
oportunidades de melhoria nos seus processos, dentro daquilo que realmente é coerente em 
termos de produção, os gestores estão atentos e buscando inovações para as empresas.  

Teece (2007), expõe como os microfundamentos do elemento percebem a capacitação 
cognitiva e criativa, atividades de pesquisa e desenvolvimento, acesso à informação, 
conhecimento específico, interpretar a informação, aprendizagem, inovação aberta, informações 
do contexto ambiental, coleta e filtragem de informações e acumulação de experiências. E nas 
empresas estudadas podemos perceber a presença de alguns destes microfundamentos, como 
a questão da criatividade, utilizando a pesquisa de novos produtos e internalização deles; elas 
fazem pesquisa mas de maneira informal, tem acesso à informação, mesmo porque não fazem 
parte de uma indústria de alta tecnologia; estão abertas à aprendizagem, inovações e informações 
do contexto ambiental; a coleta e filtragem de informação é feita de maneira informal; e a 
acumulação de experiências está mais voltada à figura do sócio que está à frente da empresa.

A apreensão de oportunidades não se caracteriza como ponto forte nas empresas 
pesquisadas, pois são pequenas e as ações ocorrem quase que sem planejamento. Quando optam 
por um investimento, não fazem análise de riscos, não possuem planejamento estratégico, apesar 
de que sabem para onde querem ir, mas é totalmente informal. O momento que mais envolveu 
planejamento para as duas empresas pesquisadas, foi o desenvolvimento do e-commerce, mas 
ainda assim não está relacionado a um planejamento estratégico formal. Tudo o que acontece 
está voltado mais ao feeling dos sócios. O gerente empresarial é um “orquestrador”, que dá 
direção e coordenação às atividades. As habilidades superiores como gerentes empresariais 
resultam não só de mais experiência e melhores oportunidades de aprendizagem, mas também 
de capital gerencial e social superior. A gestão empresarial efetiva é especialmente crítica 
quando há uma maior necessidade de conseguir agilidade organizacional. (TEECE, 2016).

Conforme TEECE (2007) explica, a capacidade de criar e sentir oportunidades é 
claramente não uniformemente distribuída entre indivíduos ou empresas, e a oportunidade de 
criação e/ou descoberta por indivíduos exigem tanto o acesso à informação e a capacidade de 
reconhecer, sentindo e desenvolvendo forma. Nas empresas estudadas, o elemento apreensão 
não é muito característico, pois os gestores trabalham mais com a questão de tentativas, entre 
erros e acertos. 

São microfundamentos do elemento apreensão, conforme Teece (2007): a seleção de 
arquiteturas de produtos e modelos de negócios, seleção de limites corporativos, gerenciamento 
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de complementos e plataformas e evitando tendências, ilusão, decepção e arrogância. Nas 
empresas analisadas é visível que não acontece como a teoria implica, pois não há planejamento 
formal. As empresas estão mais voltadas à linha de erros e acertos, buscando dentro do seu 
ecossistema as possibilidades que auxiliarão no desenvolvimento do negócio, mas tudo sem 
planejamento formal e análise de riscos. Essa característica forte de erros e acertos muitas vezes 
termina em decepção e necessidade de reformular a empresa novamente, como foi percebido na 
história da Empresa A.

Entre os elementos das capacidades dinâmicas, a reconfiguração é o que está mais 
presente nas empresas pesquisadas. Pontos comuns das duas empresas são: a gestão participativa, 
que auxilia na agilidade da empresa em mover-se ao encontro dos objetivos; o não receio em 
reconfigurar seus recursos, tanto através de uma nova tecnologia, novo produto; e investimentos 
feitos na base da expectativa de erros e acertos. 

As duas empresas apresentam na parceria com terceiros um ponto forte na reconfiguração 
dos recursos. Os fundamentos da agilidade dependem principalmente de dois elementos 
interdependentes da empresa dinamicamente capaz: gestão empresarial capaz de combinar e 
recombinar tecnologias e estruturas flexíveis que podem ser rapidamente modificadas. (TEECE, 
2016).

No elemento reconfiguração, Teece (2007) apresenta os seguintes microfundamentos: 
alcançar descentralização e quase decomposição, gerenciando coespecialização, aprendizagem, 
gerenciamento de conhecimento e governança corporativa. Esta pesquisa demonstrou que 
nas empresas estudadas, apesar de as decisões serem muito centralizadas na figura do gestor, 
há gestão participativa, o que traz agilidade para a reconfiguração. Eles apostam muito na 
terceirização de processos, criam parcerias com fornecedores, trocam conhecimentos, e fazem 
os investimentos, baseados em erros e acertos.

O desenvolvimento desta pesquisa apresentou a história de duas empresas da indústria 
têxtil, e analisou com profundidade os fatos ocorridos em suas trajetórias para identificar 
como essas empresas operacionalizam os elementos das capacidades dinâmicas neste setor 
têxtil, que é considerado de baixa volatilidade. E isso acontece de maneira muito informal, 
sem planejamento, mas com uma forte influência do feeling dos sócios na administração das 
empresas, que implantam mudanças sem ter medo do erro. A excelência na operacionalização 
dos elementos das capacidades dinâmicas, sustenta a capacidade de uma empresa de inovar 
e capturar com êxito o valor suficiente para proporcionar um desempenho financeiro a longo 
prazo. (TEECE, 2007). 

