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RESUMO 

A inovação é um dos principais requisitos para a competitividade e o desenvolvimento 

econômico. Embora a importância dada à mesma seja crescente, o investimento em inovação 

por parte das empresas brasileiras ainda é baixo quando comparado ao de outros países, assim 

como o real entendimento de seu processo de geração, difusão e incorporação para o desenho, 

implementação e avaliação de estratégias. Este trabalho visa estudar como a inovação acontece 

em uma empresa do setor de treinamento e desenvolvimento com foco no mercado universitário 

e capacitações em gestão como principal oferta: a Voitto Treinamento e Desenvolvimento. Seu 

intuito é verificar em quais dimensões da inovação a organização atua de forma mais direta, e 

quantificar seu nível inovativo. Estudar, ainda, quais aspectos são negligenciados, para então 

propor planos de ação que poderão preencher as lacunas observadas e se tornar vantagem 

competitiva de fato através da aplicação de ferramentas como o Radar da Inovação e o 

Octógono da Inovação. 

 

Palavras-chave: Estratégia, Inovação, Treinamento 

  



ABSTRACT 

Innovation is a main requirement for competitiveness and economic development. 

Although its recognition is growing, the investment in innovation by Brazilian enterprises is 

still low when compared to other countries, as its understanding about the whole generation, 

diffusion and incorporation innovation process for drawing, implementation and strategy 

evaluation. This work intends to study how innovation happens in a Training and Development 

company that focuses on the academic market and offers mainly management training: Voitto 

Treinamento e Desenvolvimento. In order to verify in which innovative aspects the organization 

acts more directly and quantify its innovation level. Furthermore, to study which of these 

aspects are more neglected, for then to propose action plans in order to fulfill the observed gaps 

and become competitive advantages through the application of tools as Radar Innovation and 

Octagon Innovation. 

 

Keywords: Strategy, Innovation, Training 
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1. INTRODUÇÃO 

A inovação é um dos principais requisitos para a competitividade e o desenvolvimento 

econômico. Embora a importância dada à mesma seja crescente, o investimento em inovação 

por parte das empresas brasileiras ainda é baixo quando comparado ao de outros países, assim 

como o real entendimento de seu processo de geração, difusão e incorporação para o desenho, 

implementação e avaliação de estratégias. (IBGE, 2011). 

A PINTEC (IBGE, 2011), pesquisa de inovação realizada pelo IBGE, é responsável 

por levantar indicadores setoriais das atividades de inovação das empresas brasileiras. Essa 

pesquisa indica que, no âmbito de Serviços, a inovação é ainda menor. No que diz que respeito 

às empresas brasileiras de treinamento e desenvolvimento com foco em gestão, pouco se tem 

levantado. A PINTEC não inclui o setor em seu âmbito de pesquisa, o que demonstra a incerteza 

acerca do mesmo. 

Este trabalho visa estudar como a inovação acontece em uma empresa do setor de 

treinamento e desenvolvimento com foco no mercado universitário e capacitações em gestão 

como principal oferta: a Voitto Treinamento e Desenvolvimento. Seu intuito é verificar em 

quais dimensões da inovação a organização atua de forma mais direta, e quantificar seu nível 

inovativo. Estudar, ainda, quais aspectos são negligenciados, para então propor planos de ação 

que poderão preencher as lacunas observadas e se tornar vantagem competitiva de fato. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Na Voitto, a inovação está presente de diversas formas. O modelo de negócio em si é 

uma inovação, e como consequência disso, há poucas empresas que atuam de forma muito 

semelhante, embora existam diversos concorrentes com produtos equivalentes. A importância 

dada ao tema na organização é muito grande, entretanto, a aplicação das estratégias de inovação 

e a gestão da inovação não são feitas de forma sistemática e organizada. As ferramentas que 

serão apresentadas neste trabalho são um caminho para realizar o diagnóstico e criar tal 

organização. 

Dado o grau de envolvimento do autor com a organização ao longo dos últimos anos, 

e, consequentemente, com as práticas que serão descritas, acredita-se que o trabalho é viável e 

poderá trazer resultados estáveis e mensuráveis. Isso será possível por meio da execução dos 
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planos de ação elaborados para serem executados por todos os colaboradores, se impulsionados 

pelas principais lideranças presentes na empresa. 

As principais motivações para escolha deste tema são, portanto, a possibilidade de 

gerar resultados práticos para a empresa por meio de um plano estratégico relacionado à 

inovação, ainda inédito, e para o setor como um todo, ao criar referencial teórico, que não possui 

estudo significante similar; e, sem dúvida, pelo potencial de desenvolvimento acadêmico 

gerado por sua realização. 

 

1.2. ESCOPO DO TRABALHO 

 

O trabalho será executado a partir do diagnóstico da inovação da Voitto Treinamento 

e Desenvolvimento. Consistirá em uma avaliação das práticas inovadores elaboradas e 

implantadas pela organização desde sua fundação, em maio 2008, até o outubro de 2015.  

Abrangerá, horizontalmente, todas suas coordenações e gerências, e verticalmente, os 

níveis operacional, tático e estratégico. O foco será o mercado universitário, que ao longo do 

tempo se mantém como seu core business (ou núcleo principal de negócio). 

 

1.3. ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do trabalho é o diagnóstico do perfil de inovação da empresa 

selecionada, para consequente elaboração de um plano estratégico relacionado ao tema através 

da aplicação das ferramentas Radar da Inovação e Octógono da Inovação. 

Como objetivos específicos, tem-se: 

 Aplicar o Radar da Inovação na Voitto T&D, 

 Aplicar o Octógono da Inovação na Voitto T&D, 

 Elaborar uma Matriz SWOT com foco em aspectos inovativos,  

 Formular planos de ação estratégicos relacionados à inovação para execução 

pela organização. 

 

1.4. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Este estudo pode ser definido como sendo de natureza aplicada, com objetivos 

exploratórios e abordagem qualitativa, tendo como método a pesquisa-ação, uma vez que 
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grande parte das ações descritas são baseadas no conhecimento adquirido pelo autor enquanto 

colaborador da empresa ao longo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e muitas das inovações 

apresentadas tiveram participação direta ou indireta do mesmo durante este período. 

Conforme a classificação de Miguel (2010) esquematizada na figura 1, é de natureza 

aplicada porque gera conhecimento para a solução de um problema real e específico, de 

aplicação cotidiana. Ressalta-se seu interesse prático, isto é, os resultados aqui desenvolvidos 

serão empregados, efetivamente na prática diária da empresa. De objetivos exploratórios por 

buscar maior conhecimento sobre o problema analisado, permitindo a proposição de soluções. 

E a abordagem é qualitativa pois o ambiente natural é fonte direta para coleta de dados, 

interpretação de fenômenos e atribuição de significados. 

 

 

Figura 1 – Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

 

 

 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O primeiro capítulo do trabalho se refere a parte introdutória do mesmo. É feita uma 

breve análise da inovação no setor de treinamento e desenvolvimento brasileiro, e apresentada 
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a empresa na qual o trabalho será baseado. Em seguida são apresentados justificativa, escopo, 

objetivos, e a definição da metodologia desta monografia. 

Na segunda parte, será feita a revisão da literatura, com desdobramentos em 

abordagem conceitual, definições, tipos, gestão e estratégias da inovação. Também serão 

apresentadas as ferramentas a serem aplicadas (Radar da Inovação e Octógono da Inovação). 

O desenvolvimento consistirá na aplicação das ferramentas supracitadas na Voitto 

Treinamento e Desenvolvimento, segregadas pelas 12 (doze) dimensões do Radar e pelos 8 

(oito) aspectos do Octógono. Neste trecho, as práticas da empresa serão analisadas. Será 

apresentada ainda a Matriz SWOT da inovação e os planos de ação estratégicos provenientes. 

O quarto capítulo reúne, em suma, as conclusões obtidas com base no desenvolvimento 

do trabalho. 

Por fim, as referências bibliográficas utilizadas, principalmente para revisão da 

literatura, e os anexos devidos, como o termo de autenticidade e a declaração de veracidade e 

autorização da empresa para publicação do trabalho. 
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2. ABORDAGEM CONCEITUAL PARA A INOVAÇÃO 

Os estudos sobre inovação remetem às teorias de Joseph Schumpeter apud Scherer; 

Carlomagno (2009), que atribuiu a ela o papel fundamental de impulsionar o progresso 

econômico através do progresso técnico e a separou de invenção, estabelecendo que a inovação 

se diferenciava por estar vinculada a um ganho econômico.  

Para Schumpeter apud Szmrecsányi (2006), as mudanças se originam por parte da 

empresa, mais especificamente por parte do empresário, possuidor da energia e capacidade de 

realizar o novo, e então se tornam disponíveis para a sociedade. São novas combinações, 

utilizando recursos a partir dos locais onde estão empregados e alocando-os em novas 

atividades, que vão produzir, então, o desenvolvimento econômico.  

