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Resumo 

 

 

Atualmente, o panorama do setor industrial brasileiro apresenta um decréscimo econômico 

com perspectivas de recuperação em longo prazo (OCDE – Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico, 2015). Com este cenário e na busca de apoiar o setor produtivo 

nacional no reestabelecimento de seu crescimento, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI vem investindo em diversos esforços e ações. Entre eles a implementação 

de Institutos de Tecnologia e de Inovação, cujos princípios são a disponibilização de 

infraestrutura física e de pessoas qualificadas orientadas à prestação de serviços tecnológicos 

e de inovação, por meio do oferecimento às indústrias de um portfólio diversificado com alto 

valor agregado e que possam propiciar o aumento da competitividade de seus negócios 

independentemente dos seus portes e dos setores a que pertençam. Neste contexto, este 

trabalho tem como objetivo principal avaliar o quanto um Instituto SENAI está preparado 

para atender às demandas provenientes da indústria nacional por meio da análise da relação 

entre as demandas tecnológicas de setores da indústria com o portfólio de serviços 

tecnológicos e de inovação oferecidos pelos Institutos SENAI correlatos. Para a realização do 

trabalho, o método aqui proposto se baseia na avaliação quantitativa, qualitativa e sistemática 

do Capital Intelectual do Instituto. O resultado desta avaliação proporcionou a identificação 

do grau de relação entre o portfólio (oferta) de serviços tecnológicos e de inovação oferecidos 

pelo Instituto SENAI de Tecnologia com as demandas oriundas da Indústria Têxtil & 

Confecção de Santa Catarina, uma vez que foram medidas as potencialidades e os aspectos a 

serem melhorados do Instituto para atender adequadamente as demandas desse setor da 

indústria em uma linha tempo de 2015 até 2022. 

 

Palavras chaves: Demandas Tecnológicas (Roadmapping), Capital Intelectual, Método QQS 

(Qualidade, Quantidade e Sistemática), Portfólio de Serviços Tecnológicos e de Inovação. 
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Abstract 

 

 

Currently, the panorama of the Brazilian industrial sector tenders an economic decreased with 

recovery prospects in the long term (OCDE – Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico, 2015). With this scenario and seeking to support national 

productive sector in the reestablishment of its growth, the National Service for Industrial 

Training – SENAI has invested in several efforts and actions. Including the implementation of 

Institutes of Technology and Innovation, whose principles are the provision of physical 

infrastructure and qualified people oriented to the delivery of technology and innovation 

services, by offering the industries a diversified portfolio with high added value and that 

might encourage the enhancement of their businesses competitiveness regardless of their sizes 

and sectors to which they belong. In this context, this study aims to evaluate how much an 

SENAI Institute is prepared to answer the demands from the domestic industry through the 

analysis of  the relationship between the technological demands of various sectors of the 

industry with the portfolio of technological and innovation services offered by SENAI related 

institutes. To carry out the work, the method proposed here in is based on the quantitative, 

qualitative and systematic evaluation of the Institute’s Intellectual Capital. The result of this 

evaluation brought out the identification of the degree of relationship between the portfolio 

(supply) of technological and innovation services provided by the SENAI Institute of 

Technology with the demands arising from the Textile Industry & Manufacture of Santa 

Catarina, as were measured potentials and areas for improvement of the Institute to meet the 

demands in the fullness of this industry sector in a time line of 2015 until 2022. 

 

Key words: Technological Demands (Roadmapping), Intellectual Capital, QQS Method 

(Quality, Quantity and Systematics), Portfolio of Technology Services and Innovation. 
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1 Introdução 

 

O panorama do setor industrial brasileiro apresenta decrescimento econômico com 

perspectivas de recuperação em longo prazo (FIESC, 2015). Entre os estados brasileiros, um 

dos que apresenta melhor situação é Santa Catarina, que ocupa posição de relevo a nível 

nacional, e se destaca por dispor de importante parque industrial. Segundo dados da FIESC 

(2014), o PIB (Produto Interno Bruto) catarinense é o sexto do Brasil, registrando PIB 

industrial de R$ 50,3 bilhões. Sua indústria de transformação é a quarta do país em quantidade 

de empresas e a quinta em número de trabalhadores. Com este cenário e na busca de apoiar o 

setor produtivo nacional no reestabelecimento de seu crescimento, o SENAI vem investindo 

em diversos esforços e ações. Entre eles, uma importante ação é a implementação de 

Institutos de Tecnologia e de Inovação, cujos princípios são a disponibilização de 

infraestrutura física e de pessoas qualificadas orientadas à prestação de serviços tecnológicos 

e de inovação, por meio do oferecimento às indústrias de um portfólio diversificado com alto 

valor agregado e que possam propiciar o aumento da competitividade de seus negócios, 

independentemente dos seus portes e dos setores a que pertençam.  

Neste sentido, o Sistema FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina comungando com a missão de promover a competitividade da indústria catarinense 

de forma sustentável e inovadora, também, além de participar do Programa dos Institutos 

SENAI de Tecnologia e de Inovação, apostou em outra ação como o PDIC 2022 – Programa 

de Desenvolvimento Industrial Catarinense iniciado em 2012 com previsões de atuação até 

2022, contemplando ações de curto, médio e longo prazo para o Estado, a fim de situar Santa 

Catarina em posição competitiva de destaque nos cenários nacional e internacional (FIESC, 

2014). 

O Programa compreende três grandes projetos: Setores Portadores de Futuro para a 

Indústria Catarinense; As Rotas Estratégicas Setoriais para a Indústria Catarinense e o 

Masterplan. O primeiro projeto objetivou identificar os setores mais promissores e áreas 

estratégicas para o desenvolvimento industrial do estado. O segundo, As Rotas Estratégicas 

Setoriais, teve como foco principal indicar as previsões de construção para a indústria 

catarinense em uma linha de tempo até 2022 e o terceiro projeto, o Masterplan, trata da 

identificação dos pontos críticos que comprometem o crescimento industrial catarinense. Para 

isso, viu-se a necessidade de estabelecer ações, disponibilizar recursos, identificar tendências 
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tecnológicas e elaborar estratégias possíveis e desejáveis que atendessem os setores 

priorizados (FIESC, 2014).  

Entre esses setores, encontra-se o Setor Têxtil & Confecções, com grande importância 

na indústria catarinense e brasileira. De acordo com os dados informados no PDIC 2022, 

FIESC (2014), em 2013, este setor correspondeu a 16% do VBPI (Valor Bruto da Produção 

Industrial) do total da indústria de transformação estadual e a 20% do setor Têxtil & 

Confecção brasileiro. Além disso, o segmento de confecção de artigos do vestuário e 

acessórios da indústria de Santa Catarina (SC) cresceu 6,4% ao ano, acima da média brasileira 

que foi de 3,0% ao ano na mesma base de comparação (FIESC, 2014). 

Neste cenário, faz-se necessário que os portfólios de serviços tecnológicos e de 

inovação oferecidos pelos Institutos SENAI estejam alinhados às demandas da indústria 

nacional, para que estas solicitações possam ser por eles atendidas em sua plenitude e da 

melhor maneira possível.  

Diante do exposto, por intermédio de um método, a temática de pesquisa aqui proposta 

objetiva identificar o quanto um Instituto SENAI está preparado para atender às demandas 

provenientes da indústria nacional por meio da avaliação do quanto o portfólio de serviços 

tecnológicos e de inovação dos institutos SENAI está atendendo às demandas provenientes da 

indústria. Essa relação é obtida por meio da avaliação quantitativa, qualitativa e sistemática do 

Capital Intelectual do Instituto, que é quem executa o portfólio de serviços tecnológicos e de 

inovação.  

Sendo assim, este trabalho demonstra relevância pelo fato de que não há um 

mecanismo sistematizado e de melhoria contínua dos processos que apoie um Instituto na 

verificação de quais serviços por ele oferecidos à indústria estão realmente condizentes e 

estão satisfazendo a essas demandas.  

No final deste trabalho, o Instituto tem o cenário de posicionamento quanto às suas 

necessidades de melhoria e potencialidades em relação ao seu Capital Intelectual, assim como 

vislumbrará quais as rotas tecnológicas da indústria de diferentes portes que tem prioridade de 

atendimento e quais as regiões do estado onde se concentram essas indústrias demandantes.  

A aplicação do método dá-se no Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil, Vestuário e 

Design de Santa Catarina baseando-se nas demandas tecnológicas apresentadas pela Indústria 

Têxtil & Confecção Catarinense identificadas na pesquisa do PDIC 2022. 
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1.1 Objetivos 

 

O presente trabalho tem por objetivo principal propor um método para determinar a 

relação das rotas tecnológicas com portfólio de serviços tecnológicos e de inovação e aplicar 

o mesmo no setor da indústria têxtil & confecção 

Para o atendimento do objetivo principal, os seguintes objetivos específicos são 

necessários:  

1) Realizar tratamento dos dados provenientes das Rotas Tecnológicas identificadas no PDIC 

2022; 

2) Classificar as empresas/indústrias do setor estudado quanto ao porte, natureza de atuação e 

localização nas regiões do estado; 

3) Aplicar o método proposto em um Instituto SENAI de Tecnologia; 

4) Analisar a situação atual do Capital Intelectual do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil, 

Vestuário e Design – IST de Santa Catarina; 

5) Propiciar a melhoria contínua do portfólio de serviços tecnológicos e de inovação 

oferecido à indústria e do Capital Intelectual do Instituto SENAI; 

6) Apresentar cenário para o IST quanto à situação atual do seu capital intelectual, como 

apoio à tomada de decisões no reposicionamento do mesmo. 

 

1.2 Limitações 

 

Devem ser consideradas as seguintes delimitações para o trabalho: 

i. Somente são consideradas três dimensões do Capital Intelectual: o Capital Estrutural, 

o Capital Humano e o Capital Relacional. 

ii. Os fatores críticos operacionais do Capital Intelectual utilizados são os definidos pelo 

painel de especialistas e baseados segundo definição de Nadai (2014), por terem sido 

aplicados em institutos SENAI de Tecnologia; 

iii. O portfólio vigente do Instituto, cujos serviços que o compõem e que são analisados 

neste trabalho, foi elaborado em 2012 (SENAI/SC, 2012) e até o momento não há sido 

atualizado. 
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1.3 Métodos e Recursos 

 

Este trabalho insere-se no contexto de uma Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa 

Exploratória, Pesquisa – ação e um caso de aplicação, os quais são: Pesquisa Bibliográfica - 

uma vez que o embasamento teórico do trabalho dá-se a partir de teorias, estudos, artigos de 

periódicos e congressos, dissertações, livros e material disponível na internet; Pesquisa 

exploratória – uma vez que abrange a realização de workshops com a participação de vários 

stakholders (entre gerentes, especialistas, técnicos, etc.) que têm como objetivo a realização 

das atividades necessárias para aplicação do método, discussão de todas as etapas da 

metodologia aplicada e a definição em conjunto dos fatores construtivos do trabalho; 

Pesquisa-ação – visto que além da autora deste, todos os participantes estão envolvidos de 

forma construtivista e colaborativa para a realização deste trabalho e um Caso de aplicação – 

o método proposto é aplicado em um dos Institutos SENAI, especificamente, o Instituto 

SENAI de Tecnologia Têxtil, Vestuário e Design, no estado de Santa Catarina.  

Nesta seção, mais especificamente na Tabela 1.1, são apresentados os recursos 

utilizados e métodos aplicados no trabalho para que os objetivos específicos possam ser 

atingidos. Os recursos utilizados foram identificados junto à equipe de especialistas do 

SENAI SC e os métodos aplicados estão descritos na fundamentação teórica (Capítulo 2). 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, descritos resumidamente na 

Tabela 1.2. A Tabela 1.2 é constituída por: 1ª coluna referencia o capítulo, 2ª coluna 

referencia o título do capítulo, 3ª coluna o objetivo e a 4ª coluna o conteúdo e descrição, caso 

seja necessário. 
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TABELA 0.1 – Recursos e Metódos 

Objetivos Específicos Recursos Métodos 

Realizar tratamento dos dados 

das rotas tecnológicas 

identificadas no PDIC 2022 

Rotas Tecnológicas e PDIC 2022 Roadmaps 

Classificar as 

empresas/indústrias do setor 

quanto ao porte, natureza de 

atuação e localização no estado  

Dados SIGA / ACARC e CNAE 

Roadmaps 

Análise por Pares 

Análise por Matriz de correlação 

Aplicar o método proposto em 

Instituto SENAI de Tecnologia 

Rotas Tecnológicas - PDIC 2022 

Fatores Críticos de sucesso,  

Portfólio de serviços tecnológicos e 

de inovação do IST 

Dados SIGA / ACARC e CNAE  

Roadmaps 

Análise QQS 

Análise por Pares 

Análise por Matriz de correlação 

Analisar o CI do IST 

Rotas Tecnológicas - PDIC 2022 

Portfólio de serviços tecnológicos e 

de inovação do IST 

Fatores Críticos de sucesso 

Análise QQS 

Análise por Pares 

Análise por Matriz de correlação 

Apresentar cenário para o IST 

Rotas Tecnológicas - PDIC 2022 

Portfólio de serviços tecnológicos e 

de inovação do IST 

Dados SIGA / ACARC e CNAE 

Fatores Críticos de sucesso 

Roadmaps 

Análise por Pares 

Análise por Matriz de correlação 

Propiciar a melhoria contínua 

do portfólio de serviços e do CI 

do Instituto SENAI 

Rotas Tecnológicas 

Portfólio de serviços tecnológicos e 

de inovação do IST 

Dados SIGA / ACARC e CNAE 

Fatores Críticos de sucesso 

Roadmaps 

Análise QQS 

Análise por Pares 

Análise por Matriz de correlação 
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TABELA 0.2 – Estrutura do Trabalho 

Capítulo Título Objetivo Conteúdo 

1 Introdução Contextualizar o principal escopo do trabalho a ser desenvolvido. 

Contextualização; problema e questão da pesquisa; objetivos: geral 

e específicos; delimitação da pesquisa; métodos e recursos; 

estrutura do trabalho. 

2 
Revisão 

Bibliográfica  

Descrever a literatura pesquisada entre conceitos, teorias 

existentes, estudos, artigos de periódicos e congressos, 

dissertações, livros e material disponível na internet que 

embasarão teoricamente a aplicação do método proposto para a 

avaliação, à luz do Capital Intelectual – CI, da relação do portfólio 

/ oferta de serviços tecnológicos e de inovação do Instituto com as 

demandas da indústria, segundo às rotas tecnológicas identificadas 

pelo PDIC 2022. 

Roadmapping; Planejamento Estratégico; PDIC 2022; Capital 

Intelectual: Evolução conceitual e tipos de modelos do Capital 

Intelectual; Métodos de análise / avaliação de Capital Intelectual, 

Método InCaS – Intellectual Capital Statment – made in Europe, 

Aplicação do Método InCaS e do Método QQS (Qualitativo, 

Quantitativo e Sistemático). 

3 Método Proposto 
Apresentar/descrever os estudos e procedimentos que serão 

necessários para a realização do trabalho.  

Descrição das fases do Método Proposto para determinar a relação 

das rotas tecnológicas com o portfólio de serviços tecnológicos e 

de inovação, por meio da realização de três workshops para sua 

aplicação.   

4 

Aplicação do 

método proposto e 

Resultados obtidos   

Apresentar e descrever o passo a passo de como se aplica o 

método proposto, assim como apresentar todos os resultados 

obtidos com essa aplicação, por meio de textos, gráficos, tabelas 

etc. 

Realização de análises, elaboração de tabelas e gráficos em relação 

aos setores promissores, as rotas tecnológicas, a estratificação das 

demandas em uma linha temporal, sobre o portfólio de serviços 

tecnológicos e de inovação; definição dos fatores críticos de 

sucesso do CI, descrição do cenário para o posicionamento do 

Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, Vestuário e Design, por meio 

de textos, gráficos e tabelas. 

5 

Conclusão e 

sugestões para 

trabalhos futuros 

Apresentar, ressaltar, evidenciar os resultados, conclusões, assim 

como apresentar propostas para trabalhos futuros / novos projetos. 
Textos. 