Através deste estudo, percebemos que os elementos das capacidades dinâmicas estão 
presentes nestas empresas de uma indústria de baixa volatilidade, mas a operacionalização não 
acontece de uma forma sistematizada, e sim de maneira informal e inconsciente, pois estas 
empresas não adotam planejamentos estratégicos e desenvolvem suas atividades através do 
feeling dos sócios. Complementando a teoria de capacidades dinâmicas do Teece (1997), a 
operacionalização de capacidades dinâmicas não acontece exclusivamente em ambientes de alta 
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volatilidade, e podem acontecer também sem planejamento formal e estratégico. Em pequenas 
empresas o empreendedorismo está muito presente e o feeling dos sócios é uma característica 
principal para a operacionalização dos elementos das capacidades dinâmicas.

Dessa forma, apresentamos a seguir o quadro 5, que demonstra os pontos comuns em 
relação à operacionalização das capacidades dinâmicas, nas empresas pesquisadas.

Quadro 5 – Síntese dos elementos das Capacidades Dinâmicas Presentes nos casos 
pesquisados

Percepção

- Busca de informações no mercado através de clientes e fornecedores e  
pesquisas de tendências;
- Percepção da necessidade de reconfigurar seus recursos e seu modelo de 
negócio existe, mas ocorre quase que sem planejamento.

Apreensão

- Planejamento informal;
- Não fazem análise de riscos;
- E-commerce trouxe um planejamento, mas informal.
- A base é o feeling dos sócios.

Reconfiguração

- É o elemento mais presente;
- Gestão participativa trazendo agilidade
- Não tem receio em reconfigurar seus recursos;
- Investimentos são feitos na base da expectativa de erros e acertos;
- Parcerias com terceiros.

Fonte: elaborado pela autora.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo foi alcançado através de uma construção teórica, com diversas visões e 
estudos sobre capacidades dinâmicas e a análise empírica relacionou a teoria com a realidade 
de duas empresas da indústria têxtil. Conhecendo detalhadamente a história dessas empresas, 
foi possível identificar fatos relevantes que trouxeram modificações em modelos de negócios, 
realinhamento de recursos e ativos, alterações nas formas de desempenhar atividades. Através 
da análise desses fatos foi possível verificar como ocorreu a operacionalização dos elementos 
das capacidades dinâmicas.

Assim, ao relacionar a teoria com os fatos relevantes das empresas e como eles 
ocorreram, foi possível visualizar e estudar como essas empresas operacionalizam os elementos 
das capacidades dinâmicas. A contribuição teórica da pesquisa encontra-se no fato de que a 
teoria de capacidades dinâmicas é voltada para ambientes de alta volatilidade, com alto grau 
de mudanças. Este estudo foi desenvolvido em uma realidade diferente daquela que a teoria 
foi consolidada, pois a operacionalização das capacidades dinâmicas pode ser mais importante 
para as empresas em ambientes voláteis, mas também é importante para as empresas inseridas 
em indústrias com baixa volatilidade. 

É fundamental que as empresas desenvolvam a operacionalização dessas capacidades 
de uma forma mais estruturada, em que o planejamento esteja presente e seja uma ferramenta de 
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resultado em suas estratégias, e percebam a importância do gerenciamento dessas capacidades 
e a possibilidade de reflexos positivos na trajetória das empresas.

Entretanto, há algumas limitações no estudo realizado. Para análises mais aprofundadas, 
estudos quantitativos aliados a abordagem qualitativa podem subsidiar outras formas de 
visualizar como as empresas operacionalizam os elementos das capacidades dinâmicas, 
inclusive em empresas de diferentes portes ou tipo de indústria, também podem agregar e trazer 
contribuições distintas para complementar os achados a respeito das capacidades dinâmicas. 
Da mesma forma, os estudos longitudinais possibilitariam uma observação mais consistente 
da construção e operacionalização das capacidades dinâmicas. Estudos quantitativos podem 
mostrar elementos e recursos que se vinculam às capacidades dinâmicas e coletar a percepção 
dos gestores nos processos de operacionalização dessas capacidades.

Sugere-se como estudos futuros a exploração da capacidade estratégica deste tipo de 
organização, já que foram identificadas limitações nessas empresas em termos de planejamento 
estratégico. Outro ponto que também foi observado e que pode ser utilizado em estudos futuros 
é a forte presença do empreendedorismo de efetuação, nos quais o sucesso do empreendimento 
não depende de planos de negócios nem de análise de concorrência, através dos artigos da 
Saravasthy.
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RESUMO
O turismo está presente em todos os lugares do país e do mundo. Ele se apresenta de diversas maneiras e formas, 
temos o turismo rural, o turismo de aventura, o cultural, entre outros. O estado de Santa Catarina apresenta grande 
diversidade, tanto cultural como geográfica, temos o litoral, a região da serra e o extremo oeste, por exemplo, cada 
região com suas particularidades e belezas. Este estudo tem como objetivo traçar o perfil dos turistas em Santa 
Catarina, orientando a elaboração de políticas públicas para expansão da atividade de forma sustentável. Quanto 
a metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos utilizados, utilizou-se de 
levantamento documental com análise qualitativa, visto que foram analisados fatos e dados tendo objetivo traçar 
o perfil dos turistas em Santa Catarina, orientando a elaboração de políticas públicas para expansão da atividade 
de forma sustentável.

