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INTRODUÇÃO 
 
O desenvolvimento de produtos é considerado um processo crítico para a 
competitividade das empresas (ROZENFELD et al., 2006). Nesse contexto, o processo 
de criação de novos produtos bem-sucedidos é fundamentalmente um processo 
multidisciplinar (BEVERLAND; MICHELI; FARRELLY, 2016), envolvendo agentes internos 
e externos à organização.  
Nessa linha, considerando que as pequenas e médias empresas encontram 
dificuldades em organizar suas atividades de processo de desenvolvimento de 
produtos (PDP) e práticas de inovação, bem como a importância significativa da 
indústria têxtil para os países (SILVA e ALVES, 2016), este estudo objetiva: (i) identificar 
fatores motivadores para a prática de colaboração interfuncional; (ii) identificar 
barreiras para a prática de colaboração interfuncional; (iii) propor uma sistemática 
para otimizar a prática de colaboração interfuncional no Processo de Desenvolvimento 
de Produtos da Indústria Têxtil. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica acerca do tema em estudo. Após, 
fez-se uma pesquisa de campo junto a gestores de indústrias têxteis, visando 
identificar como ocorrem os processos de desenvolvimento de produtos nessas 
organizações, se há o envolvimento de diferentes departamentos e agentes externos 
nos referidos processos, bem como os motivadores e barreiras à colaboração 
interfuncional no PDP mais importantes pelos entrevistados. 



 
 

Para a pesquisa de campo, empregou-se as abordagens qualitativa e  quantitativa. Sob 
a ótica da pesquisa qualitativa, utilizou-se abordagem direta, através de entrevistas em 
profundidade com gestores e/ou responsáveis pelo processo de desenvolvimento de 
produto das empresas em estudo. Quanto a coleta de dados, utilizou-se amostra não-
probabilística, por conveniência. Logo,  definiu-se que as indústrias têxteis de pequeno 
e médio porte do município de Guaporé (RS) constituem o universo de interesse, 
considerando a importância econômica das organizações para a região, conforme 
dados do IBGE de 2017. Para constituir a amostra, 12 indústrias foram selecionadas, 
que empregam no total 113 colaboradores. Com relação ao instrumento de coleta de 
dados, os roteiros de entrevistas individuais foram elaborados com base na literatura. 
O instrumento abordou perguntas abertas e fechadas, nos quais as fechadas foram 
compostas por questões dicotômicas, de múltipla escolha, e questões de escala de 
escala de importância (01- pouco importante a 05- muito importante).Quanto aos 
procedimentos de análise, inicialmente foram sistematizados os conteúdos mapeados 
na literatura. Após, os dados da pesquisa de campo foram analisados através de 
análises de frequência e estatística univariada. Por fim, tendo por referência a 
pesquisa bibliográfica e os dados decorrentes da pesquisa de campo, uma sistemática 
para otimizar a prática de colaboração interfuncional no PDP das indústrias é proposta. 
No Anexo 01 é possível observar os resultados da pesquisa, no que tange às ações 
realizadas nas organizações investigadas. Quanto a identificação das barreiras e 
motivadores, primeiramente foi realizada uma pesquisa teórica, a fim de identificar o 
que há na literatura acerca do tema. Após, a pesquisa de campo permitiu mapear 
aqueles considerados mais importantes pelos entrevistados. Como resultado, 
“dependência de recursos”, “conhecimentos e ponto de vista distintos”, “dificuldade 
de comunicação” e “discordância entre equipes” são as barreiras mais citadas, já os 
motivadores evidenciados foram “existência de interação e diálogo”, “existência de ajuda 

mútua” e “comunicação aberta.” Por fim, a figura do anexo 01 apresenta a sistemática 
proposta, que tem por objetivo auxiliar as indústrias têxteis a criar uma política de 
gestão que minimize as barreiras e maximize os motivadores relacionados a prática de 
colaboração interfuncional no PDP, através da indicação de práticas a serem 
realizadas, bem como métodos e ferramentas de auxílio. 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
A partir da percepção de que a inovação e a integração de distintas áreas no PDP são 
importantes e contribuem para o sucesso de novos produtos, o presente estudo foi 
desenvolvido em 12 organizações do setor têxtil. Buscou-se identificar barreiras e 
motivadores à colaboração interfuncional no PDP, bem como propor uma sistemática 
para otimizá-la nas indústrias. 
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