6 
Referências 

Bibliográficas  

Apresentar todas as fontes pesquisadas e utilizadas na dissertação 

em conformidade com a norma ABNT NBR  6023. 
Lista das fontes pesquisadas para o trabalho. 
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2 Fundamentação Teórica 

 

O estudo de Roadmapping (Rotas Tecnológicas) designa um método de construção de 

perspectivas de futuro em um horizonte temporal predeterminado. É considerado um 

importante instrumento de apoio a uma equipe encarregada do desenvolvimento de um 

produto ou processo, uma vez que se transforma em um método para conectar as estratégias 

de uma organização às ações futuras e sua incorporação no planejamento da empresa de tal 

forma que a infraestrutura, as competências e as tecnologias necessárias estejam disponíveis 

no momento adequado. Neste sentido, as rotas tecnológicas tornam-se reconhecidas como um 

método promovido pelo mercado, ou seja, pelas inovações tecnológicas necessárias para que 

as empresas possam atender a mercados futuros.  (WHALEN, 2007; FELLOWS 2007; 

OZAKI, 2014; FIESC, 2014).  

De acordo com Fellows (2007), as Rotas Tecnológicas podem ser representadas de 

várias formas, a exemplo: multicamadas, barras, diagramas de rede, fluxogramas e textos, 

entretanto, uma das mais utilizadas dá-se por meio de tabelas distribuídas em multiníveis 

relacionados a cronogramas temporais possibilitando que os desenvolvimentos tecnológicos 

se alinhem às tendências do mercado. A construção das Rotas Tecnológicas ocorre a partir da 

realização das seguintes etapas: 

1) Seleção dos convidados e estabelecimento de um comitê de coordenação, cujos  

participantes são especialistas de diferentes segmentos que tem atuação no objeto 

definido; 

2) Coleta, seleção, tratamento e análise dos dados e informações relevantes sobre o 

tema que deve ser elaborado a partir de um conjunto de necessidades. É o uso 

pretendido que define o horizonte temporal; 

3) Produção de pequenos textos de referência onde se identificam as tecnologias 

chave, os pontos fortes e os fracos a elas associados; 

4) Realização de pequenos painéis de especialistas (5 participantes) para cada uma 

das temáticas selecionadas quando são simuladas situações e evolução; 

5) Elaboração de textos síntese por painel com os resultados das discussões já 

desenhados em linhas de tempo evidenciando os fatores críticos, os de controle e 

as alternativas; 

6) Realização de workshop para discussão dos resultados dos painéis de forma 

integrada para checar a consistência e viabilidade desses; 
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7) Elaboração dos resultados das discussões e os mapas com as rotas alternativas 

onde já se evidenciam as necessidades de elementos de continuidade; 

8) Validação do documento do workshop junto aos tomadores de decisão; 

9) Produção final do documento e dos mapas de rotas dando ênfase às perguntas 

críticas: por quê; o quê; como; quanto e quando (FELLOWS, 2007). 

 

Neste contexto, as Rotas Tecnológicas são traduzidas como efetiva ferramenta na 

elaboração de um planejamento estratégico, uma vez que, por meio dele pode-se visualizar: os 

possíveis caminhos de um negócio ou organização em direção aos seus objetivos de inovação, 

mostrando as oportunidades existentes e os desafios a serem enfrentados, o planejamento de 

prestação de serviços, o planejamento de programas de P&D e processos, assim como a 

promoção de avanços em determinada área e a identificação de ações estratégicas a serem 

realizadas. 

O planejamento estratégico contempla atividades, ferramentas, conceitos, ações, 

esforços que visam apoiar uma empresa na visão de mercado, melhorando oportunidades de 

negócio e a adaptação para possíveis remodelagens de empreendimentos, serviços e produtos 

(KOTLER, 1998; MACLEOD; LEÓN; ESQUIVIAS, 2001). Uma das atividades presentes 

em um planejamento estratégico e de grande importância em uma instituição é a gestão de 

portfólios, quer sejam portfólios de produtos ou de serviços os quais são oferecidos pela 

empresa a um determinado mercado. Para que esse oferecimento tenha sucesso, ou seja, para 

que as organizações possam atender em sua plenitude às demandas do mercado referente, é 

necessário e primordial que, além de conhecer as demandas, a empresa conheça, selecione e 

identifique o portfólio que mais se adéqua à situação. O “portfólio é um conjunto de projetos 

ou programas e outros trabalhos, agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse 

trabalho a fim de atingir os objetivos estratégicos de negócios” (PMBOK, 2008). Sendo 

assim, o estudo de um portfólio propicia grande contribuição aos dirigentes de uma empresa 

com a visibilidade das dimensões estratégicas que devem nortear o balanceamento da carteira, 

assim como permitir a adequada priorização dos projetos/produtos/serviços como também 

identificar mecanismos de controle e até mesmo itens do portfólio que devam ser 

retirados/descartados ou remodelados (ANTUNES et al., 2012). 

Outra atividade de extrema necessidade para a construção de um planejamento 

estratégico e considerando o contexto atual de mudanças e de complexa competitividade que 

enfrentam as empresas, é o conhecimento sobre o seu Capital Intelectual, uma vez que este 

recurso é a base para que os empreendimentos possam adequar-se às contínuas 
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transformações de seus ambientes de atuação (KAPLAN & NORTON, 1996; SVEIBY, 1997; 

EDVINSSON & MALONE, 1997; STEWART, 1998; BONTIS, 2000; BONTIS, 2001; VAZ 

et al., 2012). Neste sentido, na sequência é descrita a evolução conceitual do Capital 

Intelectual, suas classificações/categorias de acordo com os principais estudiosos sobre o 

tema.   

 

2.1 Capital Intelectual 

 

2.1.1. Evolução Conceitual e Tipos de Modelos do Capital Intelectual 

 

A relevância do tema Capital Intelectual tem despertado interesse de estudo tanto pelo 

setor empresarial quanto pelo acadêmico. A literatura preconiza que o termo Capital 

Intelectual teve sua origem com Stewart (1991) e, a partir de então, os vários conceitos e 

modelos começaram a surgir (GUTHRIE et al.,2004; BEATTIE & THOMSON, 2007).  

Edvinsson e Sullivan (2006) definiram o CI como dois ativos intangíveis: o Capital 

Humano (CH), representado pelas competências de cada indivíduo, pelo conhecimento tácito 

da organização, pelas experiências e o Capital Estrutural (CE), o qual compreende tudo aquilo 

que for gerado a partir do conhecimento e que poderá ser negociado, a exemplo: novas 

tecnologias, novos processos, novos métodos entre outros.  

Kaplan e Norton (1996) acrescentaram à definição que os ativos intangíveis são 

valores sustentáveis e inseriram na classificação uma terceira modalidade: o Capital da 

Informação, que está relacionado com a estrutura para a execução da tecnologia da 

informação.  

Em 1997, muitos autores contribuíram com o tema, entre os quais se destacam:  

 Edivinson e Malone (1997) – afirmam que CI é o somatório de todos os ativos 

imateriais e ampliam a classificação, considerando que o CE se subdivide em Capital 

Relacional (CR), que trata do relacionamento da empresa com os clientes e adicionam 

à classificação o Capital Organizacional (CO) subdividindo-o em Capital de Processos 

(CP) e em Capital de Inovação, que considera a capacidade da empresa em ser 

inovadora, assim como a capacidade de inserção de novos produtos no mercado. 

 Nonaka e Takeuchi (1997) – observando o contexto brasileiro, fazem a relação do CI 

com o conhecimento e ressaltam a necessidade de gerar valor a partir da 

transformação do conhecimento. 



25 

 

 Roos e Roos (1997) – relacionam o CI com a geração de competitividade das 

empresas e consideram a classificação do CI em: humano, relacional e do cliente e o 

capital organizacional, porém toda modalidade com subdivisões conforme apresentado 

na Figura 2.1.  

 

FIGURA 0.1 – Estrutura do modelo de CI (ROOS & ROOS, 1997). 

 

 Wiig (1997) – relaciona o Capital de Inovação à propriedade intelectual, 

compreendendo as patentes, autoria de tecnologias, desenhos industriais, inovações e 

os bens intangíveis / imateriais como cultura e imagem da empresa.  

 Sveiby (1997) – define CI como ativos não vistos ou invisíveis e os classifica em: 

competência do colaborador em gerar ativos tangíveis e intangíveis, estruturas 

externas (relacionamento das empresas com os clientes) e estruturas internas (patentes, 

métodos, sistemas operacionais e administrativos). 

 Brooking (1997) – define CI como ativos de mercado, humanos, de propriedade 

intelectual e de infraestrutura e relaciona a geração de valor da empresa com esses 

ativos. 
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 Andrade (1997) - explica que embora os ativos intangíveis representem muito do valor 

de uma empresa, o que se consegue mensurar é pouco em relação ao seu valor total.  

Em 1998, têm-se a classificação do CI em CH, CE e Capital do Cliente como Capital 

Relacional (CR). Neste ano, é ressaltada a existência de uma alta correlação entre as três 

categorias, que por estarem relacionadas à capacidade de inovação das empresas como 

também à capacidade das empresas atenderem às demandas de seus clientes, então estão 

diretamente relacionadas com à geração de vantagens competitivas para as empresas 

(STEWART, 1998; BONTIS, 1999; BUENO, 1998; EDVINSSON & MALONE, 1997; 

SVEIBY, 1998). 

Além disso, surge a necessidade de encontrar alternativas para a mensuração do valor 

gerado pelo CI para agentes internos e externos às organizações (SVEIBY, 1998). 

Em 1999, a ênfase do CI se concentrou no CH, quando os recursos humanos foram 

reconhecidos com uma fonte coletiva de conhecimento contida nos processos organizacionais, 

quando os relacionam com a velocidade da atuação intelectual e com a capacidade das 

relações de rede das empresas e o CI é considerado como a junção do conhecimento tácito e 

explícito (ROOS & JACOBSON; ZACK, 1999). Culminando com o posicionamento da 

OCDE, quando afirma que o Capital Intelectual está estruturado em duas modalidades de 

intangíveis: Capital Organizacional (ou Estrutural) e o Capital Humano, que representam 

valor econômico para a empresa. 

Com isso, o período 2000 até 2014 se caracterizou como o apogeu da divulgação, 

apresentação de trabalhos, de artigos científicos, como também houve uma grande quantidade 

de conferências acadêmicas sobre o tema CI, tornando-se assim, objeto de pesquisa não 

somente para os professores, alunos e pesquisadores, como também para o mundo empresarial 

(VAZ et al.,2012) . 

Em 2000, o foco do CI se encontrava no âmbito da mensuração do desempenho x 

números financeiros x nível de conhecimento da empresa, assim como na medição dos 

indicadores (ECCLES, 2000; TERRA, 2000). 

Cavalcanti e Gomes (2000) consideraram a necessidade de se criar um novo modelo 

econômico, que se baseia no fato de que o conhecimento é o fator de produção essencial nessa 

nova economia e propuseram “um novo modelo de negócios para a Sociedade do 

Conhecimento: a Inteligência Empresarial. Este novo modelo se consubstancia no tripé 

Conhecimento, Inovação e Empreendedorismo”, gerando no âmbito da Gestão do 

Conhecimento, o Capital Ambiental (gestão externa). 
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Em 2001, são contemplados mais elementos na composição do CE, tais como: 

capacidade organizacional, estrutura e sistemas físicos utilizados, sistemas informatizados, 

tanto suas estruturas quanto sua capacidade de alcance, o empowerment, qualidade, a 

propriedade intelectual, patentes, marcas pertencentes à organização, direitos autorais, os 

bancos de dados, a imagem da empresa. Além disso, é ressaltado que o CI de uma empresa 

pode diferir de outra empresa, visto que o CI é intrínseco a cada organização (BRENNAN, 

2001; SILVEIRA; SELIG, 2001; ROOS & BAINBRIDGE, 2001). 

No ano 2002, surge outro modelo de governança empresarial e um novo modelo de 

Capital Intelectual embasados à luz do conceito de Capital Social (CS). Neste sentido, a forma 

de administração de uma empresa está apoiada tanto em contratos formais, explícitos e 

alinhados ao mercado ou aos clientes, como, também, em contratos de relação, entendidos 

como informais e incompletos (BUENO, 1998; ZINGALES, 2000; FRANCINI, 2002; TEEC, 

2002). 

Em 2003, no contexto que o conjunto de recursos intangíveis promove a criação de 

valor para uma organização e a torna mais competitiva e inovadora, então foi adicionada à 

classificação do CI a categoria Capital Tecnológico (CT) (CASTRO & MUIÑA, 2003). Além 

disso, Tinoco e Gondim (2003) ressaltam o fato de que o bom desempenho em ações não 

financeiras estava gerando bons reflexos nos resultados financeiros. 

Em 2004, foi retomada a questão da mensuração do CI, e surgiram duas outras 

possibilidades de medição: o método de Chen, Zhu e Xie(2004) classificando o CI em: capital 

humano, estrutural, de inovação e de cliente; e a ferramenta de Marr, Schiuma e Neely (2004) 

que trata de uma medição qualitativa, representada pela elaboração de um mapa de ativos do 

conhecimento, cujo objetivo é auxiliar administrativamente, ajudando no entendimento da 

estrutura e da hierarquia dos ativos de conhecimento de uma empresa. Ainda neste ano, assim 

como no ano 2005, foi ressaltada também a necessidade de interação do CH, CE com os 

steakholders externos, e a estreita relação da capacidade de inovar de uma empresa com o 

aumento do seu respectivo valor e suas possibilidades de estarem inseridas no mercado 

(ORDÓÑEZ DE PABLOS, 2004; BONTIS, 2004; SUBRAMANIAM & YOUNDT, 2005; 

PETTY & CUGANESAN, 2015; LEITNER, 2005; TSENG & Y GOO, 2005; HERMANS & 

KAURANEN, 2005). 

Em 2006, a classificação do CI embora embasada no tripé: o capital humano, social e 

estrutural, passa a ter seis dimensões, ou seja, foi subdividida em: capital humano, capital 

social, capital estrutural, capital organizacional, capital de cliente e capital de rede (SWART, 

2006).  
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Em 2007 e 2008, a ênfase das discussões sobre CI no meio acadêmico se deu no 

âmbito da divulgação do CI, tanto em relação à divulgação dos dados quantitativos, quanto às 

informações qualitativas. Neste contexto, têm-se que os principais itens discutidos foram: 

quanto mais quantitativamente seja divulgado o CI aos stakholders, estes estarão mais 

capacitados para prever melhores resultados e consequentemente uma melhor avaliação sobre 

o CI de uma empresa; as empresas de alta tecnologia divulgam com mais qualidade os dados 

quantitativos sobre CI; a maioria das informações provenientes das empresas são descritivas; 

a melhor qualidade de publicação propicia menos despesas com o endividamento; (GUTHRIE 

et al., 2004; ABEYSEKERA, 2007; VERGAUWEN; BOLLEN; OIRBANS,2007; SINGH & 

VAN DER ZAHN, 2007; CORDAZZO, 2007; SENGUPTA, 1998). Choong (2008) afirma 

que não há uma sistematização na comunicação do CI e está baseado em todas as 

classificações clássicas, propondo um modelo de declaração formal, cujo uso pode ser na 

avaliação do CI e os dados são obtidos da produção da empresa. 

Além do tema da divulgação e comunicação do CI, Chen (2008) adiciona outra 

modalidade ao CI, a qual a denominou Capital Intelectual de Gestão Ambiental ou Inovação 

Verde, que tem como objetivo acrescentar às empresas vantagens competitivas, por meio da 

gestão ambiental ou inovação verde e afirma que as vantagens competitivas geradas pelo CI 

devem ser sustentáveis. 

Foi ressaltada por Kong & Thompson (2009) a relação do CI com as práticas diárias 

dos processos das empresas e com o processo de inovação respectivamente. 

Secundo et al. (2010) mantiveram a classificação do CI nas três modalidades mais 

consideradas no âmbito acadêmico: humano, organizacional e relacional, porém, cada 

modalidade com subdivisões próprias, a saber:  

 Capital Humano subdividido em:  

o Atração – os autores consideraram que o potencial contido numa empresa não 

somente para a retenção de talentos, dos funcionários como também a capacidade 

de desenvolvê-los seguindo um planejamento estratégico adequado e de 

qualidade; 

o Eficiência – os recursos humanos utilizados na empresa gerarão um valor. A 

eficiência será a relação entre esse valor e os recursos humanos. 

 Capital Organizacional subdividido em: 

o Codificação do conhecimento e inovação – está relacionado ao potencial da 

empresa na produção científica e pesquisa de projetos; 
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o Desenvolvimento de infraestrutura – compreende a disponibilidade e o 

incremento dos sistemas de tecnologia da informação, cuja utilização é para o 

ensino, a pesquisa e para o aprendizado por parte do recurso humano.  

 Capital Relacional subdividido em: 

o Rede de P&D – é quem realiza a divulgação ao ambiente externo à empresa sobre 

os resultados obtidos do “Desenvolvimento de infraestrutura”, assim como fazem 

o monitoramento das relações firmadas com o externo, a exemplo 

relações/negociações com instituições governamentais, indústrias, centros de 

pesquisa, universidades etc.; 

o Escopo internacional – avalia o potencial da organização em adaptar-se às 

alterações surgidas com o relacionamento com a comunidade científica e 

industrial internacional. 