Palavras-chave: Santa Catarina. Políticas Públicas. Turismo; Sustentável.

ABSTRACT
Tourism is present everywhere in the country and in the world. It presents itself in different ways and forms, we 
have rural tourism, adventure tourism, cultural tourism, among others. The state of Santa Catarina presents great 
diversity, both culturally and geographically, we have the coast, the region of the mountains and the extreme west, 
for example, each region with its particularities and beauties. This study aims to outline the profile of tourists in 
Santa Catarina, guiding the development of public policies to expand the activity in a sustainable way. As for the 
methodology used, it is a descriptive research. As for the procedures used, a documentary survey with qualitative 
analysis was used, since facts and data were analyzed in order to outline the profile of tourists in Santa Catarina, 
guiding the development of public policies to expand the activity in a sustainable manner.

Keywords: Santa Catarina. Public policy. Tourism; Sustainable.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Ignarra (2013), quando tratamos da definição de turismo, observasse a 
relação com viagens, porém, nem toda viagem é considerada turismo. Basicamente o turismo 
é formado por quatro elementos, o turista, os prestadores de serviço, o governo e também a 
comunidade receptora. 

Segundo Oliveira (2002), o turismo engloba todo um grupo de atividades, as mesmas 
são efetivadas por diversos tipos de estabelecimentos independentes, que precisam trabalhar 
de forma conjunta, para que seja possível alcançar os objetivos pretendidos. O turismo 
expressa grande importância para a economia do país, pois, além de gerar e redistribuir renda, 
implica na criação de novos empregos, motivando novos investimentos e consequentemente 
proporcionando crescimento e desenvolvimento para as diversas localidades.

Constantemente se busca o desenvolvimento e crescimento no âmbito econômico 
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e social no Brasil, de mesma forma que gradativamente as pessoas buscam por novas 
oportunidades, buscando atingir uma melhor renda e qualidade de vida. O turismo entra como 
aliado nesse cenário, propiciando o surgimento de atividades econômicas, utilizando-se dos 
recursos naturais, da cultura, e gastronomia de determinadas regiões, por exemplo. 

O turismo acaba gerando e englobando toda uma cadeia econômica em sua volta, 
relacionando serviços ligados diretamente ao setor com outros que já existem nos territórios 
onde ele se faz presente. Essa relação é fonte de renda, emprego, crescimento e através de 
planejamento propicia ainda o desenvolvimento. Porém como toda atividade além de seus pontos 
positivos o mesmo acarreta em consequências negativas, que também através de planejamento 
podem ser minimizados. 

O presente estudo justificasse pela importância que o turismo apresenta nos diversos 
âmbitos, tanto econômico, social e cultural para o Estado de Santa Catarina. O mesmo ainda 
apresenta uma intima relação com a natureza, que por maioria das vezes está associada ao turismo, 
adentrando assim também em um dos grandes problemas atuais relacionado a preservação do 
meio ambiente, nesse ponto abordamos o turismo sustentável, uma das vertentes existentes do 
turismo. 

Quanto a metodologia utilizada neste estudo, trata-se de uma pesquisa descritiva. 
Quanto aos procedimentos utilizados, utilizou-se de levantamento documental com análise 
qualitativa, visto que foram analisados fatos e dados tendo objetivo traçar o perfil dos turistas 
em Santa Catarina, orientando a elaboração de políticas públicas para expansão da atividade 
de forma sustentável. Consiste inicialmente em contextualizar e conceituar o turismo, em 
seus diversos tipos, evidenciando as variáveis que o influenciam, também faz reflexões sobre 
políticas públicas e planejamento e posteriormente realiza uma análise referente ao estado de 
Santa Catarina, destacando a importância do turismo tanto no âmbito econômico como espacial, 
ambiental e cultural. 

2 TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Segundo Oliveira (2002), turismo pode ser caracterizado como o conjunto de 
decorrências econômicas, financeiras, políticas, social e cultural desenvolvidos em determinada 
região, resultantes da relação dos visitantes com os locais visitados ao longo do espaço de 
tempo das pessoas que se deslocam de suas casas para outros locais, de maneira espontânea e 
sem a finalidade de obter lucros. 