Os lucros provenientes, então, constituem um prêmio que a sociedade paga aos 

inovadores por tornar novos bens e serviços acessíveis à população. Contudo, esses são ganhos 

passageiros, pois as inovações vão se difundindo na sociedade por meio da concorrência. Os 

consumidores, atores passivos, apenas incorporam as inovações ao seu dia-a-dia. (DA COSTA, 

2006) 

Durante muitas décadas, Schumpeter não foi devidamente reconhecido por suas ideias. 

A partir da década de 1980, entretanto, estabeleceu-se um marco no pensamento do que viria a 

ser conhecido como corrente neoschumpeteriana, que tem revisitado a grande bagagem teórica 

desenvolvida pelo economista e incluindo novas categorias analíticas. 

Diversos conceitos como norma de comportamento, o processo de busca de inovações 

como diferencial competitivo, o mercado como selecionador e o papel das instituições são 

exemplos do que têm lançado novas luzes sobre a dinâmica capitalista a partir dessa corrente. 

(DA COSTA apud TIGRE, 2005). 

No Brasil, o surgimento da Inovação como área de conhecimento se dá após o advento 

da gestão da qualidade na década de 90, que elevou as empresas a um novo patamar de eficácia 

operacional e as tornou semelhantes entre si, focadas em custo – altamente produtivas, mas 

pouco diferenciadas. “Inovar significa buscar novos resultados através de novas estratégias, de 

novas ideias, de novas ações. ” (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 
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2.1. DEFINIÇÕES PARA A INOVAÇÃO 

 

De acordo com Van de Vem (1989), “a Inovação é um processo que envolve geração, 

adoção, implementação e incorporação de novas ideias, práticas ou artefatos dentro da 

organização”. Byrd e Brown (2003) reforçam tais ideias ao considerar a inovação como a 

combinação entre criatividade e a tomada de risco.  

Outra definição considera a Inovação como “o reconhecimento de oportunidades para 

uma mudança lucrativa e a exploração dessas oportunidades até a sua adoção na prática” 

(BAUMOL apud FRANCIS; BESSANT, 2005). 

McFadzean et. al. (2005), de forma complementar, sugerem que a inovação é um 

“processo que fornece valor adicionado e um nível de novidade para a organização [...] através 

do desenvolvimento de novos procedimentos, soluções, produtos e serviços e também de novos 

métodos de comercialização”. 

 

2.2. TIPOS DE INOVAÇÃO 

 

As dificuldades no estudo da Inovação começam pela base conceitual, ou seja, pela 

dificuldade em se entender o que realmente é inovação e principalmente de diferenciar seus 

tipos. Segundo Scherer e Carlomagno (2009), “o desentendimento dos fundamentos e do 

próprio conceito de inovação estavam e ainda permanecem comprometendo o desempenho das 

empresas com a gestão da inovação”. 

Inicialmente deve-se diferenciar ciência, tecnologia, inovação e invenção. Por estarem 

extremamente entrelaçadas, comumente há confusão. A ciência deve ser tratada como a 

informação, a formulação de uma hipótese e o experimento, baseados na lógica e experiência, 

a teoria; enquanto a tecnologia seria o bem físico, o objeto, a ferramenta.  Sua diferença está 

exemplificada por meio da segregação apresentada no quadro 1. 

Hoje em dia, o termo tecnologia é casualmente usado para descrever objetos modernos, 

últimos lançamentos. Mas a tecnologia tem sua origem nos primórdios da humanidade, quando 

o homem da caverna utilizava um pedaço de pau o um osso como uma ferramenta ou extensão 

de seu corpo, mesmo que esses objetos não sofressem nenhuma modificação, apenas um 

diferente propósito. A tecnologia pode ser tratada como o estudo da técnica, do transformar. 

(GILBERT, 1995; VERASZTO et al, 2003). 
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Assim evidencia-se que, atualmente, a tecnologia utiliza métodos sistemáticos de 

investigação semelhantes aos da ciência, porém não se limita a tomar emprestadas as ideias 

para dar resposta a determinadas necessidades humanas, mas vai além disso, combinando teoria 

com produção e eficácia. Os conceitos das ciências são utilizados na tecnologia, porém, depois 

que já se tenha reduzido o nível de abstração de conceitos individuais (ACEVEDODÍAZ, 1998). 

 

Quadro 1 – Diferenças e similaridades entre Ciência e Tecnologia 

Característica Ciência Tecnologia 

Tipo principal de problema Cognitivo Prático 

Objetivo final Entender Fazer 

Centrada em Hipóteses e experimentos Projetos e programas 

Papel da teoria Guia para o entendimento Guia para ação 

Papel da experimentação Fonte de dados e teste de ideias Fonte de dados e teste de projetos 

e programas 

Profundidade Máximo desejável Suficiente para propósitos práticos 

Impacto social Sobre o resto da cultura Sobre toda sociedade 

Análise custo/benefício Frequentemente não se aplica Necessária 

Papel da descoberta Central Central 

Papel da invenção Central Central 

Crítica Necessária Necessária 

Fonte: Bunge (1980) apud Ricardo et al (2007, Adaptado) 

 

A inovação é a extensão de uma invenção. De nada adianta um produto criativo que 

não é factível ou mesmo escalonável. Fica inacessível para potenciais clientes. 

Uma classificação para inovação apresentada por Tidd, Bessant e Pavitt (2008), se 

baseia nos “4 Ps” da Inovação: 

 Inovação de produto - mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma 

empresa oferece; 

 Inovação de processo – mudanças na forma em que os produtos/serviços são 

criados e entregues; 

 Inovação de posição – mudança no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos no mercado; 

 Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz. 
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No Manual de Oslo (OCDE, 2005), publicação com o objetivo de orientar e padronizar 

conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), é encontrada outra classificação semelhante:  

 Inovações de produto – envolvem mudanças significativas nas potencialidades 

de produtos. Incluem-se bens totalmente novos e aperfeiçoamentos 

importantes para produtos existentes. 

 Inovações de serviço - a inovação em setores voltados para serviços difere 

substancialmente da inovação em muitos setores de transformação. A inovação 

em serviços é organizada de forma menos formal, possui natureza mais 

incremental e é menos tecnológica.  

 Inovações de processo - representam mudanças significativas nos métodos de 

produção e de distribuição. 

 Inovações organizacionais - referem-se à implementação de novos métodos 

organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, na organização 

do local de trabalho ou nas relações externas da empresa. 

 Inovações de marketing - envolvem a implementação de novos métodos de 

marketing, incluindo mudanças no design do produto e na embalagem, na 

promoção do produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de 

preços de bens e de serviços. 

Também pode-se classificar inovações no âmbito do seu impacto: incrementais, 

disruptivas e radicais. 

Inovações incrementais consistem em melhorias continuas de menor impacto, 

representando um pequeno avanço na percepção do cliente e não modificam radicalmente os 

ambientes nos quais acontecem. Incluem a modificação, aperfeiçoamento, simplificação, 

consolidação e melhoria de produtos, processos, serviços e atividades de produção e 

distribuição existentes. (INNOSKILLS, s.d.). 

A inovação radical implica introduzir novos produtos ou serviços que se desenvolvem 

em novos negócios ou se expandem em novas indústrias, ou que causam uma mudança 

significativa em toda a indústria e que tendem a criar novos valores de mercado. (GERARD; 

GAYNOR, 2002). 

Ainda em outra categoria, temos as inovações disruptivas, que surpreendem as pessoas. 

São eventos raros, fruto de investigação científica ou de engenharia. São sinônimo de 
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revolucionárias porque criam algo que a maioria das pessoas não acreditava ser possível. 

(InnoSkills, s.d.). 

Christensen (1997) apud OCDE (2005) sugere que líderes ancorados na oferta de 

soluções melhores a seus principais clientes e novos entrantes focados em Inovações disruptivas 

– convenientes e de baixo custo têm sido vencedores. Na visão de Christensen, inovação 

disruptiva é “aquela que causa um impacto significativo em um mercado e na atividade 

econômica das empresas nesse mercado. Esse conceito é centrado no impacto das inovações, 

em oposição a sua novidade. O impacto pode, por exemplo, mudar a estrutura do mercado, criar 

novos mercados ou tornar produtos existentes obsoletos” (OCDE, 2005). 

Para Schumpeter, inovações disruptivas não podem ser previstas, embora surjam do 

próprio sistema, modificam o mesmo radicalmente, levando ao rompimento do equilíbrio 

anteriormente estabelecido. Esse ciclo de rupturas caracterizam a economia. (DA COSTA, 

2006). 

 

2.3. GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

É crescente a percepção das empresas sobre a importância da gestão da inovação para 

a competitividade, porém as decisões relativas às estratégias de Inovação ainda carecem do uso 

de ferramentas mais adequadas para lidar com questões que surgem da própria essência dos 

processos de inovação. (CANONGIA et al, 2004). 