Ainda em 2010, foi levada em consideração a relação entre o CI e o planejamento 

estratégico, uma vez que este se baseou na forma de integração entre as atividades internas e 

individuais com as práticas do coletivo e na gestão das equipes, as quais proporcionaram a 

transformação dos ativos intangíveis em valor e foi divulgada a inserção do CI no contexto da 

administração pública (MALAVSKI; LIMA; COSTA, 2010; RAMIREZ, 2010). 

Bueno et al. (2011) sugeriram uma nova subclassificação para o CI, na qual o Capital 

Estrutural é subdividido em tecnológico e organizacional e o Capital Relacional subdividido 

em social e de negócio. Além disso, o CI passa a ser considerado como a junção de todos os 

ativos quer sejam tangíveis ou intangíveis, contudo que se transformem e que evidenciem o 

quanto uma empresa é competitiva (DEMARTINI & PAOLONI, 2011; SCHIUMA, 2011). 

Bueno et al.(2011) deram a sequência do já descrito por eles em 2011, quando 

ressaltam a composição do Capital de Negócio e consideram que este contempla o nível de 

conhecimento dos clientes, que é mensurado a partir dos respectivos números de 

atendimentos, total de monitoramento e total de processos operantes. Para o CS contemplam 

principalmente a representatividade da marca da empresa com relação às suas despesas, 

criação e renda. 

Alinhados ao contexto do presente trabalho, cita-se três autores: Gubiani (2011), Coser 

(2012) e Machado (2014) que tiveram como cenário dos seus trabalhos o Brasil precisamente 

RS e SC, nos quais propuseram um modelo para diagnosticar a influência do capital 

intelectual no potencial de inovação nas universidades, um modelo para análise da influência 

do capital intelectual sobre a performance dos projetos de software e um modelo de análise da 

influência do capital intelectual no sucesso de startups incubadas, respectivamente, cujo foco 
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principal é descrever a relação do CI em três campos de especial atenção para o 

desenvolvimento de um país: inovação x academia, projetos de inovação x tecnologia da 

informação e sucesso de startups.  

 

2.2 Métodos de Análise/Avaliação de Capital Intelectual  

 

A literatura preconiza que são muitos os métodos utilizados para a avaliação e gestão 

do CI, entre os quais ressalta-se os seguintes: o Balance Score Card de Kaplan e Norton 

(1996) e o método Skandia Navigator elaborado em 1994, uma vez que são métodos 

utilizados na gestão estratégica do CI (SVEIBY, 1998; EDVINSSON, 2013). 

Além desses, destacam-se os métodos referentes ao projeto europeu Intellectual 

Capital Statement – Made in Europe (InCaS) e o alemão Wissensbilanz – Made in Germany, 

desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer IPK, de Berlin, e aplicado à pequenas e médias 

empresas alemãs  (MERTINS & WILL, 2008) . Ambos os métodos são baseados na análise 

do CI em três de suas dimensões: Capital Humano, Capital Estrutural e Capital Relacional. 

Desta forma, em sequência são descritas as cinco etapas e respectivos passo a passo 

que constituem o Método InCaS, entretanto, para o trabalho aqui apresentado são realizadas 

as etapas que correspondem a aplicação da metodologia QQS (Quality, Quantity and 

Systematic Management), para a qual são feitas adequações para a realidade do projeto. 

 

2.2.1. Aplicação do Método InCaS 

 

De acordo com a literatura, com a aplicação do Método InCaS, os resultados gerados 

permitem chegar à conclusões quantitativas e qualitativas sobre a relevância estratégica de 

elementos do CI, assim como sua variação conforme a área estudada (MERTINS & WILL, 

2008). 
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Conforme INCAS (2010) as cinco etapas do Método InCaS podem ser observadas na Figura 2.2. 

 

FIGURA 0.2 – Aplicação do método InCaS (INCAS, 2010). 
 

Passo 0

Pré-acordo

Passo 1: Reunião de Gestão

Modelo de Negócio

Passo 2: Workshop 1

Análise do CI

Passo 3: Trabalho interno

Medição

Passo 4: Workshop 2

Refinamento de 
Estratégia e Métricas

Passo 5: Trabalho interno

Documento Final CI

Procedimentos:
• Análise da situação inicial
• Análise de “nível de condicionamento” da empresa
• Estabelecimento do gerenciamento de projetos

Procedimentos:
• Definição dos limites do sistema
• Definição do modelo de criação de valor (valor criado, processos de negócio principais)
•Definição da estratégia de negócios (ambiente externo de negócios, os principais objetivos estratégicos, o sucesso do negócio)

Procedimentos:
• Definição do fatores CI (capital humano, estrutural e relacional)
• Avaliação da qualidade, quantidade e sistemática dos CI
•Análise de impacto dos fatores de CI (Pontuação de impacto; Matriz de impacto cruzado)

Procedimentos:
• Coleta de indicadores para validar a avaliação do CI
•Atribuir de 2 a 6 indicadores por fator de CI

Procedimentos:
• Interpretação e análise dos resultados do CI (análise de pontos fortes e fracos, análise de impacto, a identificação de áreas de
intervenção)
• Estabelecimento de estratégias e métricas do CI

Procedimentos:
• Finalização do documento com base na decisão dos requisitos do documento CI (versão externa e interna)
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Etapa 0 – Pré-acordo – o foco nesta etapa é a definição do objetivo principal do 

trabalho, traçando tudo que será necessário para desenvolver o InCaS, visando a obtenção de 

todos os resultados esperados. 

Etapa 1 – Reunião de Gestão – Modelo de Negócio – nesta Etapa, são realizadas 

reuniões com todos os envolvidos / stakeholders no trabalho com o objetivo de definir, além 

do modelo de criação de valor, a estratégia de negócio para a empresa, a qual contempla a 

identificação dos elementos do Capital Intelectual que serão analisados e que são aqueles que 

contribuirão para a criação de valor da empresa. 

Etapa 2 – Workshop 1 – Análise do Capital Intelectual – nesta Etapa, com base na 

definição da etapa anterior, é realizada a estruturação dos Fatores Críticos Operacionais ou 

Fatores Cr (QQS) relacionados ao CI, para os quais são avaliados os níveis de qualidade, 

quantidade e sistemática, assim como os impactos destes no processo como um todo. No caso 

deste trabalho, foram apresentados aos stakeholders os fatores críticos segundo NADAI 

(2014), visto que a aplicação dos mesmos deu-se na avaliação dos Institutos SENAI de 

Tecnologia, cenário e contexto deste trabalho. Os stakeholders fazem a validação desses 

Fatores Críticos Operacionais. A Tabela 3.7 desses fatores está apresentada no respectivo 

capítulo. 

Etapa 3 – Trabalho interno – Medição – nesta Etapa, são identificados os indicadores 

de CI, os quais serão a base para a medição quantitativa dos fatores críticos. Estes indicadores 

também servirão de apoio na análise final em relação ao objetivo principal do trabalho. 

Etapa 4 – Workshop 2 – Refinamento da Estratégia & Métrica – nesta etapa, com os 

fatores críticos identificados, avaliados qualitativamente, quantitativamente e 

sistematicamente, assim como têm-se a lista dos indicadores, então é realizada a interpretação 

dos resultados, com a identificação dos pontos fortes e fracos, com a análise do impacto e 

também serão identificadas quais as áreas que requisitam intervenção e/ou investimentos.  

Etapa 5 – Trabalho Interno – Documento final CI – nesta Etapa, serão apresentados os 

resultados obtidos pelo processo de implantação do InCaS, neste caso, também serão 

vislumbrados todos os documentos que foram gerados no processo e que servirão de subsídios 

para a apresentação de um cenário que servirá de apoio o planejamento estratégico para o 

Instituto SENAI Têxtil, Vestuário e Design catarinense.  
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2.2.2. Aplicação do Método QQS  

 

O objetivo principal da metodologia QQS é apresentar o conjunto dos Fatores Críticos 

Operacionais ou também conhecidos como Fatores Críticos de Sucesso que foram gerados na 

Etapa 2 e que serão analisados. Na metodologia, são denominados Portfólio de Capital 

Intelectual. A avaliação desses fatores além de indicar qual é a situação inicial em relação às 

forças e fraquezas do CI, contempla as análises qualitativas, quantitativas e sistemáticas de 

cada fator. Sendo assim, essa avaliação deve estar alinhada com o planejamento estratégico da 

organização (MERTINS & WILL, 2008). Uma vez que os Fatores Críticos de Sucesso foram 

identificados e definidos, então se realiza a votação, que consta da avaliação quantitativa, 

qualitativa e sistemática de cada fator. Para isso, utiliza-se a escala de 0 a 120%, cujas notas 

significam: 0% para avaliações consideradas insatisfatórias ou não suficientes, 30% quando o 

seu grau de desenvolvimento é considerado parcialmente suficiente, 60% para as avaliações 

suficientes em grande parte, 90% para avaliações consideradas totalmente suficientes e 120% 

quando for considerado que os fatores são mais utilizados do que o necessário ou mais 

investidos operacionalmente do que estrategicamente é necessário, ou seja, há um excesso na 

utilização daqueles fatores. Para a obtenção e compilação dos resultados da avaliação, utiliza-

se o software Wissensbilanz-Toolbox (“Caixa de Ferramentas – Capital Intelectual”) 

desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer IPK Berlim, Alemanha, durante o projeto 

“Wissensbilanz – Made in Germany” ou tabelas e gráficos elaborados no MS Excel®, que é a 

ferramenta utilizada neste trabalho.  

O penúltimo passo da aplicação é a análise de impacto dos Fatores Críticos de 

Sucesso, que para isso, utiliza-se a Pontuação de impacto e a Matriz de impacto cruzado. 

Nessa análise a equipe estrutura a matriz e capta o grau de influência exercida dos fatores 

entre si, o que gera como resultado uma matriz de influência relativa. Para tal análise, a escala 

utilizada adota os seguintes valores: (0) para sem influência, (1) para fraca influência, (2) para 

forte influência ou (3) para influência exponencial de um fator de CI sobre outro (INCAS, 

2010). No caso deste trabalho, conforme definido pela equipe de especialista houve uma 

adaptação ao método, a qual está descrita no capítulo 3. Como último passo da aplicação, 

encontra-se a compilação e discussão dos resultados, que é de grande relevância, pois é 

traçado o cenário atual do Capital Intelectual da organização que está sendo avaliada. 

Após a aplicação da metodologia QQS, a organização que foi analisada tem condições 

de vislumbrar o cenário do seu Capital Intelectual, bem como quais são as suas 
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potencialidades, fortalezas e os aspectos da instituição que requerem implementação de 

melhorias. 

 

2.3 Conclusão do Capítulo  

 

Neste Capítulo foram apresentados conceitos sobre rotas tecnológicas (roadmapping), 

planejamento estratégico, portfólio de produtos e serviços e a gestão de portfólios, evolução 

conceitual sobre Capital Intelectual, métodos e suas aplicações para analisar/avaliar o Capital 

Intelectual, uma vez que são os itens teóricos e a metodologia que fundamentam o trabalho 

aqui proposto. O sucesso de uma organização está condicionado ao seu planejamento 

estratégico e para isso faz-se necessário conhecer o ambiente interno e externo no qual a 

organização está inserida. Neste sentido, os métodos de avaliação do Capital Intelectual para 

este trabalho, o InCaS e o método QQS, e o método de avaliação por pares serão 

desenvolvidos como ferramenta de análise do ambiente interno da instituição, que no caso é 

um Instituto SENAI de Tecnologia. Para o ambiente externo serão exploradas as análises das 

rotas tecnológicas definidas pelo PDIC 2022. Com isso, essas análises e avaliações serão 

desenvolvidas até que se possa determinar qual a relação entre o ambiente externo (demandas 

da indústria) e interno da organização (portfólio de serviços técnicos, tecnológicos e de 

inovação), sendo refletida em um cenário que indique qual a melhor estratégia a ser seguida 

pelo Instituto. 

Neste contexto, no próximo capítulo está descrito o método proposto neste trabalho, 

assim como sua aplicação em um instituto SENAI de tecnologia e os resultados obtidos. 
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3 Método Proposto  

 

A identificação do quanto um Instituto SENAI está preparado para atender as 

demandas provenientes da indústria nacional dá-se por meio da determinação da relação das 

rotas tecnológicas (demandas) da Indústria previamente identificadas com o portfólio de 

serviços tecnológicos e de inovação (oferta) de um Instituto SENAI correlato. Para isso, 

baseada na fundamentação teórica, exposta neste trabalho, foi definida uma proposta 

metodológica que contempla as análises em relação ao portfólio de serviços, as rotas 

tecnológicas e ao Instituto, por meio da execução de três fases: Fase 1 – Priorização do 

Portfólio, Fase 2 – Priorização de Segmentos (p/Portes) da Indústria e a Fase 3 – Análise do 

Capital Intelectual descritas a seguir, assim como representadas na Figura 3.1. 

 

FIGURA 0.1 – Método Proposto para determinar a relação de rotas tecnológicas com 

portfólio de serviços tecnológicos e de inovação de um Instituto SENAI. 
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Além disso, para a execução das três fases, faz-se necessário a realização de três 

workshops. Os workshops deverão ser realizados em local de fácil acesso e de preferência 

onde estiver concentrada a maioria dos participantes. Pode ser em uma sala com capacidade 

para cerca de 10 pessoas, equipada com 2 computadores e projeção de power point. Os 

workshops são administrados pelo coordenador/moderador previamente determinado e ele é o 

responsável para apresentar, orientar e aplicar o método.   

Entende-se que o método aqui proposto pode ser implementado em diversas situações, 

desde que o que se deseja avaliar seja a relação entre Rotas Tecnológicas (demandas) 

identificadas previamente de um determinado mercado com os Portfólios de serviços de uma 

organização.  

Antes de se iniciar a Fase 1 do Método, deve-se definir qual o Instituto deseja-se  

analisar, com a identificação dos potenciais stakholders que serão envolvidos no processo, 

assim como com a determinação de quem será o seu coordenador/moderador. 

 

3.1 Fase 1: Priorização do Portfólio 

 

A Fase 1 descrita na Figura 3.2 é realizada durante o 1º workshop e compreende a 

priorização do portfólio e está composta de duas etapas. Nesta fase, as análises realizadas 

identificam o grau de relação de cada serviço tecnológico e de inovação do portfólio com cada 

rota tecnológica previamente identificada. No caso, cada rota tecnológica identificada no 

PDIC 2022. 

 

FIGURA 0.2 – Fase 1 do Método Proposto – Priorização do Portfólio. 
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3.1.1. Etapa 1.1: Análise de Portfólio (Ofertas) X Demandas (Rotas Tecnológicas) 

 

Na Etapa 1.1 o foco das análises é o portfólio de serviços tecnológicos e inovação x 

rotas tecnológicas, compreendendo os seguintes objetivos: a) Avaliar o grau de aderência dos 

serviços do portfólio de acordo com as tendências das tecnologias identificadas nas rotas 

tecnológicas; b) avaliar se o serviço atende às tecnologias e c) identificar o grau em que as 

tecnologias têm as suas demandas atendidas pelos serviços, conforme demonstrado nas 

Figuras 3.3 e 3.4. Para isso, realizam-se as seguintes atividades: 

 Atividade 1 – Definir o quadro da equipe de especialistas – a definição dessa equipe é 

de suma importância, uma vez que durante todo o processo trabalhará conjuntamente, 

tendo como objetivo principal analisar internamente quais são os serviços do portfólio 

que atendem as demandas da indústria do Setor correlato, assim como identificar quais 

desses serviços oferecem mais receitas para o Instituto e quais são as melhorias 

necessárias para cada um deles. Além disso, identificar quais são as necessidades 

relacionadas ao Capital Intelectual para o IST.  