De acordo com Oliveira (2002, p. 34) “Dentro da economia nacional ou regional, a 
indústria turística compreende um conjunto de atividades desenvolvidas por vários gêneros 
de estabelecimentos dos setores secundário e terciário”. O turismo é uma combinação de 
atividades, serviços e indústrias que se relacionam com a realização de uma viagem: transportes, 
alojamentos, serviços de alimentação, lojas, espetáculos, instalações para atividades diversas 
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e outros serviços receptivos disponíveis para indivíduos ou grupos que viajam. Engloba todos 
os prestadores de serviço para os visitantes ou para os relacionados a eles. O turismo é uma 
indústria mundial de viagens, hotéis, transportes e todos os demais componentes, incluindo o 
marketing turístico, que atende as necessidades e aos desejos dos viajantes. Do ponto de vista 
estritamente econômico, pode-se dizer que é a soma total dos gastos turísticos dentro de um 
país, subdivisão política ou região econômica centrada no desloca- mento de pessoas entre 
áreas contiguas. Nesse conceito, são também considerados os efeitos multiplicadores desses 
gastos turísticos. (IGNARRA, 2013, p. 16).

Magalhães (2002) afirma que cada vez mais o turismo vem se destacado como um 
fenômeno social e como uma da atividade econômica importante, obtendo maior atenção e 
seriedade nos tratamentos científico e técnico a ele relacionados.

Conforme Oliveira (2002, p. 61) “O turismo é considerado como a atividade que 
oferece mais empregos do que qualquer outra atividade econômica em todo mundo.”. O autor 
também aponta o fato de que a partir de uma perspectiva nacional, o turismo gera uma migração 
de recursos financeiros, de determinada localidade do país para outra região do próprio país, 
através da circulação de pessoas internamente. Já no cenário internacional, o turismo é definido 
como uma saída invisível de bens e serviços, o qual promove o mesmo resultado de uma 
exportação tradicional, gerando a entrada de moeda no país receptor. 

Segundo Lage e Milone (2009), o turismo nas próximas décadas também deve assumir 
um papel mais expressivo nas economias dos países em desenvolvimento, visto que o mesmo 
pode no âmbito do crescimento econômico, contribuir com o aumento de renda, criação de 
novos empregos, e ainda, geração de divisas. Já do ponto de vista do desenvolvimento, o turismo 
pode auxiliar na diminuição de diferenças regionais, e gerar uma melhora na qualidade de vida 
de pessoas que residem em localidades consideradas mais atrasadas. 

O incentivo ao turismo permitirá aos países em desenvolvimento que a implementação 
dos processos de crescimento e desenvolvimento econômico seja feita com uma 
preocupação de proteção dos recursos naturais existentes e o respeito à conservação 
dos valores culturais das populações nativas das regiões turísticas. Dessa forma o 
turismo estará́ colaborando para os países alcançarem níveis de desenvolvimento 
sustentáveis, com a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida das demais 
populações. (LAGE; MILONE, 2009, p. 207).

Conforme Ignarra (2013), uma das preocupações quando se pensa em planejamento 
para o turismo, é em relação a sustentabilidade do mesmo. Logo é importante que o modelo 
de desenvolvimento elaborado permita o crescimento da atividade turística, sem atrapalhar ou 
diminuir a sua qualidade. O autor ainda aponta barreiras que devem ser rompidas para que de 
fato ocorra o desenvolvimento turístico de um destino. Entre esses obstáculos pode-se levantar 
a questão da falta ou carência de transporte e de vias de acesso; insuficiência relacionada a 
hospedagem além do ajuste dos serviços já existentes para os picos com maior demanda. 

Segundo Ignarra (2013), o turismo apresenta grande importância em relação ao 
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desenvolvimento, além de possuir também o poder de redistribuir a renda, visto que em sua 
maioria os responsáveis pela emissão dos turistas são os considerados como mais ricos, e os 
receptores nem sempre apresentam essa característica. Além de apresentar um papel relacionado 
a conservação do meio natural, aliando a geração de renda e emprego com a preservação. 

O turismo tem papel importante também no desenvolvimento cultural das 
comunidades. O contato dos visitantes com os nativos de uma localidade contribui 
para o desenvolvimento cultural de ambos os grupos. A produção artesanal e as 
manifestações folclóricas podem ser revitalizadas com o interesse dos turistas em 
conhecê-las. A comercialização da produção artesanal pode garantir a sobrevivência 
dos artesãos, ao fazer com que eles invistam em suas habilidades e técnicas. A 
gastronomia típica não desaparece ante a concorrência dos produtos enlatados ou 
congelados quando existe mercado consumidor representado por turistas visitantes. 
(IGNARRA, 2013, p. 76).

Pires (2012) aponta que por ser um dos mais fortes setores o turismo acarreta em 
diversos impactos, tanto positivos como negativos. As linhas ligadas ao desenvolvimento do 
turismo sustentável englobam todas as formas e tipos de turismo, e são observadas nos âmbitos 
ambiental, econômico e sociocultural. O mesmo também requer a participação de todos os 
interessados e da liderança política. 

O turismo é por vezes criticado devido aos problemas socioculturais que dele 
decorrem, especialmente em comunidades menores e tradicionais. Temos que 
reconhecer que toda nova ação que busque o desenvolvimento traz consequências. No 
caso da atividade turística, a localidade fica exposta a influências culturais externas, às 
diferenças socioeconômicas entre os residentes e os visitantes, aos ressentimentos por 
parte dos nativos se as instalações e serviços turísticos forem geridos por estranhos 
à comunidade. A dependência excessiva do turismo pode provocar o declínio de 
algumas atividades econômicas tradicionais e a atração de pessoas ligadas a outras 
atividades e dar origem a uma economia desequilibrada. (OLIVEIRA, 2002, p. 59).