Embora percebam esse movimento, a maioria das organizações está insatisfeita com a 

maneira como a gerenciam. Buscam o aumento da competitividade, mas os conhecimentos 

necessários são radicalmente diferentes dos normalmente utilizados na gestão comercial. “A 

inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar 

proveito das mesmas” (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

A gestão da inovação consiste em criar um ambiente favorável que permita a resolução 

eficaz de desafios múltiplos. Um dos grandes desafios consiste em entender um conjunto de 

fenômenos complexos, incertos e de risco elevado. “O equilíbrio precisa ser atingido entre 

simplificações e representações que propiciem o pensamento”. (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008). 

Para Wilson e Doz (2012), algumas regras devem ser seguidas para obtenção de 

sucesso nesse tipo de gerenciamento, como formar equipes que adquiram um novo conjunto de 
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competências de colaboração e adotar uma mentalidade coletiva. Um contexto organizacional 

estável como um todo também é necessário, com envolvimento da alta gerência. 

A cadeia de valor da inovação proposta por Hansen e Birkinshaw (2007) tem como 

objetivo melhorar etapas no processo inovador, uma vez que discute o mesmo de forma objetiva, 

com foco na ação gerencial. (MAIA, 2014). A mesma é demonstrada na figura 2. 

 

 

Figura 2 – Cadeia de Valores da Inovação 

Fonte: Hansen e Birkinshaw (2007) apud Maia (2014) 

 

2.4. ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO 

 

A literatura é repleta de modelos sobre como obter um diferencial competitivo, 

entretanto muitos não são exequíveis. O ponto de partida é, com base na cultura da empresa 

criar um ambiente organizacional no qual a inovação seja amplamente desenvolvida, a partir de 

processos gerenciáveis e consolidados. (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 

Esses processos devem ser responsáveis por definir a maneira como a empresa 

desenvolve competências relativas à inovação em seus colaboradores, como permite que o 

“fazer diferente” seja estimulado, e principalmente a forma como captura toda a subjetividade 

e formula sua estratégia. “A estratégia, hoje, é vista como sendo muito mais do que um simples 

plano: é uma perspectiva, um curso de ação, um “jeito de jogar o jogo” – e de vencê-lo”. 

(SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 

Para Michael Porter (1990), “as empresas alcançam vantagem competitiva através de 

ações de inovação. Abordam a inovação em seu sentido mais amplo, incluindo tanto novas 

tecnologias, quanto novas formas de fazer as coisas”. 
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Quadro 2 – Mecanismos para obtenção de vantagem estratégica 

Mecanismo Vantagem estratégica Exemplos 

Novidade na oferta de 

produto ou serviço 

Oferecer algo que ninguém mais 

consegue 

Walkman, caneta, câmera, lavadora de 

pratos, atendimento bancários por 

telefones, sistema de vendas online etc. 

Novidade no processo Oferecer algo de uma forma que os 

outros não conseguem imitar – mais 

rápido, mais barato, mais personalizado, 

etc 

Processo de vidro laminado da 

Pilkington, processo de fabricação de 

aço da Bessermer, serviço bancário 

pela Internet, etc. 

Complexidade Oferecer algo que os outros têm 

dificuldade em dominar 

Rolls-Royce e motores para avião 

Proteção legal de 

propriedade intelectual 

Oferecer algo que os outros não 

conseguem, a menos que paguem 

licença ou uma taxa 

Drogas populares como Zantac, 

Prozac, Viagra etc. 

Acréscimo/ampliação de 

alcance de fatores 

competitivos 

Alterar a base de concorrência – de 

preço do produto para preço e 

qualidade, ou preço, qualidade, etc. 

A indústria automobilística japonesa 

Tempo/oportunidade Vantagem de ser o primeiro a entrar  ou 

Vantagem de seguidor rápido 

Amazon.com, Yahoo 

Desenvolvimento 

robusto/de plataforma 

Oferecer um produto que é a base sobre 

a qual outras variações e gerações 

podem ser construídas 

A arquitetura do Walkman; o Boeing 

737; a Intel e a AMD etc. 

Reescritura de regras Oferecer algo que represente um 

conceito de processo/produto novo e 

que torna as antigas formas redundantes 

Maquinas de escrever versus 

processadores de texto para 

computador. 

Reconfiguração de partes 

do processo 

Recriar a forma na qual as partes do 

sistema interagem 

Zara ou Benetton; Dell; Toyota, etc. 

Diferentes contextos de 

aplicação 

Recombinar os elementos já conhecidos 

em mercados diferentes 

Rodas transferidas de malas de 

rodinhas para brinquedos infantis. 

Outros? Depende da capacidade de encontrar 

novas maneiras de fazer as coisas 

Napster. Conectou pessoa a pessoa ao 

oferecer um contato mais rápido. 

Fonte: Tidd; Bessant; Pavitt, 2008 (Adaptado) 

 

A combinação de tecnologia comumente desenvolve um papel fundamental na 

disponibilização de novas opções, promovendo a Inovação de produto e processo, a partir do 

objetivo comercial. (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011). 
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Entretanto, existem diversos outros mecanismos que possibilitam a obtenção de 

vantagem estratégica como estratificado no quadro 2. 

 

2.5. RADAR E OCTÓGONO DA INOVAÇÃO 

 

No Radar da Inovação, exposto na figura 3, as inovações podem ser classificadas como 

melhoria, incremental ou radical dentre as 12 dimensões descritas por Sawhney et al (2006), 

melhor detalhadas no quadro 3. 

 

Quadro 3 – As 12 dimensões da Inovação 

Dimensão Descrição 

Oferta Criar novos produtos e serviços desejados pelos consumidores 

Plataforma Criar um conjunto de componentes, técnicas de montagem ou 

tecnologias que sirvam como base para um portfólio de produtos 

Soluções Criar ofertas integradas e customizadas que solucionem problemas 

dos clientes 

Clientes Descobrir novos segmentos de clientes ou necessidades não 

atendidas 

Experiências do consumidor Aprofundar a interface de relacionamento da empresa com seus 

clientes 

Captura de Valor Redefinir e criar novas fontes de receita 

Processo Inovar em seus processos internos visando ganhos de eficiência, 

tempo de ciclo e qualidade 

Organização Buscar novas formas de organizar a empresa internamente e com 

relação a suas parcerias externas 

Cadeia de fornecimento Redefinir o fluxo de informações dentro da cadeia de suprimentos, 

visando mudanças na estrutura e melhoria na colaboração entre seus 

participantes 

Presença Redefinir os canais de distribuição e os pontos onde a empresa 

oferece seus produtos ou serviços 

Relacionamento Buscar ganhos integrando clientes e parceiros 

Marca Alçar a marca a novos domínios 

Fonte: Sawhney et al (2006) apud Scherer e Carlomagno (2009) 
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Figura 3 - Radar da Inovação 

Fonte: Scherer e Carlomagno (2009) 

 

O Octógono da Inovação, exemplificado na figura 4, por sua vez, proposto por Scherer 

e Carlomagno (2009), é desenhado tanto para o diagnóstico do potencial inovador como para a 

gestão de empresas inovadoras. 

 

 

Figura 4 - Octógono da Inovação 

Fonte: Scherer e Carlomagno (2009) 

 

É dividido em oito dimensões: 

 Estratégia – é um processo continuado de decisões, um fio condutor das ações, 

uma clara definição da direção a seguir. A estratégia é apreendida e conhecida 

por todos. 
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 Relacionamentos - são fundamentais para o desenvolvimento de inovações. A 

velocidade, ou a aceleração, com que os conhecimentos novos ultrapassam os 

anteriores impossibilita que uma empresa sozinha consiga acompanhar a 

evolução. Os desafios são vencidos através de alianças e de parcerias. 

 Cultura -  é algo difuso e intangível. Refere-se às normas aceitas por todos, às 

crenças e aos valores comuns que dão forma ao comportamento das pessoas na 

organização.  

 Pessoas - uma equipe se forma com indivíduos competentes, motivados, 

compromissados e que aceitam desafios. Como a criatividade vem da 

justaposição de ideias e conhecimentos até contraditórios, a diversidade de 

perspectivas, os valores e as experiências se constituem num combustível 

importante para esse processo. 

 Estrutura – uma empresa inovadora possui uma estrutura que possibilita a 

criatividade, a interação e a aprendizagem. Neste caso, a concepção clássica de 

uma estrutura altamente centralizada não é apropriada para uma organização 

que privilegia a descoberta, que aceita o erro e corre riscos. 

 Processo - poucas empresas apresentam um processo estruturado e formal de 

gestão da inovação. A dimensão de processo trata da forma como a empresa 

gera novas ideias, como as avalia, experimenta e seleciona em quais investir. 

 Funding - os investimentos destinados à inovação indicam a relevância dada 

pela alta gestão para as atividades de desenvolvimento de novos produtos, 

processos, serviços e negócios. Não existe uma fórmula pré-determinada, mas 

indicam-se faixas de percentuais investidos em relação ao faturamento total. 

 Liderança – se a alta administração não estiver comprometida com a inovação, 

ou se o discurso do novo não se consubstanciar na prática, a inovação não será 

prioridade. O papel, portanto, da alta administração é essencial. (SCHERER; 

CARLOMAGNO, 2009). 

