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Introdução

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Metodologia

 Para a realização deste artigo foi seguida a metodologia de pesquisa qualitativa, através de pesquisa de campo. Foi elaborado 
um roteiro de questões sobre ferramentas de gestão, e aplicados aos gestores e/ou responsáveis nas organizações do segmento, 
pelos acadêmicos do curso de graduação em Administração da Universidade de Caxias do Sul. O método utilizado foi o estudo 
de caso por ter sido considerado pesquisadores o mais adequado para este estudo, devido tal método preservar as 
características holísticas e relevantes do evento analisado.

 

Objetivo

Ferramentas de Gestão Contribuindo Com as Inovações na Indústria Moveleira

PIBIC - CNPQ

Resultados

 Este trabalho foi desenvolvido a partir do projeto de pesquisa intitulado: Implementação e Desempenho das Operações 
Sustentáveis: um Estudo sob a Ótica da Trajetória, dos Recursos e das Capacidades Organizacionais cujo objetivo é 
compreender o papel da trajetória e do desenvolvimento de recursos e de capacidades para a implementação e desempenho das 
operações sustentáveis. 

 A inovação se faz necessária nas organizações, sejam do setor público ou privado. A atual situação socioeconômica em que o 
país encontra-se praticamente obriga que as instituições busquem alternativas afim de melhorar e otimizar seus processos. No 
âmbito moveleiro não é diferente, diversas empresas do seguimento só conseguiram manter-se no mercado devido à capacidade 
de mudança. O processo que ocorre durante a aplicação de uma inovação muitas vezes é lento e gera certos conflitos dentro da 
empresa, mas é indispensável para a sobrevivência saudável da instituição ( MOVERGS, 2015). 

 O presente trabalho tem por objetivo identificar as ferramentas de gestão que contribuem para a inovação na indústria 
moveleira no município de Caxias do Sul  e região. 

 Dentre os resultados observados destacam-se:
 Na maior parte das organizações entrevistadas não são conhecidas algumas ou nenhuma das ferramentas de gestão;
 Na maior parte das organizações entrevistadas que conhecem as ferramentas de gestão dizem não utilizar as mesmas 

devido ao custo de implementação.
  Há pouca mão de obra qualificada no mercado para a utilização das ferramentas de gestão nas organizações; 
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 Conclui-se que apenas uma das cinco organizações entrevistadas utiliza algumas das ferramentas de gestão. Porém as 
demais entrevistadas dizem conhecer tais ferramentas (de gestão) e às consideram de extrema importância para obter 
benefícios como: o melhoramento da qualidade dos produtos, percepção de valor agregado pelos compradores, melhoria no 
cotidiano de trabalho dos funcionário e resultado financeiro pela empresa através de redução de desperdícios entre outros. 
Porém nestas últimas (organizações) não são aplicadas as ferramentas de gestão, devido ao elevado custo no processo de 
implementação.
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