Segundo Oliveira (2002), os impactos negativos que o turismo pode acarretar, podem 
ser visualizados ainda, através da perca de autenticidade, tanto referentes as tradições, como ao 
artesanato e as artes por exemplo. 

Segundo Oliveira (2002) os diferentes tipos de turismos existentes definem o mesmo 
como uma alternativa de desenvolvimento. Visto que é necessário que cada região determine 
em qual tipo de turismo ela se insere de melhor forma, isso de acordo com as particularidades 
de cada região. Com a finalidade de não somente direcionar os visitantes ao que esperar e 
procurar na localidade, como também de nortear possíveis investidores do setor. Dentre as 
diversas classificações existentes, algumas serão conceituados a seguir.

De acordo com Oliveira (2002) um dos tipos de turismo existente, é o turismo de lazer, 
realizado por pessoas que viajam sem um objetivo especifico, seja pela vontade de conhecer 
novos lugares, descansar, ou até mesmo visitar amigos e parentes. Esse tipo de turismo pode ser 
realizado em qualquer local. 
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O turismo cultural, é segundo Oliveira (2002) outro tipo de turismo, realizado por 
professores, pesquisadores, estudantes, técnicos, cientistas com a finalidade de adquirir 
conhecimento. Geralmente são viagens organizadas e planejadas com essa finalidade. Como 
destaca Oliveira, (2002, p.84), “Esse tipo de turismo tem um público muito especifico. A atração 
cultural passa a ser a única motivação para visitar um país.”.

Outra classe de turismo é o ecológico, conforme Oliveira (2002), o mesmo é realizado 
por pessoas que admiram a natureza, e geralmente dentre esse grupo, destacam-se as pessoas 
que residem em países industrializados e considerados desenvolvidos. Uma das possíveis 
causas desse fato como o autor aponta, é que essas mesmas pessoas têm à vontade e necessidade 
de manter um certo contato com os elementos da natureza, os quais em grandes centros já 
desapareceram. 

É um tipo de turismo recém-criado, mas que se desenvolve rapidamente e com força no 
mundo inteiro. Tomou grande impulso após a ECO92, no Rio de Janeiro. É praticado 
de diversas formas: caminhadas por trilhas nos bosques e florestas, passeios em 
animais de montaria, transporte em equipamentos que não poluem o meio ambiente 
(barcos a remo e vela), safaris fotográficos, mergulho em águas claras (apenas para 
apreciar o ambiente marinho), observação de baleias, subidas em montanhas etc. 
(OLIVEIRA, 2002, p. 85).

O objetivo desses viajantes, aponta Oliveira (2002), é a busca por ar puro, visto isso, 
buscam por locais onde a natureza é preservada, e permanece intacta. Várias atividades podem 
ser realizadas dentro do turismo ecológico, tais como, acampamento, escalada, mergulho, 
caminhada, cavalgada, entre outras. 

Outra modalidade de turismo é o de aventura, de acordo com Oliveira (2002), o 
mesmo é realizado principalmente por pessoas que tem o desejo de buscar emoções radicais. 
Nesse grupo de pessoas estão aqueles que percorrem longas distancias, para realizar passeios 
de balões, rafting, alpinismo, escaladas, dentre outras. Geralmente são atividades realizadas 
em lugares inóspitos, e por esse fato, tornam-se mais emocionantes e atraentes, chamando a 
atenção das pessoas interessadas em aventuras e que buscam por experiências únicas. 

Como indica Oliveira (2002), existem diversos tipos e classificações de turismo, tais 
como, o turismo gastronômico, turismo de intercâmbio, turismo de incentivo, turismo social, 
turismo de compras, turismo da terceira idade o de negócios, entre outros.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA O 
TURISMO 

Políticas públicas que compreendem gastos públicos capazes de diminuir os custos 
de produção e viabilizar o setor produtivo, melhoram as condições estruturais de crescimento 
e desenvolvimento da economia local. Sendo assim, as políticas públicas voltadas à promoção 
da agricultura familiar seriam capazes de diminuir algumas das dificuldades históricas para o 
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desenvolvimento do setor, como:  a baixa capitalização, a dificuldade de acesso ao crédito, e o 
acesso aos mercados modernos pela adoção de novas tecnologias. Superadas tais dificuldades o 
setor poderia então contribuir para a economia local e para o desenvolvimento das sociedades 
onde estão inseridos (PITAGUARI, LIMA, 2005).

A análise de políticas públicas não dispõe de uma teoria uniforme. No entanto, 
com a combinação moderna de métodos e um foco novo e peculiar, ela está contribuindo 
permanentemente para a formação teórica, que também modifica nosso conhecimento sobre a 
política processual tradicional (BEYME, 1985).