 Atividade 2 – Tratar os dados das Rotas Tecnológicas de acordo com os segmentos / 

tecnologias identificadas e respectivas subclassificações, distribuindo-os em uma linha 

temporal dentro de um período pré-determinado – esse tratamento faz-se necessário 

para que se tenha um melhor entendimento sobre as rotas tecnológicas na medida em 

que são detalhadas em subclassificações; 

 Atividade 3 – Definir e classificar o portfólio a ser estudado em áreas de negócio do 

instituto a ser analisado. A classificação do portfólio é baseada nas categorias de 

serviços atuais oferecidas pelo Instituto, a exemplo: metrologia, inovação, consultoria, 

que por sua vez correspondem as áreas de negócio do Instituto;  

 Atividade 4 – Analisar por Pares entre as tecnologias identificadas nas Rotas 

Tecnológicas do Setor e o portfólio do instituto correlato. Essa análise é baseada na 

percepção dos avaliadores (VALLEJOS & GOMES, 2005) e por votação com 

resultado por consenso avalia-se o grau de aderência de cada serviço do portfólio com 

cada tecnologia/demanda. Para a votação pode-se utilizar uma escala cujos valores 

sejam “valores padrão de benchmarking” como também uma escala definida pela 

equipe de especialistas. O objetivo dessa análise é identificar, por meio de uma matriz 

de correlação, em que grau cada serviço atende a cada tecnologia demandada.  
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FIGURA 0.3 – Análise do grau de aderência dos serviços do portfólio do Instituto de acordo 

com as tendências das tecnologias (demandas) do Setor escolhido. 

 

FIGURA 0.4 – Análise do atendimento dos serviços às tecnologias e o grau em que as 

tecnologias são atendidas pelos serviços. 
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3.1.2. Etapa 1.2: Análise dos Serviços do Portfólio X Receita Atual por Serviço 

 

Nesta etapa, o foco das análises é o portfólio de serviços tecnológicos e inovação x a 

receita por tipo de serviço e compreende o seguinte objetivo: verificar qual a receita dos 

produtos do portfólio do IST para que se possa mensurar a demanda atual, conforme Figura 

3.5. Para isso, realizam-se as seguintes atividades: 

 Atividade 1 – Identificar quais são os serviços que estão sendo vendidos e suas 

respectivas receitas – essa identificação propicia verificar se os serviços do portfólio 

que geram mais receita coincidem ou não com os serviços de maior grau de aderência 

de atendimento às demandas; 

 Atividade 2 – Listar esses serviços por ordem de maior valor de receita 

 Atividade 3 – fazer a comparação entre cada serviço do portfólio que gerou receita 

com cada serviço de acordo com o seu grau de aderência de atendimento a cada 

demanda.  

 

FIGURA 0.5 – Análise da demanda atual por serviço.  

 

Ressalta-se que ao término da execução das Etapas 1.1 e 1.2 se obtêm a lista da 

relação dos serviços do portfólio que deverão ser tratados prioritariamente, ou seja, são os 

serviços que serão a base do posicionamento do Instituto para o planejamento estratégico a ser 

adotado para o melhor atendimento pelo Instituto às demandas provenientes da indústria 

daquele setor. 
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3.2 Fase 2: Priorização de Segmentos (P/Portes) da Indústria  

 

A Fase 2 descrita na Figura 3.6, realizada durante o 2º workshop,  compreende a 

priorização dos segmentos da indústria quanto ao porte dessas em relação às tecnologias e 

quanto ao posicionamento geográfico das mesmas, compreendendo assim em duas etapas 

respectivamente.  

 

FIGURA 0.6 – Fase 2 do Método – Priorização de segmentos (p/portes) da indústria. 

 

3.2.1. Etapa 2.1: Priorização de Segmentos (P/Portes das Empresas) X Rotas 

Tecnológicas 

 

Nesta etapa, o foco das análises é a classificação das empresas por CNAE –  

Classificação Nacional das Atividades Econômicas, por portes e aderência de cada empresa 

classificada à tecnologia. Compreende o seguinte objetivo: avaliar o grau de aderência dos 

segmentos/tecnologias (demandas) quanto ao porte das empresas, conforme Figura 3.7. Para 

isso, realizam-se as seguintes atividades: 

 Atividade 1 – Identificar as empresas por porte (Micro, Pequena, Média e Grande) 

estabelecidas no estado e relacionadas ao Setor – tem o objetivo de mapear a quantidade 

de empresas por porte relacionadas ao setor estudado. Essa identificação pode ser a nível 

estadual, regional ou nacional. O mapeamento dessas empresas é obtido a partir do 

tratamento dos dados oriundos do SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Arrecadação) / 
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ACARC – Área Corporativa de Arrecadação CNI – DSC 2015 ou de outra fonte segura 

de dados sobre portes das empresas para o setor específico. 

 Atividade 2 – Avaliar o grau em que os segmentos / portes são impactados pelas 

tecnologias. A avaliação do grau da relação faz-se, por meio de votação dos especialistas, 

utilizando uma matriz de correlação. Os valores da escala utilizada na votação podem ser 

“valores padrão de benchmarking” como também uma escala definida pela equipe de 

especialistas. O resultado da votação, ou seja, o grau de impacto é obtido por consenso.  

 

FIGURA 0.7 – Grau de aderência do segmento/empresa por porte à tecnologia.  
 

3.2.2. Etapa 2.2: Priorização de Segmentos (P/Portes Das Empresas) X Regiões do 

Estado 

 

Nesta etapa, o foco das análises é distribuir as empresas classificadas na Etapa 2.1 nas 

regiões geográficas, ou seja, tem o objetivo de identificar a localização dos segmentos (p/ 

porte das empresas) nas regiões do estado, conforme Figura 3.8. Essa priorização é importante 

para que o Instituto possa ter a noção de distância no momento do atendimento, assim como 

ao identificar o tipo/nome da empresa por porte, terá condições de mapear quais são as 

necessidades, por exemplo, de infraestrutura de laboratórios e de recursos humanos.  
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FIGURA 0.8 – Distribuição dos segmentos (p/ porte das empresas) por regiões do estado.  

 

3.3 Fase 3: Análise do Capital Intelectual do Instituto SENAI 

 

A Fase 3 descrita na Figura 3.9, realizada durante o 2º workshop,  compreende a 

avaliação do Capital Intelectual em três dimensões: capital humano, capital relacional e 

capital estrutural.  

 

FIGURA 0.9 – Fase 3 do Método - Análise do Capital Intelectual (CI) do Instituto SENAI.  

 

O objetivo central da Fase 3 é de que após a análise do CI do instituto, por meio da 

aplicação do método QQS Assessment, tenha-se condições de julgar se a equipe do instituto 

que oferece/executa o portfólio de serviços está adequada para seu pleno atendimento, assim 
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como se a equipe tem competência para oferecer tal portfólio e se o instituto definiu de 

maneira adequada qual é a sua proposta de valor oferecida aos seus clientes. 

Neste trabalho, a análise do CI deu-se a partir de uma adaptação do método de 

avaliação de CI proposto por Mertins e Will (2008). Para isso, foram necessárias as seguintes 

atividades: 

 Atividade 1 – Definir a equipe/especialistas/grupo de trabalho que participa das 

análises, votação e um moderador para aplicação do método/ferramenta. É 

importante que a equipe seja composta de diferentes dimensões hierárquicas, que 

tenha conhecimento sobre o Instituto que está sendo analisado e que tenha uma 

boa representatividade em número de participantes (segundo literatura o número 

de cinco participantes é considerado muito bom); 

 Atividade 2 – de responsabilidade do moderador, deve-se esclarecer para a equipe 

o que se está avaliando, o que será votado e qual o objetivo. Além disso, deve-se  

informar que para a votação considera-se o que o ambiente de trabalho é hoje, 

porém pensando o que querem ser amanhã dentro da perspectiva de estratégia do 

IST; 

 Atividade 3 – Aplicar o QQS Assessment: 

3.1 Identificar os fatores críticos de sucesso que serão avaliados conforme as 

perspectivas de quantidade, qualidade e sistemática. Esses fatores podem ser obtidos 

da literatura existente ou a partir dos já existentes fazer adaptações para cada caso ou 

ainda pode-se criar novos fatores. Neste trabalho, foram utilizados os fatores críticos 

de sucesso, segundo NADAI (2014), visto que foram adaptados para Institutos SENAI 

de Tecnologia.  

3.2 Elaborar o questionário que orientará a votação referente à análise QQS. O 

questionário deve ser elaborado tendo como cenário a situação atual do Instituto, 

porém com a visão de o que o Instituto quer ser até o ano pré-determinado; 

3.3 Definir a escala de valor para a votação – pode-se utilizar a escala de valor 

já existente na literatura, a exemplo segundo Mertins e Will (2008) ou a equipe de 

especialistas faz as adequações para o caso, conforme Figura 3.10. 
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FIGURA 0.10  – Adaptação da Escala de avaliação QQS. (BMWI, 2013) 

 

3.4 Preparar o ambiente para a aplicação do QQS. A sala onde será realizada a 

votação deve estar preparada com cartazes que lembrem o cenário atual do Instituto, 

com o portfólio que está sendo analisado, com a escala a ser utilizada na votação; 

3.5 Realizar a avaliação/votação. 

Feito isso, a equipe avalia qualitativamente, quantitativamente e sistematicamente os 

diferentes fatores do CI: CH, CE e o CR - sempre pensando como estão hoje e como desejam 

ser em 2022, ou seja, identificando o gap, o que se necessita de fato para que se possam 

cumprir os objetivos estratégicos até o período determinado. A votação não leva em 

consideração os níveis hierárquicos dos integrantes do grupo de especialistas. Todos votam 

criticam, todos devem opinar sobre os processos, competências, relacionamentos etc. Isso é 

imprescindível para que se tenha como resultado final o que será necessário para que até 2022 

o portfólio atenda às demandas da indústria. Após a votação, faz-se a avaliação da matriz de 

impacto, que no caso deste trabalho, tratou da avaliação do grau de influência/relação de cada 

fator crítico com cada área de negócio do Instituto, por meio de uma matriz de correlação, 

diferenciando assim do método de Mertins e Will (2008), no qual a matriz de impacto mede o 

grau de influência/importância dos fatores críticos entre si.  

O Método aqui proposto oferece aos Institutos um mecanismo sistematizado e de 

melhoria contínua dos seus processos, logo sua aplicação em períodos pré-determinados 

possibilitará que o Instituto sempre esteja atualizado quanto ao seu potencial em atender 

satisfatoriamente às demandas provenientes da indústria. No seguinte capítulo, serão 

apresentados a aplicação do método proposto e seus respectivos resultados. 
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4 Aplicação do Método Proposto e Resultados  

 

A aplicação do método proposto deu-se no Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil, 

Vestuário e Design do estado de Santa Catarina, por meio da realização de três workshops
1
 

executados no Departamento Regional, contando com a participação de todos os especialistas 

envolvidos que compõem o grupo de trabalho.  

A escolha do Instituto Têxtil, Vestuário e Design para a aplicação do Método, deu-se 

principalmente devido a que: 

 O IST possui atuação direcionada a um setor específico (não transversal); 

 O IST tem a necessidade de reavaliar o portfólio de serviços – demandas do segmento; 

 O IST tem a necessidade de ampliar a aderência dos projetos de inovação às 

tendências tecnológicas; 

 O setor têxtil possui grande representatividade na indústria nacional. 

Na sequência são descritas as fases de aplicação do Método. 

Neste capítulo, que é composto por duas seções, estão descritos a aplicação do método 

proposto e os resultados obtidos com a aplicação do método, assim como sua discussão.   

 

4.1 Fase 1: Priorização do Portfólio 

A Fase 1 foi realizada durante a prática do 1º workshop, com as etapas e atividades 

descritas na sequência. 

 

4.1.1 Fase 1 - Etapa 1.1: Análise de Portfólio (Ofertas) X Demandas (Rotas 

Tecnológicas)  

 

 Atividade 1 – Foi definida a equipe de especialistas. Essa equipe durante todo o 

processo trabalhou conjuntamente na aplicação do método, votações, análises, 

levantamento dos dados e discussão dos resultados. A equipe foi composta por 

cinco colaboradores de diferentes hierarquias, conforme descrito na Tabela 4.1. Os 

integrantes conhecem todas as áreas de negócio do Instituto 

                                                      
1
 Cada Workshop foi coordenado por um moderador, no caso a autora deste trabalho.  
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TABELA 0.1 – Equipe de especialistas. 

Especialista Função Área de atuação 

1 
Gerente Instituto SENAI 

de Tecnologia 
Pesquisa e Gestão 

2 Técnico laboratorial Laboratório 

3 Especialista Têxtil Design/Têxtil 

4 Analista do observatório TI 

5 Especialista de mercado Consultoria 

6 
Analista de Inovação 

Tecnológica 

Projetos de inovação/captação de 

recursos 

 

 Atividade 2 - Fez-se o tratamento dos dados das Rotas Tecnológicas de acordo 

com os segmentos / tecnologias identificadas e respectivas subclassificações, 

distribuindo-os em uma linha temporal de 2012 até 2022, utilizando como base de 

dados o Estudo Sócio Econômico do PDIC 2022, conforme Figura 4.1.  

FIGURA 0.1 – Adoção das tendências – Destaque da consolidação da tecnologia de acordo 

com o ciclo de vida. (FIESC, 2015) 

Legenda: Quanto mais escura a cor, maior a intensidade da demanda ao longo do período 2012 a 2022. 

 

Além disso, foi realizado um detalhadamente em subclassificações, distribuindo as 

tecnologias de acordo com as prioridades e oportunidades da demanda e conforme o avanço 

Segmento Tecnologia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fibras/fios

Corantes

Aditivos

Plasma a frio

Adsorção

Fotocatálise/poa/ozônio

Bioprocessos

Separação por membranas

Estamparia digital

Nanotecnologia

Impressão 3D

Tecidos tecnológicos

Tecidos técnicos

Tecidos Inteligentes

Ambiente da inovação / PD&I

Patrimônio imaterial

Formação RH x Desafios do setor

Matéria Prima

Processo

Produto

Conceito
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das tecnologias para cada área de tendência, como pode ser observado na Figura 4.2. Foi 

necessária a subclassificação das tecnologias para melhor identificação da sua relação com o 

serviço. 

 

FIGURA 0.2 – Subclassificação das Tendências Tecnológicas x Linha do tempo. (FIESC, 

2015 
 

 Atividade 3 - Foi realizada a definição e classificação do portfólio de serviços 

tecnológicos e de inovação em categorias (áreas de negócio do Instituto) – 

levando-se em consideração o portfólio de serviços tecnológicos usado no 

momento pelo IST, elaborou-se uma tabela dividindo esses serviços em três áreas 

Segmento Tecnologia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fibras/fios

Corantes

Aditivos

Plasma a frio

Adsorção

Fotocatálise/poa/ozônio

Bioprocessos

Separação por membranas

Estamparia digital

Nanotecnologia

Impressão 3D

Tecidos tecnológicos

Tecidos técnicos

Tecidos Inteligentes

Ambiente da inovação / PD&I

Patrimônio imaterial

Formação RH x Desafios do setor

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA

PÓS-GRADUAÇÃO

PESQUISA APLICADA

MALHA 3D

ENTRELAÇADOS

NÃO TECIDOS 3D

FIBRA DE CARBONO

FIBRAS KEVLAR

FLUORESCÊNCIA

PLLA/PLGA

NANOPARTÍCULAS

NITs

PATENTES

COLABORAÇÃO / COOPETIÇÃO

VALORES INTANGÍVEIS

IDENTIDADE CULTURAL

APLICAÇÃO DE ENZIMAS

REÚSO

MICROFILTRAÇÃO

ULTRAFILTRAÇÃO

NANOFILTRAÇÃO

INSUMOS TECNOLÓGICOS

NOVOS EQUIPAMENTOS

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

NOVAS APLICAÇÕES

Matéria Prima

Processo

Produto

Conceito

FIBRAS CONVENCIONAIS

ALGODÃO

FIBRAS SINTÉTICAS

BLENDAS

FIOS ESPECIAIS

FLUOROCRÔMICOS

CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS

FOTOQUÍMICOS

COR FÍSICA

ADITIVOS QUÍMICOS

NANOPARTÍCULAS

MICROCÁPSULAS

HIDROFOBICIDADE

HIDROFILIDADE

BIOFILMES

ECOREMOVE

USO DE LUZ SOLAR



48 

 

de negócio do Instituto, a saber: Consultoria, Metrologia e Inovação, conforme 

descrito na Tabela 4.2. 

TABELA 0.2 – Portfólio atual dos Serviços Tecnológicos e de Inovação do Instituto SENAI 

Têxtil, Vestuário e Design do Estado de Santa Catarina. 