 

Ambas as ferramentas supracitadas têm sido aplicadas em conjunto e alguns casos 

podem ser estudados através de artigos disponíveis on-line no acervo da ABEPRO, como os 

apresentados no XXXII ENEGEP (2012). Entretanto, como ainda são muito recentes, o número 

de aplicações disponíveis ainda é limitado. 
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Scherer e Ribeiro (2012) utilizam a metodologia proposta em uma pequena empresa 

de arquitetura e design localizada no sul do Brasil. Os autores, juntamente aos sócios da 

empresa, iniciaram o processo de análise do seu grau de inovação pelo mapeamento dos 

processos, subdivididos em primários, gestão, clientes, fornecedores e apoio. Em seguida 

responderam ao questionário estruturado por Scherer e Carlomagno (2009). O gráfico é 

apresentado na figura 5. 

 

 

Figura 5 – Octógono da Inovação aplicado a empresa de arquitetura 

Fonte: Scherer e Ribeiro (2012) 

 

Diferentemente do proposto por Scherer e Carlomagno (2009), os autores optaram por 

quantificar o Octógono da Inovação e definir dimensões no Radar da Inovação. O Radar é 

demonstrado na figura 6. 

Os resultados obtidos os levaram à conclusão que as pessoas da empresa possuem 

conhecimentos quanto aos conceitos da inovação e importância desta, porém a empresa não 

estava estruturada para fomentar a inovação e que necessitava estabelecer uma estrutura para 

inovação e um processo de gestão com indicadores adequados. 

As 12 dimensões propostas por Sawhney et al (2006) foram analisadas em seguida, e 

quatro foram selecionadas: Solução, Presença, Experiência do Consumidor e Relacionamentos. 

 



28 

 

 

Figura 6 – Radar da Inovação aplicado à empresa de arquitetura 

Fonte: Scherer e Ribeiro (2012) 

 

Foram estabelecidos então três objetivos gerenciais de inovação e cinco indicadores 

gerenciais de inovação, e através da aplicação das ferramentas “foi possível identificar e 

priorizar as áreas da empresa que necessitavam de ações e estruturar os processos visando 

fomentar à Inovação”. (SCHERER; RIBEIRO, 2012). 

Em um segundo estudo de caso, sendo este aplicado à uma vitivinícola, Marques et al 

(2012) concluem que a inovação está presente na empresa de forma estruturada e com devida 

importância dada à gestão da inovação, tem-se mais um exemplo da aplicação do Octógono da 

Inovação conforme a figura 7, mais uma vez quantificado. O artigo, entretanto, restringe o 

diagnóstico da inovação da empresa a esta única ferramenta, e o resultado obtido pode ser 

questionado, uma vez que a metodologia utilizada não ficou clara e aparentemente a empresa 

teria um nível de inovação extremamente elevado em todas as dimensões. 

 

 

Figura 7 – Octógono da Inovação aplicado à vinícola 

Fonte: Scherer e Ribeiro (2012) 
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Outro estudo sobre o nível de inovação interessante foi realizado por Oliveira (2012) 

em duas empresas que prestam serviços logísticos em Ponta Grossa. Através da aplicação dos 

questionários, com suas respostas expostas no quadro 4, foi possível fazer comparações entre 

as organizações, onde percebeu-se que uma estava bem mais estruturada em relação a Inovação 

do que a outra. 

 

Quadro 4 – Respostas das operadoras logísticas 

Questões Resposta – Empresa A Resposta – Empresa B 

Como a Empresa articula o 

direcionamento das iniciativas de 

inovação? 

Não possui políticas de incentivo a 

inovação. 

Equipe de pesquisa e 

desenvolvimento; a direção reúne 

os gerentes. 

O quão claro é o entendimento das 

lideranças quanto à necessidade e 

relevância da Inovação? De que 

forma as lideranças apoiam o 

ambiente de inovação? 

Liderança ainda tem hábitos e 

procedimentos ultrapassados. 

As lideranças estão diretamente 

envolvidas nos processos de 

inovação. 

O que a alta gestão diz e faz para 

criar um ambiente que estimule a 

inovação? 

Não há estimulo para inovação. Estimula os colaboradores a 

participarem das inovações. 

De que forma a organização utiliza 

parceiros, clientes e concorrentes 

na geração e refinamento de ideias? 

Geralmente as ideias não saem da 

operação, a Diretoria cria, porém 

não envolve as lideranças. 

Através do acompanhamento do 

departamento de desenvolvimento 

de serviços. 

Onde está localizada a atividade de 

inovação e como ela é organizada? 

Não existe. Em São Paulo onde se concentra 

Direção. 

Como é o apoio à inovação, seus 

incentivos e reconhecimentos? 

Não existe. É acompanhada ativamente pela 

presidente da empresa que premia 

as 22 melhores ideias de inovação 

Como as oportunidades de 

inovação são geradas, 

desenvolvidas e avaliadas? 

Não existe. Através do depto. de 

desenvolvimento de serviços, e 

acompanhado pela diretoria 

Como as iniciativas de inovação 

são financiadas? 

Não existem financiamentos no 

processo de inovação. 

É financiada pela presidente da 

empresa. 

Fonte: Oliveira (2012) 

 

Uma das empresas é familiar e com atuação inicialmente em transporte de cargas, 

passando a atuar como operadora logística em todo o Brasil por volta do ano de 2002, com 
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grande foco em cervejarias. A segunda, sempre tendo atuado como operadora logística, tem 

como foco a prestação de serviços para a indústria têxtil. 

 

2.6. GESTAO DE PORTFÓLIO 

 

A gestão de portfólio compreende o gerenciamento do conjunto de projetos e produtos 

relacionados aos objetivos estratégicos da organização de forma compatível com os recursos 

disponíveis para sua realização. (MIGUEL, 2008). 

Entre tais recursos, podemos destacar como um dos mais negligenciados, o tempo de 

mão-de-obra disponível. O tempo é um recurso cada vez mais escasso tanto para pessoas quanto 

empresas, havendo mais oportunidades do que capacidade efetiva para aderi-las e gerencia-las. 

A vontade de fazer mais coisas ao mesmo tempo é frequente, e sempre está presente a sensação 

de que se oferecermos um grande número de soluções alcançaremos melhores resultados e 

maior sucesso profissional. Muitas vezes esse não é o melhor caminho. (TERRA et al, s.d.) 

É necessário estabelecer uma espécie de funil para compatibilizar as oportunidades 

com os recursos, como demonstrado na figura 8. 

 

 

Figura 8 – Ilustração de um portfólio de produtos e projetos 

Fonte: Rozenfeld et al (2006) 

 

Podemos entender as organizações como um conjunto de processos e projetos. Embora 

nem sempre ciente, todas praticam algum tipo de gestão de portfólio: simplesmente ao 

selecionar quais produtos focar. Tais escolhas são fundamentais no que diz respeito ao 

atingimento da estratégia da empresa, e o que falta à grande maioria é a integração entre os dois 

(gestão de portfólio e estratégia). (TERRA et al, s. d.) 
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A importância da gestão de portfólio pode parecer óbvia. Entretanto, tal como a Gestão 

da inovação, não há consenso quanto a um modelo ideal a ser seguido. Algumas regras se fazem 

importantes, como o contexto organizacional. “Cunhar uma estratégia de portfólio 

especializada e alinhada com a empresarial, identificar oportunidades, categorizar e priorizar 

projetos, avaliá-los e selecioná-los, balancear o portfólio e autorizá-lo são algumas das 

atividades desta modalidade de gestão”. (TERRA et al, s. d). 

Esquema semelhante proposto por Rabechini Jr. (2005) pode ser visualizado na figura 

9. 

 

Figura 9 – Modelo de Gestão de Portfólio 

Fonte: Rabechini Jr. (2005) 

 

Quando a busca pela execução desses conceitos acontece, ela comumente é traduzida 

por estabelecimento de visões complexas, integração de valores como a inovação e adoção de 

ferramentas estratégicas. O grande problema então, é a falta de materialidade e busca por 

resultados de curto prazo. 

No que diz respeito a projetos, é normal que um conjunto extenso de critérios de 7 a 

15 seja usado para gerar métricas de avaliação dos mesmos. Indicadores financeiros também 

são extremamente aplicáveis, como Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno.  

 

2.7. SCRUM 

 

O Scrum foi uma metodologia criada em 1993 por Jeff Sutherland para ser uma forma 

mais rápida, eficaz e confiável de criar softwares. Entretanto, pode ser aplicado para 

gerenciamento de projetos em geral, embora ainda permaneça pouco conhecido em outros 

setores de negócios. (SUTHERLAND, 2015). 
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Busca acolher a incerteza e a criatividade, colocando “uma estrutura em volta do 

processo de aprendizagem, permitindo que as equipes avaliem o que já criaram e, o mais 

importante, de que forma o criaram”. (SUTHERLAND, 2015). 