Na ciência política, costuma-se distinguir três abordagens de políticas públicas de 
acordo com os problemas de investigação levantados. Em primeiro lugar, podemos salientar o 
questionamento clássico da ciência política que se refere ao sistema político como tal e pergunta 
pela ordem política certa ou verdadeira: o que é um bom governo e qual é o melhor Estado para 
garantir e proteger a felicidade dos cidadãos ou da sociedade foram as preocupações primordiais 
dos teóricos clássicos Platão e Aristóteles.  Em segundo lugar, temos o questionamento político, 
propriamente dito, que se refere à análise das forças políticas cruciais no processo decisório. E, 
finalmente, as investigações podem ser voltadas aos resultados que um dado sistema político 
vem produzindo. Nesse caso, o interesse primordial consiste na avaliação das contribuições 
que certas estratégias escolhidas podem trazer para a solução de problemas específicos (FREY, 
2000).

A análise de campos específicos de políticas públicas como as políticas econômicas, 
financeiras, tecnológicas, sociais ou ambientais não se restringe meramente a aumentar o 
conhecimento sobre planos, programas e projetos desenvolvidos e implementados pelas 
políticas setoriais. Visando à explanação das leis e princípios próprios das políticas específicas, 
a abordagem da policy analysis pretende analisar a inter-relação entre as instituições políticas, o 
processo político e os conteúdos de política com o arcabouço dos questionamentos tradicionais 
da ciência política (WINDHOFF-HÉRITIER, 1987)

Sob a ótica da ciência política, a governança pública está associada a uma mudança 
na gestão política. Trata-se de uma tendência para se recorrer cada vez mais à autogestão 
nos campos social, econômico e político, e a uma nova composição de formas de gestão daí 
decorrentes. No contexto temático propõe-se entender governança como uma nova geração de 
reformas administrativas e de Estado, que têm como objeto a ação conjunta, levada a efeito de 
forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, 
visando uma solução inovadora dos problemas sociais e criando possibilidades e chances de 
um desenvolvimento futuro sustentável para todos os participantes (KISSLER; HEIDEMANN, 
2006).

Sobre o planejamento dentro de uma lógica voltada as políticas públicas e ao turismo, 
para Ignarra (2013, p. 79), “o planejamento pode ser considerado a formulação sistemática de 
um conjunto de decisões, devidamente integrado, que expressa os propósitos de uma empresa 
e condiciona os meios de alcança-los.”. O autor pontua ainda que o planejamento estratégico 
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é responsável pela definição dos objetivos gerais, enquanto o tático responde aos objetivos 
específicos, com a finalidade de formular programas e projetos. Araujo e Taschner (2012, p. 59), 
determinam que “O planejamento pressupõe um aproveitamento mais produtivo dos recursos 
potenciais, evitando que a falta de um plano prévio produza um aproveitamento deficiente das 
possibilidades das regiões vocacionadas para o processo de ocupação turística.”.

Conforme Ignarra (2013), o planejamento se dá por uma série de etapas, sendo elas, a 
definição do sistema, formulação dos objetivos, levantamento de dados, análise e interpretação, 
planejamento preliminar, aprovação do plano, plano final, implementação e a avaliação dos 
resultados. 

Conforme Ignarra (2013), com a definição do cenário desejado estabelece-se os 
objetivos, realizado isso, determinam-se as medidas e meios que serão adotados para que se 
torne possível o alcance dos objetivos desejados.  Por fim ocorre a implementação e avaliação 
dos resultados, é nesse ponto que de fato ocorre a efetivação do plano e cria-se um processo 
de desenvolvimento funcional. Em muitos dos casos a implementação do projeto não ocorre 
de fato, isso se da na maioria dos casos onde não existe a participação dos agentes de fato do 
fenômeno estudado. Em determinados pontos a implementação do planejamento estar amarrado 
a aprovação de instrumentos legais no legislativo. 

Quando se planeja estrategicamente em turismo, há a necessidade de se compreender 
a extensão territorial do trabalho, haja vista que pelas suas dimensões espaciais, em 
muitos casos a proposta se estende a todo território da região com as variantes ditadas 
não só pelos recursos turísticos potenciais como pelas preferências da demanda. 
(ARAUJO; TASCHNER, 2012, p. 60).

Segundo Araujo e Taschner (2012), mediante planejamento esperasse um 
aproveitamento maior relacionado aos recursos potenciais, minimizando a chance de não ocorrer 
o devido aproveitamento de regiões que apresentam características que podem ser exploradas 
pela atividade turística. 

4 O TURISMO EM SANTA CATARINA

Com a finalidade de mensurar a atividade turística e a sua influência no estado de Santa 
Catarina, se faz necessário uma análise das informações referentes a esse setor, logo, dados 
referentes a quantidade, gênero, renda média e demais aspectos serão observados a partir do 
ano de 2014 com relação aos turistas internacionais do estado, os dados são do observatório de 
turismo de Santa Catarina.
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No ano de 2014 a quantidade de chegadas internacionais em Santa Catarina foi igual a 
156.976, se comparado com o ano de 2015, que apresentou o número de 149.133, percebemos 
logo uma diminuição das chegadas internacionais no estado. Porem esse número volta a uma 
linha crescente a partir do ano de 2016, onde foi igual a 203.662, passando para 205.470 em 
2017, e no ano de 2018 esse valor passou a corresponder a 226.362 chegadas internacionais em 
Santa Catarina. 