 Serviço Tecnológico Categoria 

1 Análise do processo industrial e proposta de melhoria 

Consultoria 

2 Melhoria do processo de fabricação têxtil e de confecção 

3 Implantação de boas práticas para planejamento e controle de produção 

4 Implantação de lean manufacturing 

5 Otimização dos custos 

6 Design estratégico 

7 Design de produto 

8 Planejamento e desenvolvimento de coleções 

9 Otimização de layout do processo produtivo 

10 Análise e melhoria da modelagem de proe construção 

11 
Pesquisa aplicada para desenvolvimento de processos e produtos 

inovadores 
Inovação 

12 Microscopia eletrônica 

Metrologia - Serviços 

Laboratoriais – 

Laboratório de Análises 

Têxteis e do Vestuário 

13 Determinação de resistência à tração e ao alongamento de tecidos planos 

14 Costurabilidade em tecido plano e de malha 

15 Determinação de alteração dimensional e torção 

16 Ensaios de solidez de cores 

17 Medições de cores via espectrofotômetro 

18 Determinação de pilling – métodos caixa e martindale 

19 Determinação da composição quantitativa e qualitativa de fibras 

20 Determinação de estrutura e densidade de tecidos 

21 Análise de defeitos em têxtis e confeccionados 

22 Ensaios em fibras de algodão Metrologia - Serviços 

Laboratoriais – 

Laboratório de Ensaios 

Físicos Têxteis 

23 Ensaios em fios têxteis, tecidos e malhas, artigos têxteis hospitalares. 

24 Formaldeído e flamabilidade 

25 Ensaios em fibras Metrologia -Serviços 

Laboratoriais – 

Laboratório de Ensaios 

Químicos Têxteis 

26 Ensaios em fios têxteis, tecidos e malhas, artigos têxteis hospitalares. 

27 Xenoteste, microscopia e ponto de fusão de fibras. 

28 Interlaboratorial físico em têxteis Metrologia - Serviços 

Laboratoriais – Provedor 

de Ensaios de Proficiência 29 Interlaboratorial químico em têxteis 
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 Atividade 4 - Foi realizada a análise de Pares
2
 entre cada subclassificação das 

tecnologias identificadas nas Rotas Tecnológicas do Setor e cada serviço 

tecnológico do portfólio do IST. Essa análise é baseada na percepção dos 

avaliadores, por meio de votação e como resultado a nota de aderência é obtida por 

consenso. O grau de aderência é dado pela avaliação de cada tecnologia/demanda 

(cada subclassificação da tecnologia descrita na Figura 4.2) com cada serviço do 

portfólio (cada serviço tecnológico da Tabela 4.2). Para a votação, o moderador 

apresentou aos especialistas a escala da Tabela 4.3 para validação. Os valores 

considerados nessa tabela são valores “padrão de benchmarking”, onde o 5 (cinco) 

é a nota máxima e o 1 (um) a nota mínima.  

TABELA 0.3 – Conceitos e valores para avaliação de cada demanda x cada serviço. 

Valor Absoluto Nota Valor de Referência 

5 Atende Totalmente Valor baseado na percepção do avaliador 

4 Atende Muito Valor baseado na percepção do avaliador 

3 Atende Valor baseado na percepção do avaliador 

2 Atende Pouco Valor baseado na percepção do avaliador 

1 Não Atende Valor baseado na percepção do avaliador 

 

Porém, a equipe de especialistas discutiu a respeito da escala e foi consensuado que a 

melhor opção seria considerar os valores e conceitos definidos na Tabela 4.4. 

TABELA 0.4 – Conceitos e valores utilizados para avaliação de cada demanda x cada serviço.  

Valor Absoluto Nota Valor de Referência 

9 Aderência Forte Valor baseado na percepção do avaliador 

3 Aderência Média Valor baseado na percepção do avaliador 

1 Aderência Fraca Valor baseado na percepção do avaliador 

0 Sem Aderência Valor baseado na percepção do avaliador 

 

4.1.2. Fase 1 – Etapa 1.2: Análise dos Serviços do Portfólio X Receita Atual por 

Serviço 

 

 Atividade 1 – A equipe trabalhou conjuntamente e internamente no Instituto 

realizando o levantamento dos dados no seu sistema de gestão financeira (SGF). 

                                                      
2 A análise de Pares foi realizada tendo como referência o método proposto por Vallejos e Gomes (2005). 
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Foram listados todos os serviços executados pelo IST com suas respectivas 

receitas para o período entre janeiro de 2014 e abril de 2015.  

 Atividade 2 – Feito o levantamento anterior, foram identificados e listados por 

ordem dos serviços que geraram mais receitas para o período.  

 Atividade 3 - Posteriormente, foi realizada a comparação por pares entre os 

serviços do portfólio que apresentaram receitas com os serviços do portfólio que 

obtiveram maior grau de aderência de atendimento às demandas. Com isso, foi 

possível identificar quais os serviços que requerem melhorias para atender mais as 

demandas, serviços que podem ser descontinuados e serviços que embora não 

tenham grau de aderência significativo às demandas podem permanecer sendo 

oferecidos, visto que são estratégicos para o negócio. 

Ressalta-se que nas Fases 1 e 2 os serviços do portfólio atual do IST foram analisados 

do ponto de vista de capacidade de atendimento às futuras demandas tecnológicas 

identificadas para os três negócios do Instituto (Consultoria, Metrologia e Inovação), levando-

se em consideração os segmentos: Matéria Prima, Processos, Produto e Conceito para cada 

tecnologia. Outro ponto importante a ser destacado nestas Fases é que dependendo da 

classificação que se tenha das áreas de negócio do portfólio, é provável que outras análises 

identificadas pela equipe de especialistas venham a ser necessárias. Por exemplo, quando se 

analisou a área de negócio inovação. Neste sentido, a equipe de especialistas vislumbrou a 

importância de que os projetos de inovação desenvolvidos até então pelo instituto fossem 

inseridos no contexto das análises relacionando-os com o porte das empresas envolvidas, 

quais as áreas tecnológicas dos projetos, relacionando-as também com as rotas tecnológicas 

estudadas e, além disso, relacionaram os projetos com as Fases 2 e 3 do processo.  

 

4.2 Fase 2: Priorização de Segmentos (P/Portes) da Indústria  

As Fases 2 e 3 foram realizadas durante a prática do 2º workshop. 

 

4.2.1 Fase 2 – Etapa 2.1 - Priorização de Segmentos (P/Portes das Empresas) X Rotas 

Tecnológicas 

 

 Atividade 1 – As empresas foram classificadas como Micro, Pequenas, Médias 

e Grandes Empresas conforme dados SIGA / ACARC – Área Corporativa de 

Arrecadação CNI – DSC 2015 as empresas cadastradas com CNAE – 
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Classificação Nacional das Atividades Econômicas em todo o estado 

catarinense relacionadas ao Setor Têxtil & Confecção. Posteriormente, a 

equipe de especialistas as agrupou de acordo com cada Segmento (Matéria-

prima, Produto, Processos e Conceito). Com isso, mapeou-se a quantidade de 

empresas por segmento e por porte.  

 Atividade 2 – Para a avaliação do grau em que os segmentos / porte são 

impactados pelas tecnologias (demandas), foi utilizada uma matriz de 

correlação. Para essa análise utilizou-se a escala definida pela equipe de 

especialistas descrita na Tabela 4.5.  

TABELA 0.5 – Conceitos e valores utilizados para avaliação do grau de impacto das 

tecnologias sobre os segmentos. 

Valor 

Absoluto 
Nota Valor de Referência 

9 É impactado Fortemente Valor baseado na percepção do avaliador 

3 É impactado Parcialmente Valor baseado na percepção do avaliador 

1 É impactado Fracamente Valor baseado na percepção do avaliador 

0 Não é Impactado Valor baseado na percepção do avaliador 

 

4.2.2 Fase 2 – Etapa 2.2: Priorização de Segmentos (P/Portes das Empresas) X Regiões 

do Estado 

 

Nessa fase e etapa, fez-se a distribuição das empresas listadas e classificadas na Fase 

2.1 nas regiões do estado de Santa Catarina, com o objetivo de identificar a localização da 

demanda dos segmentos (p/ porte das empresas) e assim ter-se um mapeamento estadual da 

localização dos possíveis clientes para o Instituto. Para isso, também foi utilizado a base de 

dados do SIGA/ACARC 2015.  

 

4.3 Fase 3: Análise do Capital Intelectual do Instituto SENAI 

 

A Fase 3 foi realizada no segundo Workshop, cujo objetivo principal foi fazer a 

análise do Capital Intelectual por meio do método QQS Assessment. Para isso, seguiram-se os 

passos/atividades descritos na Seção 3.3 deste trabalho. 
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 Atividade 1 - Definir a equipe/especialistas/grupo de trabalho – a equipe definida no 

primeiro Workshop (Tabela 4.1) foi a mesma durante todo o processo de aplicação do 

método proposto neste trabalho.  

 Atividade 2 - A moderadora fez uma apresentação sobre a avaliação, o método QQS e 

o objetivo do trabalho a ser realizado; 

 Atividade 3 – Aplicar o QQS Assessment: 

3.1 Identificar os fatores críticos de sucesso que serão avaliados conforme as 

perspectivas de quantidade, qualidade e sistemática. Para a definição dos fatores críticos de 

sucesso, a moderadora apresentou à equipe de trabalho a Tabela 4.6, a qual corresponde aos 

fatores definidos segundo NADAI (2014), visto que sua aplicação foi na avaliação de 

Institutos de Tecnologia SENAI, ou seja, tem total aderência ao presente trabalho. Com isso, 

esses fatores foram discutidos e validados um a um pela equipe de especialistas, resultando na 

Tabela 4.7. 

TABELA 0.6 – Fatores Operacionais Críticos. 

Tipo Fator Definição 

Capital 

Humano 

Competência Comunicativa 

dos Funcionários 

As competências de comunicação são utilizadas na forma de expressão e 

comunicação com diferentes grupos e níveis hierárquicos, sejam eles 

subordinados, superiores, clientes, fornecedores e acionistas. A 

comunicação é clara, transparente e acessível a todos, seja ele escrita ou 

verbal. Essa competência permite desenvolver habilidades de 

relacionamento, liderança e, consequentemente, o viés negocial. 

Competência Técnica dos 

Funcionários 

As competências técnicas estão relacionadas à educação formal, acadêmica, 

treinamentos e conhecimentos técnicos adquiridos por meio de experiências 

profissionais que o indivíduo conseguiu adquirir.  

Competência 

Comportamental dos 

Funcionários 

As competências comportamentais dizem respeito ao nível de equilíbrio e 

adequação do indivíduo, na interação com o meio em que está inserida. São 

exemplos de competências comportamentais: habilidades como 

proatividade, flexibilidade, criatividade, organização, espírito 

empreendedor, foco em resultados, ousadia, planejamento, administração 

do tempo, dentre outras. 

Habilidade de liderança 

Liderar eficazmente as pessoas; delegar, permitindo que todos sejam 

responsáveis e sintam-se como parte do negócio; gerar desafios e ampliar 

oportunidades. Identificar talentos e desenvolver as potencialidades da 

equipe. Tratar com equidade os colaboradores. O líder é quem dá norte à 

equipe e a direciona ao alcance de performance que atenda às necessidades 

da organização. 

Capital 

Estrutural 

Portfólio de Serviços 

Aderentes às Demandas da 

Indústria Local 

Estrutura física, laboratorial e capital humano alinhados com as demandas 

dos setores produtivos regionais atendidos pelo Instituto. 

Autonomia do Gestor do 

Instituto 
Grau de autonomia da gestão administrativa e financeira do Instituto. 

Laboratórios Equipados e Infraestrutura física de laboratórios e equipamentos modernos que atendam 
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Certificados ao portfólio e as demandas para o Instituto. 

Otimização de Processos e 

Inovação 

Otimização e melhoria dos procedimentos e processos internos, por 

exemplo melhoria contínua de todos os processos de negócio, bem como de 

gestão de ideias, a fim de colher sugestões de melhoria. 

Serviços Executados em 

Rede 

Atender à indústria de forma ampla e ágil potencializando as competências 

distribuídas entre os DRs além de conquistar novas oportunidades de 

negócio e integrar todos os Institutos. 

Capital 

Relacional 

Relacionamento com 

Empresas e Clientes 

Competência de interação e orientação para as necessidades do cliente em 

todas as áreas propostas pelo Instituto. 

Relacionamento com 

Parceiros Estratégicos 

Habilidade de reconhecer e interagir com parceiros que podem viabilizar o 

atendimento das demandas industriais para o Instituto. 

Relacionamento com Fontes 

Públicas de Fomento 

Habilidade de interação com organizações de fomento para financiar 

projetos de atendimento às indústrias. 

Relacionamento Interno – 

Sistema Indústria 

Habilidade de reconhecer e interagir com os DRS do SENAI e demais 

entidades, estabelecer relacionamentos de confiança e promover 

participações construtivas para ambas as partes, considerando a habilidade 

para trabalhar em rede. 

Fonte: NADAI (2014) 

TABELA 0.7 – Fatores Críticos de Sucesso Definidos 

Tipo Item Fator 

Capital 

Humano 

CH1.1 Competência comunicativa dos funcionários (interna) 

CH1.2 Competência comunicativa dos funcionários (externa) 

CH2 Competência Técnica dos funcionários 

CH3 Competência Comportamental dos funcionários 

CH4 Habilidade de liderança 

Capital 

Estrutural 

CE1 Portfólio de serviços aderente à indústria local 

CE2 Autonomia do gestor do Instituto 

CE3 Laboratórios equipados e certificados 

CE4 Otimização de processos e inovação 

CE5 Serviços executados em rede 

Capital 

Relacional 

CR1 Relacionamento com empresas e clientes 

CR2 Relacionamento com parceiros estratégicos 

CR3 Relacionamento com fontes públicas de fomento 

CR4 Relacionamento interno - Sistema Indústria 

Fonte: Adaptada de Nadai et al (2014). 

3.2 Elaborar o questionário que orientará a votação referente à análise QQS. Para a 

elaboração das perguntas que compõem o questionário, Apêndice A, utilizado no momento da 
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votação sobre a quantidade, qualidade e sistemática do CI do IST, levou-se em consideração o 

cenário vislumbrado para 2022, que deve responder o seguinte: O que o IST quer ser em 

2022?  

 Quer ser referência em qual aspecto?  

 Quer ter no seu portfólio de clientes as empresas x, y e z.  

 Quer ser reconhecido como referência em tais áreas, no estado, no país?  

 Para isso, precisa ter quantos funcionários / competências?  

 Quais são as melhorias de processos necessárias, a exemplo: melhoria no processo de 

compras, na gestão do conhecimento, competências para trabalhar o mercado?  

 Falta organizar melhor a competência de comunicação?  

 Faltam competências técnicas para desenvolver quais serviços que estão no portfólio, 

mas que no momento não se pode desenvolvê-los?  

 Quais são os serviços que hoje não compõem o portfólio, porém necessitam ser 

inseridos?  

 Na inserção de novos serviços no portfólio, existe competência no IST para 

desenvolvê-los ou será necessário contratar novos especialistas?  

 Quais são as empresas/portes que precisam ser conquistadas como clientes?  

 O que será necessário para isso?  

3.3 Definir a escala de valor para a votação. Para a definição da escala de valor 

utilizada na votação, fez-se uma adaptação da escala de avaliação QQS de BMWI (2013) de 

forma que cada fator crítico de sucesso foi pontuado numa escala de 0 a 120%. Para as 

avaliações muito ruins ou não suficientes o seu grau de desenvolvimento foi considerado 0%, 

para as avaliações menos ruins ou parcialmente suficientes o grau foi de 30%, para as 

avaliações menos boas ou suficientes em grande parte seu grau foi de 60%, para avaliações 

muito boas ou totalmente suficientes seu grau foi de 90% e para as avaliações consideradas 

desperdícios ou mais do que o necessário o grau considerado foi de 120%. 

 

3.4 Preparar o ambiente para a aplicação do QQS. Para a preparação do ambiente para 

a aplicação do QQS, fez-se uma ambientação da sala na qual estava ocorrendo o Workshop 

com cartazes informativos sobre o cenário vislumbrado, contendo as perguntas orientadoras, a 

escala a ser utilizada na avaliação/votação e os fatores críticos de sucesso, conforme exemplo 

da Figura 3.15. Além disso, em um notebook estava à vista todo o portfólio de serviços do 

IST. 
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FIGURA 0.3 – Ambientação da sala do 2º Workshop. 

 

3.5 Realizar a avaliação/votação. A avaliação/votação foi realizada pelos seis 

membros da equipe de especialistas. Para cada um deles lhes foi entregue cartões com os 

valores da escala e respectivas cores. A moderadora (autora da tese) ditava a pergunta e 

simultaneamente todos votavam e os resultados iam sendo contabilizados em uma planilha 

Excel. Caso os valores votados fossem diferentes, então havia uma nova votação, discutia-se 

o porquê e por consenso a nota final era definida.  