Isto é feito a partir da divisão dos projetos em ciclos, chamados de Sprints, que 

representam as próximas atividades. A lista de itens a serem executados ficam disponíveis na 

Product Backlog. No início de cada Sprint, a lista do Product Backlog é priorizada e a equipe 

selecionada as atividades que serão executadas dentro do Sprint. Tais tarefas são, então, 

transferidas para o Sprint Backlog.   

A cada dia uma reunião diária chamada Daily Scrum Meeting é feita com o objetivo 

de tornar conhecido o que já foi feito, e identificar as próximas prioridades. Ao final do Sprint, 

é feita uma retrospectiva e o planejamento do próximo ciclo. A dinâmica pode ser visualizada 

na Figura 10.  

 

 

Figura 10 – Scrum 

Fonte: Desenvolvimento Ágil (2015) 
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3. DESENVOLVIMENTO 

A Voitto, sediada em Juiz de Fora (MG), é especializada na preparação de 

profissionais para se diferenciarem no mercado de trabalho. Foi idealizada por engenheiros de 

produção, ainda na graduação, com o intuito de viabilizar a participação de estudantes em 

treinamentos antes acessíveis somente a profissionais já inseridos no mercado. Portanto, tem a 

inovação como pilar desde sua fundação. 

Seus cursos são orientados para a realidade do mercado e servem como instrumento 

para quem deseja unir os conhecimentos adquiridos na universidade aos casos reais do dia a dia 

de grandes empresas. Sua metodologia se utiliza de aulas expositivas, interação via dinâmicas, 

vídeos, aplicações práticas e estudos de caso, tudo sempre alinhado com o que houver de mais 

atualizado sobre o tema proposto. 

Existem hoje dois grandes focos de atuação para as organizações que atuam no mesmo 

setor: 

 Treinamentos abertos - realizados principalmente em Instituições de Ensino 

Superior (IES), sejam elas públicas ou particulares, nos quais os alunos 

realizam sua inscrição de forma individual. 

 Treinamentos in company – focados na capacitação de colaboradores das mais 

diversas empresas, normalmente realizado dentro das mesmas. 

Cinco áreas de conhecimento em treinamento e desenvolvimento poderão ser 

analisadas, pois compõem hoje o portfólio da organização: 

 Lean Seis Sigma - estratégia de negócios que busca resultados pela redução 

drástica da variabilidade dos processos. Para isso, usam-se ferramentas 

estatísticas e de qualidade, para aumentar a capacidade e desempenho do 

processo, sem elevar investimentos;  

 Softwares Empresariais -  gestão da rotina do trabalho de forma eficaz, gerando 

maior facilidade de compreensão a agilidade na realização de atividades de 

forma a possibilitar a integração de sistemas; 

 Sistemas de Gestão - soluções nas áreas de qualidade, saúde, segurança e meio 

ambiente para gerenciar e melhorar as políticas, procedimentos e processos de 

uma organização atendendo as necessidades mínimas percebidas por clientes e 

demais stakeholders. 
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 Desenvolvimento Humano - treinamentos orientados a gerar e desenvolver 

comportamentos e habilidades necessárias para uma equipe de alta 

performance; 

 Segurança Operacional -  sensibilização dos colaboradores por meio de 

fundamentação teórica e aplicações práticas, de acordo com as normas 

regulamentadoras vigentes no Brasil. (VOITTO, 2015). 

 

3.1. APLICAÇÃO DO RADAR DA INOVAÇÃO NA VOITTO T&D 

 

3.2.OFERTA 

 

A primeira dimensão observada no radar, até por estar no topo do mesmo, é, sem 

dúvida, uma das principais formas de inovação. E, para a Voitto, também é uma das principais, 

pois o surgimento da empresa está diretamente relacionado à mesma. 

Em 2008, quando estava no 6º (sexto) período da graduação em Engenharia de 

Produção, na Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), o fundador e ainda sócio Thiago 

Coutinho de Oliveira percebeu a demanda inexplorada por treinamentos, na época, restritos à 

profissionais e empresas situados em grandes certos urbanos, a preços muito elevados, dada sua 

própria realidade. Resolveu, então, oferta-los dentro da Instituição de Ensino Superior (IES), 

obtendo grande sucesso. Nascia, assim, a Voitto Treinamento e Desenvolvimento, conforme 

depoimento abaixo. 

 

“O caminho mais fácil para me tornar gestor em uma grande empresa eram os famosos 

programas trainees. Porém, o processo era, e continua sendo, extremamente 

concorrido, o que me alertou para a necessidade de buscar um diferencial. Eu 

procurava cursos de curta duração que pudessem fazer diferença em relação aos outros 

candidatos e descobri os cursos de Seis Sigma. Porém, eles eram oferecidos somente 

em grandes capitais e a um custo muito alto para que um estudante pudesse arcar. 

Resolvi formar um grupo de alunos e agenciar consultores que pudessem nos fornecer 

este mesmo treinamento a um custo coerente com a realidade estudantil. Por se tratar 

de algo inovador, a aderência foi enorme, abrimos a primeira turma na UFJF e em 

poucos dias esgotamos as vagas, sendo necessária uma turma extra. Hoje, vejo a 

importância da Voitto como complementação curricular gerando vantagem 

competitiva a universitários e como a empresa foi importante para mim desde essa 

época." 

(OLIVEIRA, 2012) 
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Além dos cursos de Lean Seis Sigma (LSS), que foram os primeiros realizados pela 

Voitto, a mesma carência existia no mercado em relação a treinamentos na área de Sistemas de 

Gestão, como por exemplo o de Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 

9001, que foi o segundo curso, ocasionando na segunda área de atuação ofertada pela empresa. 

Ainda dentro destes segmentos, deu-se início a um processo de ampliação do portfólio, através 

de pura e simples identificação de oportunidades, com a inserção dos treinamentos de Método 

de Análise e Solução de Problemas (MASP), de Implantação de um Sistema de Gestão 

Ambiental NBR ISO 14001, Formação de Auditores Internos no SGQ NBR ISO 9001, 

Formação de Lean Practitioner em Lean Manufacturing e Implantação de um Sistema de Saúde 

e Segurança Operacional OSHAS 18000, nesta ordem. 

Até meados de 2011, a Voitto já havia realizado 45 treinamentos em Juiz de Fora e 

região. Nesse momento, a partir da observação do mercado, uma nova oferta foi idealizada e 

implementada, a qual traria resultados expressivos. Diversos cursos de Software eram ofertados 

com baixa qualidade, e sem nenhum tipo de enfoque em gestão empresarial. A oportunidade de 

se criar um produto premium de Excel Aplicado a Negócios, e logo depois de Gerenciamento 

de Projetos com Aplicação Prática no MS Project, cobrando um valor acima do praticado até o 

momento pelos concorrentes, porém com entrega de valor muito superior, foi então aproveitada. 

Anteriormente, aproveitando o know-how adquirido e o conhecimento dos instrutores que já 

possuíam relacionamento com a empresa, um treinamento específico de Minitab (software 

estatístico utilizado pela Voitto nos cursos de LSS) havia sido ofertado, porém não houve 

demanda, demonstrando novamente a contínua busca por oportunidades e experimentação. Mas 

com o Excel e o MS Project, iniciou-se a área de atuação Softwares Empresariais. 

Neste momento, a empresa já atendia outras organizações de forma diferenciada, 

conforme descrito na dimensão Clientes. A próxima oferta viria a partir de uma diferente 

necessidade do mercado: a necessidades das empresas em cumprir a legislação. No mercado de 

Segurança do Trabalho, existem muitos consultores autônomos que prestam este tipo de 

capacitação, exigida por lei, além de algumas empresas especializadas no segmento, 

normalmente criadas por estes consultores que fizeram carreira na área. A Voitto enxergou a 

possibilidade de oferecer uma maior profissionalização para o segmento, e passou a oferecer, 

então, treinamentos de NR 23 (Proteção contra Incêndios – Brigadistas), NR 33 (Espaço 

confinado – Trabalhador e Vigia ou Supervisor de Entrada), NR 10 (Segurança em Serviços e 

Instalações Elétricas), e diversos outros. Junto, veio a necessidade de adquirir os equipamentos 

obrigatórios para oferta desse tipo de curso. 
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O surgimento da última área de atuação para se chegar às cinco com as quais a Voitto 

trabalha atualmente, surgiu a partir do estabelecimento de uma parceria. Também são ofertados 

no mercado muitos treinamentos de Desenvolvimento Humano, com foco em liderança, 

comunicação e outras características pessoais, porém sem um grande player que profissionalize 

essa oferta e a forneça ao mercado consistentemente. A parceria com o coach  que possibilitou 

este início durou pouco tempo, por conflito de interesses, mas a semente estava plantada e os 

treinamentos de Formação de Líder Coach, Comunicação de Alto Impacto – A Oratória 

Moderna e posteriormente Técnicas de Negociação e Técnicas de Feedback passaram a integrar 

o portfólio.  

