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RESUMO: A estruturação dos planos estratégicos operacionais na indústria têxtil remete a uma 
sistemática de produção iniciada na Revolução Industrial, e pouco desenvolvida ao longo dos 
séculos. Neste ínterim, tem-se inovado o produto de forma pontual em alguns processos, mas a 
gestão, de modo geral, ainda carece de uma inovação profunda e mais alinhada as estratégias 
empresariais a serem alcançadas. Afinal, são séculos contratando funcionários para que realizem 
atividades mecânicas, cujo objetivo é apenas o produto pronto e acabado. Entretanto, a indústria 
tem desperdiçado um valor crucial para alavancar-se: a valorização do processo criativo que provém 



 
 
 

 
do próprio trabalhador. Muitas vezes, os funcionários adquirem um know-how na operacionalização 
da máquina ou desenvolvem uma melhoria numa peça específica, cuja propriedade intelectual tem 
sido desperdiçada pela própria empresa por falta da gestão da inovação. Em busca de promover o 
estímulo a criatividade e fatores relacionados ao fomento da inovação, além de maior engajamento 
dos funcionários a ações estruturadas de PD&I na própria empresa, que por vezes podem ser 
suportadas por parcerias com as academias locais, valorizando a equipe laboral local, e assim poder 
gerar ganhos econômicos para ambos os envolvidos nesta iniciativa, elegeu-se uma indústria têxtil 
em Campina Grande/PB para a implementação de um projeto piloto que desenvolva uma 
metodologia com horizonte tecnológico replicável e escalável. 
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