Outro fato é que no momento da votação não houve hierarquia e no momento da 

discussão os especialistas de mais alta hierarquia opinavam por último. Todos os comentários 

foram anotados, assim como gravados para facilitar a interpretação e compilação dos 

resultados. No final da avaliação, obteve-se uma matriz (portfólio – é assim como se 

denomina) com as dimensões de quantidade, qualidade e sistemática de cada fator crítico de 

sucesso analisado. Na sequência, analisou-se o grau de influência/relação de cada fator crítico 

de sucesso com as áreas de negócio do IST (Consultoria, Metrologia e Inovação), utilizando 

para isso uma matriz de correlação e a escala demonstrada na Tabela 4.8. Na literatura 

referência utiliza-se a matriz de impacto (MERTINS & WILL, 2008).  

TABELA 0.8 – Escala para análise de correlação entre os fatores críticos de sucesso x áreas 

de negócio. 

Valor 

Absoluto 
Nota Valor de Referência 

0 Sem influência Valor baseado na percepção do avaliador 

1 Influência Fraca Valor baseado na percepção do avaliador 

3 Influência Forte Valor baseado na percepção do avaliador 

9 Influência Exponencial Valor baseado na percepção do avaliador 
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4.4 Resultados da Aplicação do Método 

 

Nesta seção, são descritos os resultados obtidos com a aplicação do método 

proposto. É apresentado o cenário atual do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil, 

Vestuário e Design à luz da avaliação do seu Capital Intelectual.  

 

4.4.1. Resultados das Fases 1 e 2 – Análise de Portfólio (Ofertas) X Demandas (Rotas 

Tecnológicas)  

Todas as análises descritas na sequência foram realizadas pela equipe de especialistas 

e tratam das análises de cada serviço do portfólio por área de negócio (Tabela 4.2) com cada 

classificação das tecnologias demandadas (Figura 4.1).  

 

1) Análise Demanda X Portfólio de Consultoria 

 

Os serviços analisados componentes do portfólio em relação à consultoria estão 

descritos na Tabela 4.9. 

TABELA 0.9 – Serviços de consultoria componentes do portfólio do IST. 

Análise do processo industrial e proposta de melhoria 

Melhoria do processo de fabricação têxtil 

Melhoria do processo de fabricação confecção 

Implantação de boas práticas para planejamento e controle de produção 

Implantação de lean manufacturing 

Otimização dos custos 

Design estratégico 

Design de produto 

Planejamento e desenvolvimento de coleções 

Otimização de layout do processo produtivo 

Análise e melhoria da modelagem e construção do produto 

 

Para as demandas de matéria-prima têm-se dois serviços com aderência (potencial 

para entrega de solução no item avaliado), respectivamente, melhoria do processo de 

fabricação têxtil e análise do processo industrial e proposta de melhoria (Figura 4.4). 
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FIGURA 0.4 – Grau de aderência do segmento matéria-prima com cada serviço consultoria.  

 

A Figura 4.4 mostra que os valores em porcentagem (eixo x) são resultados da 

votação/consenso da análise de aderência de cada serviço de consultoria (eixo y) pela 

tecnologia matéria-prima.  

Em relação ao processo têm-se quatro serviços com forte aderência, respectivamente, 

implantação de boas práticas para planejamento e controle de produção, melhoria de processo 

de fabricação de confecção, análise do processo industrial e proposta de melhoria e melhoria 

do processo de fabricação têxtil (Figura 4.5). 

 

FIGURA 0.5 – Grau de aderência do segmento processo com o serviço consultoria. 
 

A Figura 4.5 mostra que os valores em porcentagem (eixo x) são resultados da 

votação/consenso da análise de aderência de cada serviço de consultoria (eixo y) pela 

tecnologia processo.  

Em relação a produto, percebe-se que a média e a baixa aderência prevalecem em 

todos os seus serviços (Figura 4.6). 
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FIGURA 0.6 – Grau de aderência do segmento produto com o serviço consultoria. 

 

A Figura 4.6 mostra que os valores em porcentagem (eixo x) são resultados da 

votação/consenso da análise de aderência de cada serviço de consultoria (eixo y) pela 

tecnologia produto.  

Em relação ao conceito, dá-se destaque aos serviços, respectivamente, planejamento e 

desenvolvimento de Coleções, que demonstra ter média aderência, enquanto que os demais 

serviços tem baixa aderência para atender as demandas tecnológicas ou não tem nenhuma 

aderência (Figura 4.7). 

 

FIGURA 0.7 – Grau de aderência do segmento conceito com o serviço consultoria. 

 

A Figura 4.7 mostra que os valores em porcentagem (eixo x) são resultados da 

votação/consenso da análise de aderência de cada serviço de consultoria (eixo y) pela 

tecnologia conceito.  

 

2) Análise Demanda Atual com a Demanda Potencial (Consultoria – Receita) 
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Em relação à demanda atual, observou-se que o serviço Melhoria do Processo de 

Fabricação em Confecção está sendo demandado pelas empresas e gerando as maiores 

receitas para o Instituto. Em relação à demanda potencial há dois aspectos a serem avaliados, 

a saber: 

Primeiro: serviços que estão no atual portfólio e não apresentam receita significativa, 

pois não são priorizados na prospecção pelo fato de que o Instituto apresenta carência de 

capital intelectual. Neste sentido, destacam-se os seguintes serviços: 

o Processo de Fabricação Têxtil: este serviço pode ser desmembrado em quatro 

novos serviços, por se tratarem de competências específicas: processos de fiação, 

processos de malharia, processos de beneficiamento e acabamento têxtil e 

processos de estamparia; 

o Design Estratégico; 

o Design de Produto. 

Segundo: serviços que não estão no portfólio, mas poderiam ser inseridos. Para alguns 

destes serviços estão sendo desenvolvidas competências e para outros há a necessidade de 

desenvolvê-las por meio de capacitação da equipe atual ou contratações. São exemplos os 

seguintes os serviços: ecodesign, design de moda e design de comunicação (Figura 4.8). 

 

FIGURA 0.8 – Resultado de Consultoria: Receita X Aderência. 

 

O processo fabricação têxtil e boas práticas para PCP (Planejamento e Controle de 

Produção) foram priorizados pela aderência e não pela receita. 

 

3) Análise Demanda X Portfólio de Metrologia 
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Para análise de aderência do portfólio da metrologia foram analisados os serviços 

descritos na Tabela 4.10. 

TABELA 0.10 – Portfólio dos serviços de metrologia. 

Microscopia eletrônica 

Determinação de resistência à tração e ao alongamento de tecidos planos 

Costurabilidade em tecido plano e de malha 

Determinação de alteração dimensional e torção 

Ensaios de solidez de cores 

Medições de cores via espectrofotômetro 

Determinação de pilling – métodos caixa e martindale 

Determinação da composição quantitativa e qualitativa de fibras 

Determinação de estrutura e densidade de tecidos 

Análise de defeitos em têxtis e confeccionados 

Ensaios em fibras de algodão 

Ensaios em fios têxteis, tecidos e malhas, artigos têxteis hospitalares. 

Formaldeído e flamabilidade 

Ensaios em fibras 

Ensaios em fios têxteis, tecidos e malhas, artigos têxteis hospitalares. 

Xenoteste, microscopia e ponto de fusão de fibras. 

Interlaboratorial físico em têxteis 

Interlaboratorial químico em têxteis 

 

Para demandas de matéria-prima o portfólio de serviços tem forte aderência (potencial 

para entrega de solução no item avaliado) com destaque para: interlaboratorial físico em 

têxtis, formolaldeído e flamabilidade, determinação de pilling-métodos caixa e martindale, 

ensaios de solidez de cores, costurabilidade em tecido plano e de malha e microscopia 

eletrônica (Figura 4.9). 
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FIGURA 0.9 – Grau de aderência do segmento matéria-prima com o serviço metrologia. 

 

A Figura 4.9 mostra que os valores em porcentagem (eixo x) são resultados da 

votação/consenso da análise de aderência de cada serviço de metrologia (eixo y) pela 

tecnologia matéria-prima.  

Em relação a processo, têm-se que prevalece a aderência média entre o segmento 

processo nos serviços de metrologia (Figura 4.10). 

 

FIGURA 0.10 – Grau de aderência do segmento processo com o serviço metrologia. 

 

A Figura 4.11 mostra que os valores em porcentagem (eixo x) são resultados da 

votação/consenso da análise de aderência de cada serviço de metrologia (eixo y) pela 

tecnologia processo. 

 

No quesito de produto, 100% dos ensaios oferecidos tem forte aderência (potencial 

para entrega de solução no item avaliado) (Figura 4.11). 
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FIGURA 0.11 – Grau de aderência do segmento produto com o serviço metrologia. 

 

A Figura 4.11 mostra que os valores em porcentagem (eixo x) são resultados da 

votação/consenso da análise de aderência de cada serviço de metrologia (eixo y) pela 

tecnologia produto. 

 

4) Análise Demanda Atual com a Demanda Potencial (Metrologia – Receita) 

 

Em relação à demanda atual, pôde-se observar que os serviços de metrologia, 

respectivamente, ensaios em fibras e ensaios em fios têxteis concentraram 60% da receita do 

período de janeiro de 2014 a junho de 2015.  

Quanto à demanda atual cabe ressaltar que há manifestações de algumas empresas por 

ensaios que o instituto não oferece por carência no seu capital estrutural. A inserção de alguns 

destes produtos no portfólio exige alguns investimentos.  

Pode-se citar como demanda atual não atendida os seguintes ensaios: testes em tecidos 

com proteção uv; permeabilidade ao ar, vapor e água; toxicidade em tecidos; snagging test 

(teste em tecidos para avaliar a resistência ao puxamento de fios); teste de estouro em malha 

(bursting test). Em relação à demanda futura, o serviço previsto é microbiologia em têxteis. 

 

5) Análise Demanda X Portfólio De Inovação 

 

Para análise de aderência do portfólio da inovação foi analisado o desenvolvimento no 

Instituto de pesquisas relacionadas e verificou-se a seguinte aderência (potencial para entrega 

de solução no item avaliado): Matéria prima (100%), produtos (100%), processos (88%) e 

conceito (22%) (Figura 4.9). 



63 

 

 

FIGURA 0.12 – Grau de aderência do segmento Inovação. 

 

Cabe destacar os projetos que foram desenvolvidos pelo instituto de acordo com as 

plataformas tecnológicas de atuação (Figura 4.13 e Tabela 4.11). 

TABELA 0.11 – Projetos de Inovação
3
 desenvolvidos pelo Instituto. 

Projeto Empresa Porte da Empresa Grau de Inovação Plataforma Tecnológica 

A A Médio Ruptura 
Confecção do Vestuário, 

Tecnologia Têxtil 

B B Pequeno Ruptura Tecnologia Têxtil 

C C Pequeno Visionário Tecnologia Têxtil 

 

                                                      
3
 Os títulos dos projetos e os nomes das empresas envolvidas não constam na Tabela 4.3 por serem informações 

sigilosas. 
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FIGURA 0.13 – Distribuição dos projetos de inovação conforme receita e aderência e grau de 

inovação e nível de competências.  

 

A Figura 4.13 compreende o gráfico da esquerda que mostra que a concentração dos 

projetos de inovação desenvolvidos pelo IST tem total aderência às demandas tecnológicas e 

correspondem aos projetos visionários, conforme descrição na Tabela 4.12, cuja classificação 

e detalhamento dos projetos foram propostos pela equipe de especialistas. O gráfico da direita 

mostra a distribuição dos projetos de inovação desenvolvidos pelo IST e classificados em 

quatro categorias, conforme detalhamento apresentado na Tabela 4.12. 

TABELA 0.12 – Legenda dos Tipos de Projetos. 

N.° Item Detalhamento 

1 
Projetos 

Azuis 

Os projetos azuis (também chamados de ações imediatas) são 

caracterizados por serem projetos simples, de curto prazo e sem riscos. 

Requerem poucos recursos, são fáceis de executar e não encontram 

resistência para o seu desenvolvimento. 

2 
Projetos 

Verdes 

Os projetos verdes (também chamados de projetos de melhoria) são 

caracterizados pela melhoria de algo que já existe, objetivando a 

eliminação de erros, desperdícios e atrasos, redução de custos e melhoria 

da qualidade. 

3 
Projetos 

Vermelhos 

Os projetos vermelhos (também chamado de projetos de ruptura) são 

caracterizados pela introdução de mudanças mais profundas, gerando 

uma ruptura na maneira tradicional de fazer as coisas, criando novos 

conceitos e novas tecnologias. Este tipo de projeto requer, também, 

novos conhecimentos, habilidades e atitudes. 

4 
Projetos 

Amarelos 

Os projetos amarelos (também denominados projetos visionários) são 

caracterizados por realizarem uma mudança radical no que já é feito. São 

projetos que alteram totalmente a forma, recursos, tempo e processos 

necessários para realizar determinado produto ou serviço. 

Adicionalmente, possuem alto custo de realização, muitos riscos e 

incertezas que demandam um longo prazo para sua finalização.  

 

6) Análise Demanda Atual com a Demanda Potencial (Inovação – Receita) 
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Em relação à demanda atual, no ano de 2014 o negócio Inovação representou uma 

parcela importante na contribuição dos resultados financeiros para o Instituto. Pôde-se 

observar que em função dos projetos acima apresentados, o Instituto teve a geração de receita 

e como resultado apresentou uma margem na ordem de 28,4%, principalmente no item horas 

técnicas. Conforme o resultado das análises, os projetos de pesquisa aplicada são 

fundamentais para a realização de novas prospecções.  

O Instituto realizou 47 visitas (2014) às empresas com foco na prospecção de projetos 

de inovação. Tais visitas não consolidaram parceria em projetos devido à dificuldade 

apresentada pelas empresas em prover contrapartidas de recursos financeiros, mesmo para 

projetos com recursos não reembolsáveis oferecidos por fontes de fomento que exigem 

contrapartida financeira por parte das empresas.  

Outra dificuldade enfrentada é a ausência de infraestrutura tecnológica suficiente para 

o desenvolvimento de pesquisas. Algumas empresas manifestaram o interesse em conhecer a 

estrutura laboratorial do instituto dedicada à pesquisa e outras citaram a preocupação em 

realizar pesquisas em uma estrutura ainda em elaboração.  

 

4.4.2 Resultados da Fase 3 – Análise do Capital Intelectual 

 

Na sequência são apresentados os resultados da Fase 3, que correspondem às análises 

quantitativas, qualitativas e sistemáticas do CI do IST estudado neste trabalho. Para isso, 

foram considerados os fatores críticos de sucesso descritos na Tabela 4.13. 

TABELA 0.13 – Fatores Críticos de Sucesso Definidos. 

Tipo Item Fator 

Capital 

Humano 

CH1.1 Competência comunicativa dos funcionários (interna) 

CH1.2 Competência comunicativa dos funcionários (externa) 

CH2 Competência Técnica dos funcionários 

CH3 Competência Comportamental dos funcionários 

CH4 Habilidade de liderança 

Capital 

Estrutural 

CE1 Portfólio de serviços aderente à indústria local 

CE2 Autonomia do gestor do Instituto 

CE3 Laboratórios equipados e certificados 

CE4 Otimização de processos e inovação 

CE5 Serviços executados em rede 



66 

 

Capital 

Relacional 

CR1 Relacionamento com empresas e clientes 

CR2 Relacionamento com parceiros estratégicos 

CR3 Relacionamento com fontes públicas de fomento 

CR4 Relacionamento interno - Sistema Indústria 

 

Neste sentido, na Figura 4.14 têm-se a visualização do resultado geral. 

 

FIGURA 0.14 – Resultado geral da avaliação qualitativa, quantitativa e sistemática do CI do 

IST. 

 

Como resultado geral obtido após a aplicação do QQS (análise Qualitativa, 

Quantitativa e Sistemática do CI), pode-se dizer que o Capital Intelectual do Instituto 

encontra-se, na sua grande maioria, na faixa de 30% a 60% o que representa que o IST estão 

aptos a atender as demandas tecnológicas, porém encontra-se em uma faixa de melhoria entre 

10% a 70%, ou seja, o Capital Humano (que compreende as competências das pessoas em 

comunicação, técnica, comportamental e habilidade de liderança), o Capital Estrutural (que 

compreende o portfólio de serviços, os laboratórios certificados, a otimização dos processos, a 

atuação em rede, a autonomia de gestão) e o Capital Relacional (que compreende o 

relacionamento das pessoas internamente ao instituto, externamente com os parceiros, 

clientes, com agentes de fomento entre outros) requerem algum tipo de melhoria com 

diferentes graus de necessidade, as quais podem ser em quantidade, em qualidade ou em 

sistemática. Ressalta-se que para a avaliação do CI, foi considerado entre os especialistas que 

os fatores que obtivessem valor igual ou superior a 60%, então estão aptos para atender as 

demandas da indústria do setor correlato e os fatores cujos resultados das análises encontram-

se abaixo dos 60%, embora atendam às demandas, eles possuem um maior grau de atenção ou 

requerem mais melhorias em seus respectivos processos. 