A partir do estabelecimento dessas áreas de atuação, a empresa segue ampliando seu 

portfólio ao criar novos treinamentos em cada uma delas, sempre atenta às necessidades do 

mercado ou mesmo ao aprofundamento do nível de complexidade. O principal exemplo, pela 

grande participação no volume de vendas e principalmente no faturamento que proporciona, é 

a criação do Treinamento de Green Belts em LSS, formação superior em relação ao 

Treinamento de Yellow Belts em LSS. Posteriormente, também foi lançado o Upgrade para 

Black Belts em LSS 

Por fim, também está em andamento a elaboração de um projeto para iniciar a 

atuação da Voitto Treinamento como IES tradicional, oferecendo especializações em parceria 

com a Faculdade Redentor (credenciada pelo MEC). A partir de 2016, será ofertado em 7 (sete) 

cidades um MBA em Engenharia de Produção, apenas o passo inicial naquilo que promete se 

tornar um dos principais core business da empresa em breve. Um projeto para criação de um 

MBA em Gestão de Projetos também está em andamento. 

 

3.3.PLATAFORMA 

 

O conceito de plataforma pode, inicialmente, parecer desconexo com a atividade-

fim de prestação de um serviço de capacitação. Mas quando tratamos de plataformas que 

possibilitem a melhoria contínua do serviço, e, considerando toda a cadeia produtiva, é possível 

verificar alguns tipos de plataformas que se fazem presentes.  

Os clientes, por exemplo, têm voz ativa para sugerir oportunidades de melhoria de 

forma constante, e participação direta nesse processo. Em todos os treinamentos realizados, 

sem exceção, uma ferramenta criada pela própria Voitto chamada “Plus e Deltas” é utilizada, e 

pode ser visualizada na figura 11.  
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Figura 11 – Plus e Deltas 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 

 

Após cada dia de treinamento, cada aluno recebe um Plus e Deltas de forma 

individualizada e anônima, podendo sugerir melhorias que ainda terão tempo hábil de ser 

implantadas antes do final do curso, não somente quando da aplicação da pesquisa de satisfação. 

Quando o consultor recolhe os Plus e Deltas, toma as medidas que estão sob seu alcance, ou 

comunica à Voitto ou ao parceiro local, dependendo do que precisa ser feito, conforme 

orientação anterior que recebe. E repassa com os alunos no início do dia seguinte as medidas 

que foram tomadas. Quando o material do curso retorna ao escritório, os Plus e Deltas são 

verificados novamente, para assegurar que o cliente foi efetivamente ouvido. 

Nesse momento, uma pesquisa de satisfação, aplicada ao final do curso, também é 

analisada e serve como base comparativo para o que foi observado pelos alunos em cada dia, 

além de sofrer análise própria, e ser tabulada. Dessa forma, os pontos específicos podem ser 

tratados. Tal pesquisa pode ser visualizada na figura 12. 

Através dessas ferramentas, novas ideias são constantemente geradas. 
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Figura 12 – Pesquisa de Satisfação 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 

 

O outro tipo de plataforma de melhoria contínua que está presente na cadeia, uma 

vez que a empresa oferece treinamentos de Softwares Empresariais, são os próprios programas. 

Trabalhar com as versões sempre mais recentes e estar antenada às mudanças das necessidades 

do mercado como um todo são ações que garantem que o cliente ficará satisfeito ao perceber 

que está “a frente dos demais” e também que será fidelizado ao necessitar de uma 

atualização/reciclagem. Isto requer um trabalho contínuo de revisão dos materiais (sem 

esquecer de todo o material de divulgação que retrata essas mudanças) e, percebendo isso, a 

Voitto criou em 2014 uma coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento. Hoje, essa 
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coordenação conta com 3 (três) colaboradores, que se dedicam exclusivamente à melhoria dos 

materiais, além da criação de outros novos. 

 

3.4.SOLUÇÕES 

 

No que diz respeito a oferta de soluções diferenciadas para seus clientes, destaca-se 

inicialmente a criação dos combos: Treinamento de Black Belts em Lean Seis Sigma 

(Treinamento de Green Belts em LSS + Upgrade para Black Belts em LSS) e Programa de 

Desenvolvimento de Líderes (PDL), composto pelos treinamentos Comunicação de Alto 

Impacto, Formação de Líder Coach, Técnicas de Feedback e Técnicas de Negociação. 

A criação do módulo Upgrade para Black Belts em LSS possibilitou a intensificação 

da estratégia original de oferecer em regiões diferentes dos principais centros urbanos do país 

a capacitação em Lean Seis Sigma, uma vez que nenhuma outra empresa no Brasil oferecia, na 

época, esse treinamento de forma aberta ao grande público (somente in company). A realização 

desse módulo adicional permite que qualquer pessoa formada como Green Belt complemente 

sua capacitação sem necessitar revisitar conceitos básicos já vistos anteriormente. Ou que já 

inicie a formação galgando a maior capacitação possível, a um preço mais acessível, já que 

permite à companhia um melhor desempenho em custos. 

A criação do PDL, por sua vez, caracteriza a reunião em um único produto dos 

treinamentos que, em conjunto, podem auxiliar os clientes a se desenvolverem para ser 

profissionais melhores, estejam já inseridos no mercado de trabalho e galgando posições 

melhores ou mesmo para aqueles que pretendem entrar em alguma organização mais 

preparados. Também permite à Voitto ofertar um pacote consolidado que pode ser contratado 

para trainees, por exemplo, ou futuros líderes de uma forma geral. Existe a intenção de fechar, 

em um futuro próximo, contratos longos e mais expressivos no estilo “guarda-chuva”, nos quais 

a empresa fecha um valor e uma quantidade de treinamentos para um período de, por exemplo, 

um ano e vai apenas marcando as datas para realização. Claramente essa poderia ser uma 

parceria ganha-ganha, pois o cliente terá maior segurança em ser atendido, com qualidade, e 

conseguirá redução do investimento. A Voitto, por sua vez, ganha em previsibilidade e passa a 

depender menos de novos fechamentos para bater metas. O PDL representa uma forte bandeira 

dentro dessa estratégia. 

Como esses combos requerem um investimento um pouco maior em comparação a 

cursos singulares, e o principal público ainda é o universitário, que possui majoritariamente 
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baixo poder aquisitivo, existe uma grande preocupação por parte da empresa em possibilitar 

parcelamento em muitas vezes (hoje, qualquer curso pode ser parcelado em até dez vezes sem 

juros no cartão de crédito, desde que obedeça a regra de parcela mínima de noventa reais). A 

diversificação das modalidades de pagamento também é uma preocupação, e, portanto, o cliente 

pode optar por pagar o curso, além do cartão de crédito, no dinheiro, boleto bancário ou cheque. 

Além disso, a Voitto T&D, seguindo sua estratégia de diversificação com o intuito 

de mitigar riscos e aumentar as formas de obtenção de receitas de forma escalonável, está 

investindo na criação de uma plataforma online para realização de treinamentos a distância, o 

que também representa uma inovação na. Um protótipo da plataforma, ainda em 

desenvolvimento, pode ser visualizado na figura 13. 

 

 

Figura 13 – Protótipo do Voitto Online 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 

 

Esta ação pode ser facilmente justificada pela mudança cultural que o mundo 

vivencia, impulsionada principalmente pelo boom tecnológico, o avanço da internet e pela 

globalização como um todo (em conjunto). Diversas pesquisas evidenciam o crescimento deste 

mercado, que aumenta em competição de forma direta com a realização de treinamentos 

presenciais. Usufruir de uma marca já estabelecida e relativamente conhecida por seu know-

how em treinamentos de excelência, promove uma vantagem competitiva que players atuantes 

exclusivamente no mercado on-line não possuem. Outra justificativa é a possibilidade de 

complementar os treinamentos presenciais com etapas/atividades online, agregando valor ao 

produto. 
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Para o curso de Excel Aplicado a Negócios, por exemplo, é possível criar um módulo 

de nivelamento que venha combater um dos principais problemas encontrados neste tipo de 

curso: a falta, muitas vezes, de um conhecimento básico por parte de alguns alunos, 

atrapalhando a dinamicidade da aula. Também permite criar exercícios complementares que 

venham a enriquecer o conteúdo ministrado em sala, até mesmo com uma segmentação das 

atividades com base na profissão/área de interesse do cliente, fator extremamente importante 

na satisfação final. Outro exemplo é o Treinamento de Black Belts em Lean Seis Sigma. 

Eventualmente a carga horária total do curso (sessenta horas) é questionada. A criação de 

módulos adicionais, sejam de conceitos ou exercícios, atua diretamente para aumentar o valor 

agregado nesse sentido.  

 

3.5.CLIENTES 

 

Como descrito anteriormente, a Voitto surgiu a partir da necessidade de um 

segmento de clientes específico: universitários de Engenharia de Produção com o intuito de se 

capacitar em treinamentos antes inacessíveis. Posteriormente, diversificou seu portfólio, 

possibilitando atender também aos mais diversos cursos de graduação. Estudantes com 

interesse em se capacitar estão muito presentes em associações como, por exemplo, Empresas 

Juniores. O Movimento Empresa Júnior (MEJ) sempre foi, então, um dos principais “alvos” da 

Voitto, uma vez que busca capacitação constantemente. Promoções específicas para esse 

público são constantemente elaboradas e divulgadas.  