Os três principais países com maior participação nas chegadas internacionais de 
turistas em Santa Catarina são os mesmos nos últimos anos. A Argentina aparece em primeiro, 
seguida pelo Chile e Paraguai. No ano de 2015, só a Argentina respondeu por 124.715 
chegadas, passando para 192.708 em 2018. Já o Chile, em 2015, respondeu por 17.521, também 
apresentando aumento em relação a 2018, onde chegou a 22.954 chegadas. Em terceiro o 
Paraguai que em 2015 representou 2.120 chegadas, passando para 3.494 em 2018. Pode-se 
relacionar a explicação de esses três países serem os com maior participação nesses dados, por 
serem países considerados bem próximos ao estado de Santa Catarina. 

Quadro 1: Principais portões de entrada de turistas internacionais ao Brasil 
Principais portões de entrada 2018 2019
Brasil 6.621.376 6.353.141
São Paulo 2.250.994 2.358.979
Rio de Janeiro 1.293.342 1.252.267
Rio Grande do Sul 1.087.191 772.686
Paraná 948.388 1.006.752
Santa Catarina 226.362 200.746

Fonte: Observatório do Turismo de Santa Catarina (2020)

Nota-se que tanto em 2018 como em 2019, a Argentina foi a responsável pelos maiores 
números de chegadas internacionais ao Brasil, em 2019 respondeu por 1.954.725 chegadas. 
Seguida dos Estados Unidos com 590.520, depois Paraguai com seus respectivos 406.526, 
acompanhada pelo Chile com o número igual a 391.689. Ainda aparecem nessa listagem o 
Uruguai, França, Alemanha, Itália, Portugal e Reino Unido.

No quadro 1 é possível observar com base no número de chegadas de turistas 
internacionais quais são os principais portões de entrada no país. 

Os cinco principais portões de entrada do país foram nos anos de 2018 e 2019, São 
Paulo, que em 2019 respondeu por 2.358.979 do número total de chegadas, Rio de Janeiro 
com 1.252.267, Paraná com seus respectivos 1.006.752, seguido pelo Rio Grande do Sul com 
772.686, e como quinto estado com maior número de entrada de turistas internacionais Santa 
Catarina, com 200.746 chegadas. 

O número de desembarques de passageiros assim como a quantidade de assentos 
ofertados para voos domésticos é bem superior aos internacionais, porém a porcentagem de 
ocupação é bem semelhante. Em 2019, para voos domésticos a ocupação foi de aproximadamente 
72,49%, enquanto que para o mesmo ano, os voos internacionais utilizaram cerca de 77,58% da 
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capacidade de ocupação. 
Os dados referentes a arrecadação de impostos federais das atividades características 

de turismo para o ano de 2019, no país, e também a sua variação percentual em relação a 2018. 
O turismo em si correspondeu a 20,9 bilhões de US$, no ano de 2019, se somado os valores 
que são referentes a alojamento, alimentação, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte 
aquaviário, aluguel de transporte, agências de viagem e ainda cultura e lazer, esse valor passa 
para 41,79 bilhões de US$.

Observando ainda as atividades características de turismo é possível visualizar o saldo 
entre contratações e demissões relacionadas as essas atividades no quadro 2. 

Com a exceção do transporte terrestre todas as demais atividades apresentaram saldo 
positivo, o turismo em si correspondeu a 36.127 contratações, se somados todos os valores 
obtidos nas demais atividades temos um resultado igual a 72.254 contratações no país em 2019, 
essas relacionadas ao turismo. 

Observa-se pelos dados do observatório do turismo de Santa Catarina (2020) que em 
todos os anos analisados em questão a predominância na quantidade de turistas internacionais 
no estado é masculina, se comparado o ano de 2014 ao de 2018, notasse uma diminuição nessa 
diferença, porém não muito expressiva. A quantidade de pessoas do gênero masculino em 2014 
era de 61,9% passando para 57,6% no ano de 2018. Logo a participação de pessoas do gênero 
feminino passou de 38,1% de 2014, para 42,4% no ano de 2018.

Quadro 2: Saldo entre contratações e demissões nas atividades características do turismo 
– 2019

Saldo entre contratações e demissões nas atividades características do turismo 
Turismo 36.127

Alojamento 3.456
Alimentação 24.175

Transporte Aéreo 1.680
Transporte Terrestre -207

Transporte Aquaviário 62
Aluguel de Transporte 3.276
Agências de Viagem 2.990

Cultura e Lazer 695
Fonte: Mtur – Boletim de estatísticas (2019)

Já o quadro 3 nos apresenta a quantidade de turistas internacionais de Santa Catarina, 
classificados por grupo de idade, referentes ao ano de 2014 ao de 2018. Os dados são apresentados 
e divididos em seis faixas etárias, sendo elas, de 18 a 24 anos, 25 a 31 anos, 32 a 40 anos, 41 a 
50 anos, 51 a 59 anos e 60 ou mais.

