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O processo de inovação é importante, pois pode ser a solução para a sobrevivência e sucesso 

dos negócios que envolvem moda e vestuário, cada vez mais dinâmicos e competitivos. No 

entanto, as empresa precisam querer ser inovadoras e além disso, promover um ambiente 

favorável a atividades de criatividade que possam levar a inovação. O que depende, de uma 

cultura organizacional, que estimule a inovação em todos os setores da empresa, sendo este o 

ponto de partida. Büschgens; Bausch; Balkin (2013) afirmam, que para ocorrer a inovação torna-

se necessário o apoio de uma cultura organizacional que facilite os processos, servindo de fator 

estratégico no alcance dos objetivos organizacionais. Portanto, a cultura organizacional é 

considerada pelos autores, um dos fatores influenciadores do comportamento dos membros das 

empresas, que pode ser de rejeitação ou de comprometimento com a inovação, como um processo 

fundamental para manutenção competitiva e até a conquista de novos mercados. Diante deste 

cenário, objetiva-se verificar como a cultura organizacional pode estimular ou criar barreiras a 

inovação e a criatividade em micro e pequenas empresa de vestuário de Santa Catarina. Pretende-

se identificar se as empresas de vestuário realizam esforços para inovar e se promovem um 

ambiente favorável a inovação. Busca-se, dessa forma, contribuir para a melhor compreensão do 

tema, e levar os gestores das empresas de vestuário catarinenses a refletir sobre a importância de 

realizar esforços para disponibilizar ambiente favorável a criatividade e inovação, bem como a 

importância dessas ações para a competitividade. Será utilizada a qualitativa com foco na 

abordagem do problema devido às suas características de investigação exploratória e descritiva. 

A pesquisa qualitativa será desenvolvida na forma de estudo de caso, com entrevistas semi-

estuturadas. Com a fundamentação teórica busca a identificação e compreensão dos aspectos da 

cultura organizacional, da criatividade e dos processos de inovação, seus conceitos e abrangência. 

No ambiente de trabalho, a cultura organizacional representa a identidade da organização, reflete 

os valores, as crenças, princípios e normas compartilhadas pelas pessoas que formam a empresa 

(BEDANI, 2012). Isto significa, que cada empresa de vestuário possui sua própria cultura 

organizacional, que determina o modo como seus membros se comportam e se relacionam no seu 

ambiente de trabalho. Quando os gestores da empresa valorizam os processos de inovação, 

promovem um ambiente favorável para que os seus membros usem a criatividade com vistas a 

inovação. Por isso, a pesquisa abordar o valor da criatividade e da inovação nas empresas de 
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vestuário, tendo em vista que o conhecimento, a informação, a criatividade e a inovação são 

elementos básicos da cultura organizacional, de grande valor para a permanência das empresas 

nos negócios de moda. Diante dessas questões, precisam renovar periodicamente seus produtos, 

diferenciando parcialmente ou criando produtos novos, para acompanhar as estações do ano, 

definições da moda ou atualização tecnológica. A criatividade está diretamente ligada a alguns 

processos de pensamento, tais como: imaginação, insight, invenção, iluminação, originalidade, 

inspiração, intuição e inovação. Para um produto novo surgir, é necessário conhecimento, traços 

da personalidade e características cognitivas dos envolvidos no processo (ALENCAR, 1996). 

Para Bedani (2012), o termo criatividade organizacional é um processo originário das 

características de personalidade, conhecimento, habilidades e motivação dos membros da 

organização. Percebe-se, portanto, que a criatividade está associada a algo relacionado e 

proveniente do ser humano.  Quando as empresas de vestuário realizam ações para inovar, sejam 

nos produtos ou nos processos, promovem um ambiente favorável a criatividade onde ideias 

criativas podem gerar inovação. Pretende-se aborda-se alguns conceitos de inovação para 

entender seus principais aspectos e abrangência. “Inovação é a introdução de uma ideia, produto, 

modelo de negócio, capaz de gerar melhorias com resultados para a empresa, e/ou cliente e/ou 

sociedade” (PADUA FILHO, WAGNER (2015, 15). Os procedimentos metodológicos da 

pesquisa pretendem discutir o tema Inovação em micro e pequenas empresas do vestuário e 

moda, utilizando a pesquisa bibliográfica sobre o tema e os resultados de uma pesquisa de campo 

realizada em 248 micro e pequenas empresas do setor no primeiro semestre de 2017, pela FITEJ 

de Joinville (Fundação Instituto Tecnológico de Joinville). A amostra cobriu empresas 

catarinenses do setor do vestuário, da Região Norte, do Vale do Itajai, do Planalto Serrano e da 

Grande Florianopolis. Estas empresas responderam o questionamento sobre suas praticas de 

inovacão. Baseado na análise da referida pesquisa, serão formulados questionamentos, que 

levarão a uma pesquisa de campo qualitativa, com empresas de vestuário (duas de pequeno porte, 

duas de médio porte e duas de grande porte) a serem selecionadas para o estudo de caso. Serão 

organizadas entrevistas semi-estuturadas que pretendem elucidar as questões formuladas sobre a 

cultura inovativa, buscando assim, atingir os objetivos propostos. 
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