Diversos outros tipos de associações também são levados em consideração na 

estratégia da Voitto, como a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), 

CREAs (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia) e DAs (Diretórios 

Acadêmicos), entre outros. 

À medida que o volume de cursos realizados foi crescendo, e a qualidade dos 

mesmos foi sendo reconhecida, com alto índice de satisfação dos clientes, surgiu o interesse de 

algumas empresas em contratar turmas in company: um pacote fechado com a realização dentro 

da própria contratante.  

Desde 2014 é oferecido como agregação de valor a maiorias dos clientes in company 

a possibilidade de que o material do curso seja moldado de acordo com o dia a dia da empresa, 

e de forma gratuita. Isto requer uma visita (ou reunião via Skype) para conhecimento dos 
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processos internos, realizada pela coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento. Isto também 

representa uma inovação em solução. 

A Voitto tem grande interesse em expandir sua atuação neste segmento, embora a 

barreira de entrada seja grande, já que existem muitos grandes concorrentes estabelecidos nessa 

forma de atuação, e que focam exclusivamente nesse público. Para fazê-lo, contratou 

recentemente 3 (três) colaboradores com foco exclusivo no atendimento a empresas. 

 

3.6.EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR 

   

O primeiro contato do cliente com a companhia, para tomar conhecimento dos 

produtos oferecidos, pode ser presencial, por meio da realização de alguma atividade de 

Marketing/Vendas, ou mesmo online, através de um serviço de busca. De qualquer maneira, 

para se inscrever em um treinamento, é necessário que o cliente acesse o website. Possuir, então, 

uma página dinâmica e atraente influencia diretamente na taxa de conversão e 

consequentemente nos resultados da empresa. Se um cliente tem muita dificuldade em realizar 

sua inscrição, ou desconfia do profissionalismo da organização, o mesmo pode desistir de 

realizar o curso. Além disso, quanto melhor for o processo de matrícula, melhor a imagem 

passada, o que reflete indiretamente na satisfação do cliente. Essa é a importância de uma 

plataforma de inscrição/pagamento profissional e continuamente aprimorada. A evolução do 

site da Voitto pode ser notada pela observação das figuras 14 e 15. Para se obter este resultado, 

um desenvolvedor web próprio da organização é essencial. 
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Figura 14 – Primeira versão da agenda de cursos 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2008) 

 

 

Figura 15 – Agenda de cursos atual 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 

 

Outra complementação estabelecida a partir da criação do Treinamento de Green 

Belts em LSS foi a possibilidade de certificar os clientes como Especialista Green Belt em LSS, 

e posteriormente Especialista Black Belt em LSS, com a criação do módulo Upgrade para Black 

Belts em LSS. Não existe, no Brasil, um órgão que regulamente a respeito dos requisitos 

necessários para obtenção do título de Especialista, mas cientes da importância do foco no 

resultado e da aplicação prática dos conceitos repassados durante o curso, as melhores empresas 

do mercado convencionaram que para a obtenção desses títulos é necessário a comprovação da 

aplicação prática da metodologia no desenvolvimento de projetos Lean Seis Sigma. Para obter 

o título de Especialista Green Belt o aluno necessita realizar um projeto, e um segundo para 

obtenção do título de Especialista Black Belt. 
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Embora também represente uma obtenção alternativa de receita, conforme uma 

inovação na captura de valor, a mesma é oferecida gratuitamente aos clientes que realizam esses 

treinamentos com a Voitto, e, portanto, tem maior importância na interface de  experiênciado 

que propriamente na geração de renda. São oferecidas todas as ferramentas necessárias para 

envio dos projetos, e não há prazo de validade. Para não-clientes, existe um custo de 590 

(quinhentos e noventa) reais. 

Ainda com esse intuito, será realizado em junho de 2016 a primeira edição do QP 

Summit em Juiz de Fora, um evento que pretende proporcionar ao participante uma experiência 

completa na cultura e busca em prol da qualidade e produtividade. Além de palestras com 

profissionais que são referência na área, o participante poderá vivenciar como as empresas 

lidam com o assunto no seu dia-a-dia por meio das visitas técnicas que acontecerão durante o 

evento e realizar minicursos. Haverá também submissão de projetos que utilizam a metodologia 

Lean Seis Sigma para obtenção do título de especialista, além dos melhores trabalhos 

apresentados. A página do evento é demonstrada na figura 16. 

 

 

Figura 16 – Página do evento QP Summit 2016 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 
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3.7.CAPTURA DE VALOR 

 

Além das outras diversificações que já foram citadas por estarem mais atreladas a 

outras dimensões do Radar da Inovação, é constante a busca da organização por ampliar a oferta 

de produtos. Isso se faz importante pois, além de complementar a captura de valor, atua como 

atenuante da sazonalidade que a venda de treinamentos sofre. Esse movimento foi fortemente 

trabalhado no ano de 2015. 

A Voitto se tornou um centro certificador do Microsoft Office Specialist (MOS). O 

MOS é a principal certificação de Tecnologia da Informação do mundo, realizando mais de um 

milhão de exames em 140 países. Atesta o conhecimento dos clientes nos principais programas 

do pacote Office, como Excel, PowerPoint, Word e outros, como OneNote. A figura 17 ilustra 

a ação de marketing realizada quando da creditação da Voitto. 

 

 

Figura 17 – Ação de marketing MOS 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 

 

Outro exemplo é a criação das aulas VIP. Como sempre trabalhou com turmas 

agendadas e fechadas, era perceptível a demanda reprimida de clientes que buscavam 

treinamentos mais rápidos, customizados, e para fins específicos, mesmo que por um 

investimento mais alto. Passou a oferecer então os minicursos relacionados abaixo de forma 

individualizada, caracterizados na figura 18, seja presencialmente em Juiz de Fora ou via Skype 

em todo o Brasil. 

 MS Excel para Processos Seletivos; 

 Técnicas de Apresentação Usando PowerPoint; 

 Intensivo MS Project para Gerenciamento de Projetos; 
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 Curso de AutoCAD. 

 

 

Figura 18 – Aula VIP 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 

 

Por fim, com a construção da nova sede da empresa em março de 2015, que além do 

escritório para 30 (trinta) colaboradores conta com sala de treinamento própria, outra 

oportunidade de geração de receita foi percebida: o aluguel da sala de treinamento. Desta forma, 

hoje a Voitto trabalha com a locação da sala nos horários em que não está utilizando, porém 

dando sempre preferência a sua própria atividade. 

 

3.8.PROCESSO 

 

Uma das principais marcas da Voitto é a velocidade de seu crescimento, seja pela 

expansão geográfica em treinamentos universitários, pela diversificação dos negócios/produtos 

ofertados ou pelo quadro de funcionários. Isso traz algumas consequências no que diz respeito 

a maneira de se organizar os processos. Dentro da empresa, não pode se dizer que exista uma 

maneira engessada de se realizar todas as atividades, e os colaboradores buscam constantemente 

se reinventar no que diz respeito a como executá-las, tendo o resultado final como grande foco. 

A primeira tentativa de mapeamento dos processos, iniciado em 2014, se tornou 

rapidamente obsoleta. Hoje, com a possibilidade de dedicar alguém da coordenação de gestão 

para esse fim, e com a maior especialização de todos, esse mapeamento tem tomado forma, e a 

grande maioria dos processos já possui uma descrição de como devem ser executados para 

assegurar a qualidade, sendo também constantemente atualizados. A objetividade que possuem 

e a preocupação constante por não os tornar burocráticos são a representação de seu aspecto 
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inovador, e a constante atualização dos mesmos com as ideias que vão surgindo ao longo do 

tempo evitam seu engessamento. A forma como esse mapeamento tem sido feito também é 

inovadora, pois permite flexibilidade total no que diz respeito ao formato: podem ser textos, 

apresentações em PowerPoint marcadas pela presença de fluxogramas ou até mesmo figuras. 

 

3.9.ORGANIZAÇÃO 

 

Quando foi fundada em 2008, a organização contava com quatro sócios: Thiago 

Coutinho, o único que ainda segue na empresa; Tácio Mota, outro estudante de Engenharia de 

Produção; e outros dois consultores que eram os responsáveis por ministrar os treinamentos. 

Thiago e Tácio se responsabilizavam basicamente por todos os processos de background, que 

não demandavam grande esforço, e eventualmente contavam com alguns estagiários. Um 

freelancer sempre foi responsável pela recepção dos clientes e preparação do coffee break 

quando da prestação do serviço. E esse quadro se manteve até o final de 2013, quando Thiago 

optou por deixar a carreira profissional em uma operadora ferroviária e se dedicar 

exclusivamente à Voitto, galgando novos patamares para a empresa. 

Foi construído um primeiro escritório, de pequeno porte, e surgiu a necessidade de 

contratar um quadro de colaboradores e estabelecer o primeiro desenho organizacional. 