0%

30%

60%

90%

120%

CH1.1CH1.2  CH2 CH3  CH4  CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CR1  CR2 CR3 CR4
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Desta forma, na sequência são descritos os resultados quantitativos, qualitativos e 

sistemáticos obtidos para cada tipo de fator crítico de sucesso analisado.  

A análise quantitativa dos fatores críticos de sucesso (Figura 4.15) permite avaliar se o 

volume do fator é suficiente para que os objetivos estratégicos do instituto possam ser 

atendidos. Neste contexto, os fatores CE5(Serviços executados em rede) e CR2 

(Relacionamento com parceiros estratégicos) quantitativamente possuem percentual 0, 

significando que a quantidade de projetos executados em rede não atende e que é necessário 

ter a informação de quais e quantos parceiros estratégicos devem estar conectados com o IST, 

respectivamente. Têm-se que CH1.2 (Competência comunicativa dos funcionários (externa)), 

CH2 (Competência Técnica dos funcionários), CE1 (Portfólio de serviços aderente à indústria 

local), CE2 (Autonomia do gestor do Instituto), CE3 (Laboratórios equipados e certificados) 

possuem quantidade em 30%, o que significa que existe elevada necessidade de melhoria em 

número de pessoas e que estas sejam mais comunicativas, com mais competências técnicas 

específicas, que tenham mais autonomia de gestão e requer mais equipamentos, como também 

novos serviços/produtos devem ser inseridos no portfólio, podendo assim, oferecer mais 

serviços que atendam o maior numero possível das demandas oriundas da indústria. Para os 

fatores críticos CH1.1 (Competência comunicativa dos funcionários (interna)), 

CH3(Competência Comportamental dos funcionários), CH4(Habilidade de liderança), 

CE4(Otimização de processos e inovação) CR1(Relacionamento com empresas e clientes) e 

CR3(Relacionamento com fontes públicas de fomento) possuem quantidade em 60%, 

significando que são bons, porém requerem melhorias em alguns casos em até 40% em 

quantidade de pessoas com mais habilidades de liderança, com mais competência 

comportamental, que tenham melhor relacionamento externo, principalmente com agentes de 

fomento) e que a utilização dos processos existentes seja mais otimizada. Para o fator crítico 

CR4(Relacionamento interno - Sistema Indústria), o percentual quantitativo é de 90%, o que 

significa que está muito bom, ou seja, possui excelente relacionamento internamente no 

Sistema Indústria quer seja entre as Unidades Operacionais estaduais e/ou em âmbito 

nacional, podendo ainda otimizar o benefício desse fator, assim como utilizar mais 

estrategicamente tal potencialidade. 
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FIGURA 0.15 – Resultados da análise Quantitativa do CI. 

 

A análise qualitativa dos fatores críticos de sucesso permite avaliar se a qualidade do 

fator analisado está coerente com o resultado obtido e o seu grau de influência para o alcance 

do objetivo. Neste sentido, a partir dos dados obtidos na Figura 4.16, observa-se que os 

fatores críticos de sucesso CE4(Otimização de processos e inovação) e CR2(Relacionamento 

com parceiros estratégicos) qualitativamente possuem percentual 0. O CE4(Otimização de 

processos e inovação) embora esteja bom em quantidade e como sua qualidade é zero, 

significa que existem métodos de gestão de projetos, porém não são processos certificados e 

reconhecidos por organismos certificadores. Entretanto, observou-se que para o caso do 

Instituto estudado não há necessidade desse fator ou a falta dele não influencia na obtenção de 

bons resultados. Para o CR2 (Relacionamento com parceiros estratégicos) como o grau de 

influência nos resultados é elevado faz-se necessário identificar como o relacionamento com 

parceiros estratégicos pode influenciar positivamente em melhorias para o Instituto e para o 

atendimento à indústria de maneira geral. Têm-se que CH1.1 (Competência comunicativa dos 

funcionários (interna)), CH1.2 (Competência comunicativa dos funcionários (externa)), CE1 

(Portfólio de serviços aderente à indústria local), CE2 (Autonomia do gestor do Instituto), 

CE3 (Laboratórios equipados e certificados), CR1 (Relacionamento com empresas e clientes) 

e CR3 (Relacionamento com fontes públicas de fomento) possuem qualidade em 30%, 

significando que requerem uma atenção especial, pois tanto quantitativamente como 

qualitativamente encontram-se na faixa de melhoria de 40% a 70%, ou seja, interferem 

diretamente na obtenção dos resultados esperados e influenciam no planejamento estratégico 

do instituto. Para os fatores críticos CH2 (Competência Técnica dos funcionários), CH3 

(Competência Comportamental dos funcionários), CH4 (Habilidade de liderança), CE5 

(Serviços executados em rede) possuem qualidade em 60%, significando que embora atendam 
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satisfatoriamente às demandas, o grau de influência nos resultados é elevado requerendo 

assim monitoramento contínuo em relação às possibilidades de melhorias para esses fatores. 

Para o fator crítico CR4 (Relacionamento interno – Sistema Indústria), cujo percentual 

qualitativo é de 90%, significa que independentemente que esteja muito bom, como o seu 

grau de influência nos resultados esperados e nas estratégias a serem planejadas para o 

Instituto é elevado, então sendo requer monitoramento.  

 

FIGURA 0.16 – Resultados da análise Qualitativa do CI. 

 

A análise sistemática dos fatores críticos de sucesso (Figura 4.17) permite que seja 

identificada a existência ou não ou em que grau encontra-se a padronização/sistematização 

dos processos do Instituto. A sistematização dos processos também influencia diretamente na 

obtenção dos objetivos estratégicos e alcance das metas do Instituto. 

Observou-se que os fatores críticos de sucesso CR3(Relacionamento com fontes 

públicas de fomento) e CR4 (Relacionamento interno – Sistema Indústria) sistematicamente 

possuem percentual 0, significando que existe uma fortíssima necessidade de que o Instituto 

tenha um mapeamento das diversas fontes de fomento para subsidiar projetos e que existe 

uma necessidade de planejamento para fortalecer a atuação do Instituto nas redes e no 

compartilhamento de ações com outras entidades do Sistema Indústria inclusive o SENAI 

DN. Têm-se que CH1.1 (Competência comunicativa dos funcionários (interna)), CH1.2 

(Competência comunicativa dos funcionários (externa)), CH2 (Competência Técnica dos 

funcionários), CH3 (Competência Comportamental dos funcionários), CH4 (Habilidade de 

liderança), CE1 (Portfólio de serviços aderente à indústria local), CE4 (Otimização de 

processos e inovação), CE5 (Serviços executados em rede), CR1 (Relacionamento com 
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empresas e clientes) e CR2 (Relacionamento com parceiros estratégicos) possuem sistemática 

em 30%, o que significa que embora encontrem-se bem em quantidade e que seu grau de 

influência é elevado, existe uma elevada necessidade de padronização dos processos 

vinculados a cada fator. Para o CE3 (Laboratórios equipados e certificados) cuja sistemática 

está, também, na ordem de 30%, requerendo padronização para os processos relacionados, 

este fator não é de importância para o Instituto. Sendo assim, não requer esforços para seu 

desenvolvimento; e para o fator crítico CE2 (Autonomia do gestor do Instituto) a sistemática 

está em 60%, significando que seus respectivos processos estão bons, requerendo melhorias 

em padronização dos processos, porém com menor intensidade que os demais.  

 

FIGURA 0.17 – Resultados da análise Sistemática do CI. 

 

Os resultados das análises em relação ao grau de influência dos fatores críticos nas linhas de negócio, 

respectivamente, Consultoria, Metrologia e Inovação (utilizando o potencial de melhoria para as 

respostas qualitativas, quantitativas e sistemáticas) estão apresentados na Figura 4.18.  Nesta, o gráfico 

apresenta que quanto mais para a esquerda e mais alta estiver a bolha, então maior é a 

importância do fator crítico na área de negócio e maior é a necessidade de melhoria do fator. 

Quanto menor for o tamanho da bolha, maior é a necessidade de sistematização do fator. 
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FIGURA 0.18 – Grau de influência dos fatores críticos nas linhas de negócio: Consultoria, 

Metrologia e Inovação.  

 

Na Figura 4.18 fazem-se as seguintes considerações sobre alguns 

valores/posicionamentos dos fatores críticos: 

1) Como os valores de CH2 (Competência Técnica dos funcionários) = 

CR1(Relacionamento com empresas e clientes), então as bolhas estão sobrepostas. Ambos 

possuem elevada importância relativa sobre as áreas de negócio e possuem alto potencial de 

melhoria. 

2) Como os valores de CE4 (Otimização de processos e inovação) = CE5 (Serviços 

executados em rede), então as bolhas estão sobrepostas. Ambos possuem elevada importância 

relativa sobre as áreas de negócio e possuem potencial de melhoria na ordem dos 30%. 

3) Como o valor de sistemática de CR3 (Relacionamento com fontes públicas de 

fomento) = 0 = CR4 (Relacionamento interno - Sistema Indústria), então as bolhas não 

aparecem na Figura 4.18. Ambos possuem muito elevado o grau de influência sobre as áreas 

de negócio. 

Quanto mais perto (mais a esquerda) e mais alta estiver a bolha mais potencialidade de 

melhoria possui e mais influência o fator exerce nas linhas de negócio. Sendo assim, têm-se 

que: 

7) Sequência de mais alta para mais baixa importância relativa do fator influenciando 

nas linhas de negócio: CR2 (Relacionamento com parceiros estratégicos), CH3 

(Competência Comportamental dos funcionários), CH1.1 (Competência 
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comunicativa dos funcionários (interna)), CE4 (Serviços executados em rede) = 

CE5 (Serviços executados em rede), CH4 (Habilidade de liderança), CE3 

(Laboratórios equipados e certificados), CR2 (Relacionamento com parceiros 

estratégicos), CE1 (Portfólio de serviços aderente à indústria local), e CE2 

(Autonomia do gestor do Instituto); 

8) Sequência de mais alto para mais baixo potencial de melhoria para influência dos 

fatores críticos nas linhas de negócio: CH4 (Habilidade de liderança) = 

CH3(Competência Comportamental dos funcionários) = 50%, CE2 (Autonomia do 

gestor do Instituto) = CR2 (Relacionamento com parceiros estratégicos) = 40%, 

CH1.1 (Competência comunicativa dos funcionários (interna) = 35%, CE4 

(Otimização de processos e inovação) = CE5 (Serviços executados em rede) = CE 

3 (Laboratórios equipados e certificados) = CE1 (Portfólio de serviços aderente à 

indústria local) = 30%, CR2 (Relacionamento com parceiros estratégicos) = 10%. 

 

A Figura 4.19 representa a análise de importância conjunta das três dimensões do CI e 

o potencial de melhoria de cada uma em relação às áreas de negócio.  

 

 

FIGURA 0.19 – Capital Intelectual do Instituto. 

 

Legenda: CH – Capital Humano: Oportunidade de Melhoria em relação à demanda futura; 

CE – Capital Estrutural: Oportunidade de melhoria e relevância para os negócios inovação e 

metrologia; 

CR – Capital Relacional: Oportunidade de melhoria em relação ao trabalho em rede e 

aproximação com entidades parceiras. 
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Os resultados das análises do Capital Intelectual de forma conjunta sobre as áreas de 

negócio do Instituto indicam, conforme descrito na Figura 4.19, que o Capital Humano e o 

Capital Relacional possuem maior importância relativa que o Capital Estrutural, entretanto 

encontram-se em uma faixa mais ampla de potencial de melhoria. 

 

4.4.3 Cenário para Posicionamento do IST  

 

Após todas as análises desenvolvidas durante a aplicação do método, foi possível a 

obtenção do cenário atual do IST em relação ao quanto este está preparado com recursos 

humano e estrutural para atender às demandas tecnológicas em curto, médio e longo prazo 

considerando a linha temporal até 2022. Neste sentido, nesta seção, apresenta-se o resumo do 

cenário das prioridades a serem realizadas em curto prazo pelo IST Têxtil, Vestuário e 

Confecção em relação às suas áreas de negócio: Consultoria, Metrologia e Inovação, 

destacando o(s) tipo(s) de serviço(s) a ser (em) priorizado(s), os segmentos das empresas 

envolvidas (CNAEs) e seus respectivos portes e a(s) regiões a serem atendidas. Ressalta-se 

que para a obtenção das Figuras 4.20, 4.21 e 4.22, que descrevem o cenário, foram 

consideradas todas as análises realizadas, a exemplo o grau de relação entre o Capital 

Intelectual do IST com cada serviço componente do portfólio, o grau de relação de 

atendimento de cada serviço com o às demandas provenientes das rotas tecnológicas, o grau 

de influência do CI nas áreas de negócio e quais os segmentos das empresas e respectivos 

portes que serão tidos como prioritários em atendimento pelo IST.  

1) Cenário para a área de negócio Consultoria  do IST.  

A Figura 4.20 apresenta que para a área de negócio Consultoria, os serviços 

prioritários são três: melhoria do processo de fabricação têxtil, implantação de boas práticas 

para PCP, melhoria do processo de fabricação confecção. Estes serviços estarão atendendo as 

seguintes demandas provenientes da indústria: Matéria-prima: Fibras, Corantes e Aditivos; 

Processo: plasma a frio, adsorção, fotocatálise, poa, ozônio, bioprocessos, estamparia digital, 

nanotecnologia, impressão 3D e Produto: tecidos tecnológicos (tecidos técnicos e tecidos 

inteligentes). Os segmentos da indústria prioritários são as empresas de confecção e facções, 

que sejam de micro e pequeno porte, localizadas principalmente nas regiões do Vale do Itajaí, 

Sul e Norte Catarinense. Os produtos que estão atualmente direcionados, em sua maioria, são  

para confecções e facções de micro e pequeno porte são “implantação de boas práticas para 

PCP” e “Melhoria do processo de fabricação confecção”. O produto “melhoria do processo de 
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fabricação têxtil” é mais direcionado para médias e grandes, contudo não é ofertado 

atualmente por falta de capital intelectual (principalmente humano).  

 

 

FIGURA 0.20 – Cenário para a área de negócio Consultoria do IST. 

 

2) Cenário para a área de negócio Metrologia do IST  

A Figura 4.21 apresenta que para a área de negócio Metrologia, os serviços prioritários 

são dois: ensaios em fibras e ensaios em fios têxteis. Estes serviços estarão atendendo as 

seguintes demandas provenientes da indústria: Matéria-prima: Fibras, Corantes e Aditivos; 

Processo: bioprocessos, estamparia digital, nanotecnologia, impressão 3D e Produto: tecidos 

tecnológicos (tecidos técnicos e tecidos inteligentes). O segmento da indústria prioritário é o 

segmento têxtil e confecção, cujas empresas estejam localizadas principalmente nas regiões 

Norte e no Vale do Itajaí. 

• Melhoria do processo de fabricação têxtil 

• Implantação de boas práticas para planejamento e controle de 
produção 

• Melhoria do processo de fabricação confecção. 

Serviços Prioritários 

•  Matéria-prima: Fibras, Corantes e Aditivos. 

•  Processo: plasma a frio, adsorção, fotocatálise, poa, ozônio, 
bioprocessos,  estamparia digital, nanotecnologia, impressão 3D  

•  Produto: tecidos tecnológicos (tecidos técnicos e tecidos 
inteligentes) 

Demandas Atendidas 

• Empresas de confecções e facções 

• Micro e pequeno porte  

Segmentos Prioritários 

• Regiões do Vale do Itajaí, Sul e Norte Catarinense 

Regiões Prioritárias 
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FIGURA 0.21 – Cenário para a área de negócio Metrologia do IST. 

 

3) Cenário para a área de negócio Inovação do IST 

A Figura 4.22 apresenta que para a área de negócio Inovação, o serviço prioritário é o 

referente à pesquisa aplicada para desenvolvimento de processos e produtos inovadores. Este 

serviço estará atendendo as seguintes demandas provenientes da indústria: Matéria-prima: 

Fibras, Corantes e Aditivos; Processo: plasma a frio, adsorção, fotocatálise, poa, ozônio, 

bioprocessos, estamparia digital, nanotecnologia, impressão 3D; Produto: tecidos 

tecnológicos (tecidos técnicos e tecidos inteligentes) e Conceitoceito: Ambiente da 

inovação/PD&I e Patrimônio imaterial. Os segmentos da indústria prioritários são as 

empresas têxteis e acabamento, de todos os portes, localizadas principalmente nas regiões do 

Vale do Itajaí e Norte Catarinense. 

• Ensaios em fibras 

• Ensaios em fios têxteis 

Serviços Prioritários 

•  Matéria-prima: Fibras, Corantes e Aditivos. 