Quadro 3: Grupo de Idade dos Turistas Internacionais de Santa Catarina – 2014-2018 (% 
médio)
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Grupo de Idade dos Turistas Internacionais de Santa Catarina – 2014-2018
(% médio)

Grupo de idade Média de (%)
2014 2015 2016 2017 2018

60 anos ou mais 6,3 6,7 6,9 5,6 7,1
51 a 59 anos 14,3 16,5 13,8 15,8 14,2
41 a 50 anos 29,1 30,8 30,8 30,4 31,2
32 a 40 anos 24,9 24,7 25,5 26,5 25,3
25 a 31 anos 14,8 12,6 14,1 14,1 14,4
18 a 24 anos 10,6 8,7 8,9 7,6 7,8

Fonte: Observatório de Turismo de Santa Catarina (2020)

A partir dos dados encontrados, é possível identificar que em todos os anos analisados 
o grupo que apresenta maior participação dentre o grupo de turistas internacionais de Santa 
Catarina esta compreendido entre 41 a 50 anos, no ano de 2018 a participação média dessa faixa 
etária chegou a 31,2%, seguida pelo grupo compreendido entre 32 a 40 anos com 25,3% no ano 
de 2018. Já a menor participação é referente ao grupo de 60 anos ou mais, que se mostrou como 
o menos representativo em todos os anos observados, em 2018 o mesmo correspondeu a 7,1% 
dos turistas internacionais do estado.

A abordagem se tratando de turistas internacionais, cabe adentrar nos dados relacionados 
a renda média desses turistas. Tanto a renda familiar como a individual diminuíram em relação 
ao ano de 2014 para 2018. A renda média familiar dos turistas internacionais era de US$ 3.186,10 
no ano de 2014, já em 2018 passou para US$ 2.984,35, representando uma diminuição de 6,33% 
na renda média. A renda individual em 2014 correspondia a US$ 2.204,35, passando para US$ 
1.842,37 no ano de 2018, 16,42% menor em relação ao ano de 2014. Os dados referentes 
a composição do grupo turístico dos turistas internacionais de Santa Catarina, observados 
nos anos de 2014 a 2018. Observa-se que em todos os anos analisados a maior porcentagem 
referente a composição dos grupos turísticos é por parte de famílias, seguidos por grupos de 
casais sem filhos, amigos, viagens sozinhas e outros. Essa ordem é observada também nos 
demais anos. Nos dados mais recentes, no caso o ano de 2018, o grupo composto por famílias 
respondia em torno de 69% do total, já casais sem filhos, a 14% aproximadamente, seguido por 
grupos de amigos, com 8%, assim como sozinhas, com também 8% respectivamente, por fim 
outras composições representam 1% do total. 

Com relação a motivação das viagens para Santa Catarina Em todos os anos observados 
a grande maioria das viagens é ligada ao lazer, chegando a representar 90,1% no ano de 2018. 
Outros motivos correspondem a 7,4%, e ainda negócios, eventos e convenções respondem por 
2,5% do total. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Por meio da análise realizada, dos dados e cenários observados conclui-se que o turismo 
possui importância tanto no contexto do país como também no estado de Santa Catarina. O 
turismo por si acaba por englobar uma série de outras atividades e projetos, fazendo com que a 
sua influência tanto no cenário econômico como cultural seja ainda maior. 

Com a pesquisa referente aos números dos turistas internacionais em Santa Catarina 
pode-se tirar algumas conclusões e traçar um perfil desses turistas. Se relacionados os dados 
obtidos percebemos que a maior parte dos turistas internacionais que vem para o estado estão 
compreendidos entre a faixa etária de 41 a 50 anos, observa-se também que é maior o número 
de visitantes do sexo masculino, mais da metade possuem ensino superior e pós-graduação, a 
grande maioria viaja com a família, e as viagens tem por intuito lazer, os mesmos não fazem uso 
de agências de viagem e a maior parte realiza o aluguel de uma casa para se hospedar durante 
a viagem. Essa interpretação possibilita a elaboração de futuros projetos para o setor no estado. 

As potencialidades observadas podem ser melhor exploradas, gerando maior sucesso 
para os novos investimentos. O que por sua vez acarreta em crescimento e desenvolvimento 
para as regiões. O estado de Santa Catarina é rico em diversidade, temos diversos cenários ao 
longo de sua extensão, contamos desde o litoral, a região da serra, até o estremo oeste. Todos 
com sua respectiva beleza e particularidades. Outro aspecto com grande força no estado é a 
vasta riqueza cultural, a qual pode ser observada nas tradições tanto de origem alemã como 
italiana por exemplo, as quais são herança de nossos colonizadores.

Os países com maior número de turistas que visitam o estado de Santa Catarina são 
Argentina, Chile e Paraguai, isso pode ser explicado por serem países relativamente próximos 
do estado. O saldo de contratações das atividades características de turismo também foi positivo 
no ano de 2019. A arrecadação de impostos respondeu a 20,9 bilhões de US$, no ano de 2019, 
se acrescentando os valores que são referentes a alojamento, alimentação, transporte aéreo, 
transporte terrestre, transporte aquaviário, aluguel de transporte, agências de viagem e ainda 
cultura e lazer, esse valor passa para 41,79 bilhões de US$. Portanto, conclui-se que Santa 
Catarina é um estado onde o turismo pode encontrar ainda mais espaço, existe um grande leque 
de opções que podem ser exploradas. 
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