•  Processo: bioprocessos, estamparia digital, nanotecnologia, impressão 
3D  

•  Produto: tecidos tecnológicos (tecidos técnicos e tecidos inteligentes) 

Demandas Atendidas 

• Segmento têxtil e confecção  

Segmentos Prioritários 

• Região Norte e Vale do Itajaí 

Regiões Prioritárias 
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FIGURA 0.22 – Cenário para a área de negócio Inovação do IST. 

 

 

 

 

• Pesquisa aplicada para desenvolvimento de processos e produtos 
inovadores. 

Serviços Prioritários 

•  Matéria-prima: Fibras, Corantes e Aditivos. 

•  Processo: plasma a frio, adsorção, fotocatálise, poa, ozônio, 
bioprocessos, estamparia digital, nanotecnologia, impressão 3D  

•  Produto: tecidos tecnológicos (tecidos técnicos e tecidos 
inteligentes) 

•  Conceito: Ambiente da inovação / PD&I e Patrimônio imaterial 

Demandas Atendidas 

• Têxtil e acabamento 

• Todos os portes  

Segmentos Prioritários 

• Regiões do Vale do Itajaí e Norte Catarinense. 

Regiões Prioritárias 
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5 Conclusão e Propostas para Trabalhos Futuros 

 

Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa realizada, 

assim como as propostas de futuros trabalhos. 

 

5.1 Conclusões 

            Nesta dissertação, um dos principais aspectos motivadores para sua realização 

foi a necessidade de identificar se o portfólio de serviços tecnológicos e de inovação oferecido 

por um Instituto SENAI está alinhado com as demandas provenientes do setor industrial, 

assim como, por meio da análise do Capital Intelectual daquele instituto, verificar o quão este 

está preparado com Capital Humano, Estrutural e Relacional para atender à indústria em uma 

determinada linha temporal. Tendo essa motivação como objetivo principal deste trabalho, 

pode-se concluir que o mesmo foi alcançado, assim como foram atendidos os objetivos 

específicos de realizar tratamento dos dados provenientes das Rotas Tecnológicas 

identificadas no PDIC 2022; classificar as empresas/indústrias do setor estudado quanto ao 

porte, natureza de atuação e localização nas regiões do estado; aplicar o método proposto em 

um Instituto SENAI de Tecnologia; analisar a situação atual do Capital Intelectual do Instituto 

SENAI de Tecnologia Têxtil, Vestuário e Design – IST de Santa Catarina; propiciar a 

melhoria contínua do portfólio de serviços tecnológicos e de inovação oferecido à indústria e 

do Capital Intelectual do Instituto SENAI; apresentar cenário para o IST quanto à situação 

atual do seu capital intelectual, como apoio à tomada de decisões no reposicionamento do 

mesmo, uma vez que, com os resultados obtidos a partir da aplicação do método proposto, foi 

possível identificar quais são as potencialidades do IST em atender adequadamente as 

demandas da indústria correlata, assim como mapear os aspectos a serem melhorados do 

Instituto. A utilização do método Roadmaps mostrou-se efetiva, pois a partir dela puderam-se 

conectar as estratégias de atuação do Instituto e identificar quais as ações que deverão ser 

incorporadas no seu planejamento de modo que a infra-estrutura, as competências e as 

tecnologias necessárias estejam disponíveis no momento adequado para atender às demandas 

solicitadas. Outra ferramenta de importância para este trabalho e que também demonstrou sua 

efetividade foi o método QQS na análise dos pontos fortes e fracos do CI do Instituto, uma 

vez que a identificação desses pontos propiciou a visibilidade das dimensões estratégicas que 

deverão direcionar o balanceamento do portfólio, permitiu identificar qual a adequada 

priorização pelo Instituto dos projetos/produtos/serviços a serem desenvolvidos, como 
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também identificou quais são os mecanismos de controle e padronização necessários para o 

bom funcionamento do Instituto. Outro ganho com a aplicação do método proposto, que não 

foi previsto inicialmente, foi que a partir dos dados gerados na pesquisa, elaborou-se um 

Simulador que permite avaliar a receita gerada com o portfólio atual do Instituto para cada 

segmento e projeções para ampliação da sua atuação. 

Por fim, verificou-se que o método proposto passa a ser, para o Instituto, um 

mecanismo que o apoia na melhoria contínua tanto das pessoas quanto do portfólio de 

serviços por ele oferecidos, indicando o quanto está preparado para atender o mercado, 

demonstrou a possibilidade de replicabilidade em outras instituições ou empresas, assim como 

a possibilidade de que sua utilização de forma sistemática resulte na apresentação de cenários 

para o reposicionamento dos Institutos em relação ao futuro das tecnologias/demandas 

apontadas pela indústria. 

 

5.2 Propostas de trabalhos futuros 

 

            No período de execução desta pesquisa, levando em consideração as delimitações 

inicialmente apresentadas de somente serem consideradas três dimensões do Capital 

Intelectual: o Capital Estrutural, o Capital Humano e o Capital Relacional; considerar, para o 

trabalho, os fatores críticos operacionais do CI da literatura existente; considerar o portfólio 

do Instituto aquele que é utilizado desde 2012 sem ter tido nenhuma atualização até o 

momento; o curto tempo para o desenvolvimento do projeto; as dificuldades enfrentadas; a 

busca dos dados necessários para as análises; a necessidade de adequar os métodos da 

literatura existente para que os resultados pudessem traduzir a realidade do Instituto, como 

também as soluções e alternativas confiáveis utilizadas para solucionar os problemas 

surgidos, foi possível identificar possibilidades de trabalhos futuros relacionados ao objetivo 

do método aqui proposto, as quais são descritas na sequência.  

 

5.2.1 Aprofundamento das dimensões do Capital Intelectual  

 

Conforme descrito no Capítulo 2, a literatura atual apresenta ampla classificação e 

conceitos sobre as dimensões do Capital Intelectual, destacando a importância de cada uma 

delas no âmbito do planejamento estratégico de uma empresa. Neste sentido, o novo trabalho 

teria como objetivo identificar outras dessas dimensões que devam ser levadas em 
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consideração na análise do CI de um instituto. Com isso, certamente, serão identificados 

outros fatores críticos de sucesso que terão total aderência e aplicação para um IST. Outro 

ponto importante a ser considerado nesta nova proposta, é levar em consideração a opinião 

das empresas do setor na equipe de especialistas que realizam as análises, tendo assim, a visão 

direta da necessidade do mercado alvo.  

Neste contexto, são recomendadas as seguintes atividades: 1) aprofundar o estudo na 

classificação das dimensões e conceitos do CI a serem considerados na aplicação do método; 

2) identificar e considerar outros fatores críticos de sucesso que tenham aderência a essas 

dimensões do CI e possam ser aplicados no âmbito do IST; 3) identificar indicadores para os 

fatores críticos de sucesso; 4) identificar representantes de empresas de diferentes portes e 

localidades no estado, mas que sejam estratégicas de serem atendidas pelo Instituto; 5) 

discutir os resultados obtidos neste trabalho aqui desenvolvido com outros institutos SENAI 

ou unidades com o objetivo de identificar boas práticas, outros pontos positivos do método, 

assim como identificar possíveis pontos de melhoria e 6) elaborar um cronograma de 

desenvolvimento do novo trabalho, que inclua também a sistematização ou períodos para     

aplicação contínua do método.     

 

5.2.2 Elaboração de um novo portfólio de serviços tecnológicos e de inovação. 

 

A metodologia proposta no presente trabalho não leva em consideração novos 

produtos. Está baseada no portfólio atual e na avaliação da inovação, leva em conta um único 

produto (P&D), sendo assim, existe a necessidade de evoluir a análise levando em 

consideração as plataformas tecnológicas envolvidas no setor estudado, as áreas de 

conhecimento, as tendências tecnológicas e a estruturação da oferta de um novo portfólio, 

bem como sua abordagem além de considerar o segmento, deve levar em conta as 

características do projeto (individual, consórcio etc.) como também o tipo de recurso que pode 

ser utilizado. Para este novo portfólio, a quantificação da demanda deve considerar o valor 

produzido por estas empresas (em função das informações disponíveis) e não somente com 

base na quantidade de empresas por segmento e localidade como foi utilizado no método aqui 

proposto.   

Para tal, são sugeridas as seguintes atividades: 1) identificar os integrantes da equipe 

de trabalho, levando em consideração várias áreas do instituto, a exemplo: 

mercado/consultoria, técnica, observatório de tendências tecnológicas etc; 2) identificar os 

Rodmaps mais atualizados disponíveis, fazendo, se for necessário, uma conjunção das 
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tendências tecnológicas previstas para aquele setor, ou seja, tendo um mapeamento mais 

amplo das demandas das indústrias; 3) identificar as plataformas tecnológicas considerando 

P,D&I; 4) identificar quantitativamente, qualitativamente e sistematicamente se há 

necessidade de melhorias no CI do instituto, além daquelas já identificadas nesta pesquisa,  

uma vez que outras considerações foram tomadas em conta; 5) identificar previamente bases 

de dados internas e externas confiáveis e disponíveis; 6) elaborar um plano estratégico de 

reposicionamento do instituto; 7) identificar quais os serviços do setor que estão sendo 

oferecidos ao mercado no portfólio nacional do SENAI, assim como por outros fornecedores 

de soluções tecnológicas; elaborar um cronograma que preveja períodos para reaplicação do 

método. 
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Apêndice A 

 

A.1 Questionário para a votação na Avaliação do Capital Intelectual 

Tabela 1 – Fatores Críticos de Sucesso definidos.  

 

 
Fonte: elaborada pela autora adaptada de NADAI et al (2014) 

 

Perguntas - Indique seu posicionamento sobre a realidade de seu Instituto: 

 

CAPITAL HUMANO 

 

QUANTIDADE – CH1.1 

1) A frequência com que a equipe do instituto interage entre si, com gerentes, diretores e 

com seus pares é suficiente para atender às demandas internas e de mercado?  

 

QUALIDADE – CH1.1 

2) A comunicação entre a equipe técnica, gestores e diretores entre si acontece de forma 

a facilitar as atividades do Instituto e captar negócios?  

 

SISTEMÁTICA – CH1.1 

3) Existe plano de comunicação com fluxos de informação definidos, cronograma de 

reuniões e visitas a clientes para facilitar as interações da equipe entre si e com 

clientes?  

 

QUANTIDADE – CH1.2 

4) A frequência com que a equipe do instituto interage com os clientes é suficiente para 

atender às demandas internas e de mercado?  

 

QUALIDADE CH1.2 

5) A comunicação da equipe técnica, gestores e diretores com os clientes acontece de 

forma a facilitar as atividades do Instituto e captar negócios?  
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SISTEMÁTICA – CH1.2 

6) Existe plano de comunicação com fluxos de informação definidos, cronograma de 

reuniões e visitas a clientes para facilitar as interações da equipe entre si e com 

clientes?  

 

QUANTIDADE – CH2 

7) A equipe técnica do Instituto é suficiente para atender às demandas de mercado?  

 

QUALIDADE – CH2 

8) A equipe técnica do Instituto é qualificada e possui a experiência necessária para 

atender às demandas da indústria?  

 

SISTEMÁTICA – CH2 

9) O Instituto possui plano de capacitação estruturado e estimula a atualização de 

conhecimentos para equipe sistematicamente?  

 

QUANTIDADE – CH3 

10) Toda a equipe participa ativamente propondo soluções, interagindo com diversos 

níveis de liderança e trabalhando colaborativamente para atingir as metas do Instituto?  

 

QUALIDADE – CH3 

11) A equipe do Instituto promove um ambiente colaborativo, estimulando a manifestação 

de ideias e a proatividade?  

 

SISTEMÁTICA – CH3 

12) A equipe do instituto promove ações de interação e encontros que facilitam a 

resolução de problemas e a manifestação de ideias de forma sistemática e planejada?  

 

QUANTIDADE – CH4 

13) A quantidade de pessoas com habilidade de liderança é suficiente para garantir a 

produtividade da equipe e promover um ambiente de trabalho favorável?  

 

QUALIDADE – CH4 

14) Os líderes das equipes do instituto promovem ações adequadas e eficientes para atingir 

os objetivos estabelecidos e promover harmonia da equipe?  

 

SISTEMÀTICA – CH4 

15) Existem iniciativas estruturais para identificar potenciais de liderança/estrategistas na 

equipe e promover seu aprimoramento?  
 

CAPITAL ESTRUTURAL 

 

QUANTIDADE – CE1 

16) A quantidade de serviços oferecidos no portfólio é suficiente para atender às 

demandas das indústrias?  

 

QUALIDADE – CE1 

17) O portfólio possui serviços de alto valor agregado e está aderente com às demandas 

das indústrias?  

SISTEMÁTICA – CE1 
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18) Existe plano de revisão do portfólio?  

 

QUANTIDADE – CE2 

19) Os limites orçamentários para decidir processos de compras e contratações no âmbito 

do Instituto estão adequados com as demandas operacionais?  

 

QUALIDADE – CE2 

20) O nível de autonomia do gestor do Instituto para tomar decisões é adequado para 

atender às demandas técnicas, administrativas e estratégicas?  

 

SISTEMÁTICA – CE2 

21) Existe delegação de responsabilidades com autonomia para tomada de decisão dentro 

das equipes e dinamismo na adaptação às mudanças internas e externas?  

 

QUANTIDADE – CE3 

22) A infraestrutura (laboratórios e equipamentos) e equipe técnica são suficientes para 

atender ao portfólio proposto?  

 

QUALIDADE – CE3 

23) A infraestrutura (laboratórios e equipamentos) e equipe técnica possui nível de 

atualização tecnológica adequado para atender o portfólio?  

 

SISTEMÁTICA – CE3 

24) Existe plano atualização tecnológica e certificação dos laboratórios?  

 

QUANTIDADE – CE4 

25) Os métodos para gestão de projetos, processos e inovação existentes são suficientes 

para atender à proposta de trabalho do Instituto?  

 

QUALIDADE – CE4 

26) Existem métodos de gestão de projetos e processos certificados e reconhecidos por 

organismos certificadores?  

 

SISTEMÁTICA – CE4 

27) Existe plano para revisão dos métodos implantados para melhoria de processos do 

Instituto e para gestão da inovação?  

 

QUANTIDADE – CE5 

28) A quantidade de projetos executados em rede atende às metas estabelecidas para as 

Redes no qual o Instituto está inserido? 

 

QUALIDADE – CE5 

29) Os projetos desenvolvidos em rede proporcionaram transferência de conhecimentos e 

incremento na receita do Instituto? 

 

SISTEMÁTICA – CE5 

30) Existe planejamento orientado para estimular a captação de projetos em rede?  

 

CAPITAL RELACIONAL 
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QUANTIDADE – CR1 

31) O número de interações com as empresas e clientes é suficiente para geração de 

negócios que atendam às metas do Instituto?  

 

QUALIDADE – CR1 

32) As interações realizadas com empresas e clientes sempre geram negócios para o 

Instituto?  

 

SISTEMÁTICA – CR1 

33) Existe plano de gestão da carteira de clientes inclusive utilizando CRM e 

procedimento de pós venda?  

 

QUANTIDADE – CR2 

34) O Instituto possui número suficiente de parceiros estratégicos para fortalecimento das 

ações?  

 

QUALIDADE - CR2 

35) O relacionamento com parceiros estratégicos refletem em resultados para melhoria das 

ações do Instituto e das indústrias?  

 

SISTEMÁTICA – CR2 

36) Existem procedimentos definidos para captação de parcerias estratégicas para o 

Instituto?  

 

QUANTIDADE – CR3 

37) O Instituto possui número relevante de projetos subsidiados por fontes de fomento em 

relação à capacidade de atendimento?  

 

QUALIDADE – CR3 

38) As interações do Instituto com as fontes de fomento resultam em maior número de 

projetos aprovados compatíveis com as demandas das indústrias?  

 

SISTEMÁTICA – CR3 

39) A equipe do Instituto realiza mapeamento de diversas fontes de fomento para subsidiar 

projetos?  

 

QUANTIDADE – CR4 

40) O Instituto participa frequentemente de ações das entidades do Sistema Indústria 

inclusive do SENAI DN?  

 

QUALIDADE – CR4 

41) A participação do Instituto dentro das ações e programas promovidos pelo Sistema 

Indústria inclusive com o SENAI DN resulta em contribuição significativa para 

consolidar ideias e formatar projetos?  

 

SISTEMÁTICA – CR4 

42) Existe planejamento para fortalecer a atuação do Instituto nas redes e no 

compartilhamento de ações com outras entidades do sistema indústria inclusive o 

SENAI DN?  
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