Inicialmente foi montada uma pequena força comercial com dois funcionários, já segregados 

em turmas abertas e in company, um outro responsável pelo marketing e dois estagiários, um 

de gestão e outro responsável pelas operações. A partir de então, mais sete pessoas foram 

contratadas, chegando a 13 (treze) colaboradores em nove meses, e estabelecendo responsáveis 

pelas áreas de recursos humanos, financeira e pesquisa e desenvolvimento, além do incremento 

nas outras coordenações. O espaço físico se tornou insuficiente, e uma nova sede foi inaugurada 

em março de 2015, contando hoje com 25 (vinte e cinco) colaboradores, e uma estrutura muito 

mais robusta. 

O modelo de negócio inovador, somado ao crescimento exponencial vivenciado 

demandaram, ao longo do tempo, constantes inovações no organograma da empresa. Em 

momento algum a direção se prendeu a formatos tradicionais, e a troca de funções e 

responsabilidades sempre foi uma constante, com a criação de coordenações a medida em que 

as necessidades eram identificadas. Para retratar isso, pode-se citar os exemplos da contratação 

de colaboradores especializados nas áreas de Desenvolvimento Humano e Segurança 
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Operacional, sendo que mais tarde foi percebido que uma coordenação de P&D, responsável 

por toda a produção intelectual, traria mais resultados. 

Aliado a esse processo, sempre foi dada muita autonomia aos colaboradores, com 

foco na avaliação dos perfis pessoais, principalmente de liderança, resultando em uma política 

de empowerment. Isso permitiu, e ainda permite, a rápida promoção dos que conhecem os 

processos da área e possuem bom desempenho, possibilitando o estabelecimento de 

coordenações e a estruturação do nível tático de forma ágil. 

Outro bom exemplo foi a recente criação de gerências, já que a dificuldade de um 

único diretor manter um relacionamento estreito com vários coordenadores foi se tornando 

evidente. Assim, hoje, a gerência de gestão fica responsável por, além de cuidar da estratégia e 

demais aspectos diretamente relacionados, também abrange as coordenações administrativo-

financeira, recursos humanos e tecnologia da informação. A gerência comercial, por sua vez, 

faz a interface dos comerciais abertos dentro ou fora de Juiz de Fora e in company, que já são 

10 (dez), e da coordenação de marketing. As coordenações de P&D e operações continuam a 

responder diretamente à direção. 

 

3.10. CADEIA DE FORNECIMENTO 

 

Levando-se em consideração que o principal fornecedor para realização dos cursos 

é o instrutor (chamado internamente pela empresa de consultor), é possível constatar que de 

2008 a 2014 um dos custos mais expressivos era com o transporte deste profissional. 

Grande parte dos consultores cadastrados no banco mestre era concentrada na região 

Sudeste, principalmente em Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP). 

Consequentemente, quando a Voitto realizava cursos em cidades longínquas, sempre se fazia 

necessário comprar passagem aérea, e normalmente em data bastante próxima ao início do 

mesmo (pois a compra só é feita quando o curso tem sua viabilização financeira confirmada), 

o que elevava ainda mais os preços. 

Com a expansão geográfica vivenciada pela empresa em 2015, estes custos com 

transporte aéreo subiriam ainda mais. Também é importante ressaltar que muitos cursos 

simplesmente deixariam de acontecer pois não seriam viáveis financeiramente, o que afetaria o 

lucro da empresa e também sua intenção de fazer volume, por todo o Brasil, para expandir e 

consolidar a marca. Além disso, existia a inerente necessidade de ampliar o número de 

profissionais para acompanhar a expansão. 
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Constatada então a necessidade de contar com consultores o mais capilarizados 

geograficamente possível, o desafio consistia em: localizar, contatar e capacitar profissionais 

que atendem as exigências curriculares e técnicas e com interesse em ministrar treinamentos 

pela Voitto. Nesta modalidade (extensão universitária), os cursos são normalmente marcados 

aos finais de semana, visando possibilitar a participação daqueles alunos que têm outras 

atribuições profissionais/estudantis durante a semana, e também dos próprios consultores. Isso 

possibilita, então, que os mesmos trabalhem normalmente no mercado de trabalho e atuem 

como freelancer, indo também de encontro ao objetivo de trazer a experiência prática do dia-

a-dia para dentro da sala de aula. 

A inovação observada neste aspecto, foi então, a utilização da rede social LinkedIn 

para localizar e contatar esses profissionais. Inicialmente era possível fazê-lo mesmo com uma 

conta gratuita. Suas limitações, entretanto, levaram a empresa a assinar um plano mais robusto, 

com cobrança mensal, garantindo também a continuidade do processo. É interessante observar 

que há alguns anos não seria possível executar ação parecida, uma vez que esta plataforma foi 

criada em 2003, mas se tornou popular no Brasil há menos tempo ainda. Isso demonstra a 

importância de acompanhar as inovações que surgem de forma cada vez mais dinâmica com a 

internet e a globalização, possibilitando a ramificação de novas ideias e processos. 

A capacitação feita durante este processo consiste basicamente em apresentar a 

Voitto e sua metodologia exclusiva para assegurar a qualidade na prestação de serviço, tarefa 

realizada pelo núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento, por telefone. Somente quando o 

consultor é escalado para um curso que o mesmo recebe o material didático. É exigido então 

do mesmo uma forte preparação prévia, e novos contatos são feitos pela equipe de P&D com o 

intuito de sanar dúvidas. 

 

3.11. PRESENÇA 

 

No que diz respeito a infraestrutura física, até 2015 a empresa não possuía sala de 

treinamento próprio. Sempre usufruiu de salas já existentes, principalmente em IES mas 

também em colégios, hotéis e associações, eventualmente pagas, mas principalmente 

oferecendo permuta por bolsas para participação nos treinamentos. Os consultores são 

freelancers dos mais diversos locais, conforme abordado de forma mais detalhada na dimensão 

cadeia de fornecimento. Os materiais são facilmente enviados pelos Correios ou através de 

transportadoras. Então o grande desafio sempre consistiu na maneira de como se fazer presente 
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dentro das universidades, ou de forma mais abrangente, de todas as cidades do Brasil. E isso 

sempre foi feito através de parceiros locais. Esses parceiros são, predominantemente, 

universitários interessados em realizar os cursos, que também recebem comissões baseadas na 

ocupação das salas de aula, e são chamados Coordenadores Institucionais (pois são segregados 

por sua IES). 

Antes da expansão da empresa, a atuação se concentrava em Juiz de Fora e região. 

A partir do estabelecimento da estratégia de “aumentar a capilaridade de atuação, garantindo a 

qualidade dos cursos” e da estruturação executada, além do programa de Coordenadores 

Institucionais, tornou-se possível fazê-los acontecer nas cinco regiões do país. Até o momento, 

a Voitto já realizou ao menos um curso em 70 (setenta) cidades do país. 

Também existe a preocupação de tornar o modelo menos dependente da atuação 

desses coordenadores, que uma vez graduados, deixam de ter interesse em promover os cursos. 

Com base nisso, modelos de parceria específicos para serem estabelecidas com outras empresas 

de recrutamento, empresas juniores, coordenadores de curso e outros tipos de associações estão 

sendo implementados. 

Como sua atuação ainda é muito mais expressiva em Juiz de Fora, com a realização 

de aproximadamente 40 (quarenta) cursos por ano na cidade, enquanto fora muitas vezes atua 

esporadicamente, ao construir seu novo escritório a empresa optou por montar, no mesmo local, 

uma sala de treinamento própria. Isso ajudou a consolidar a marca como a principal Top of 

Mind na cidade, e chamou a atenção da direção para a oportunidade de abrir franquias seguindo 

o mesmo modelo em todo o Brasil. Um projeto com esta finalidade está em andamento, e 

possivelmente a Voitto T&D terá um escritório no Rio de Janeiro (RJ) já no início de 2016. 

 

3.12. RELACIONAMENTOS 

 

As parcerias sempre foram consideradas por todos os colaboradores como um 

aspecto extremamente valioso e importante de se trabalhar. Todo o modelo de negócio se baseia 

nas parcerias locais, influenciando diretamente na presença da Voitto em todo o Brasil. Alguns 

tipos de parcerias, então, já foram estabelecidas com o intuito de angariar parceiros individuais, 

como por exemplo a parceria com a ABEPRO Jovem (braço da Associação formado por 

estudantes), que forneceu sua rede de contatos e divulgou a oportunidade para ela. 

No que diz respeito às IES, por sua vez, as parcerias abordam diversos pontos da 

cadeia produtiva. As mesmas podem disponibilizar o local para realização das salas, auxiliar na 
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busca por um parceiro local ou até mesmo ser esse parceiro local, representada por um 

coordenador de curso. Além de exercer papel fundamental ao permitir a realização do curso 

dentro da instituição e muitas vezes auxiliar na divulgação dos mesmos. 

Um outro tipo de relacionamento que pode ser citado é com empresas clientes e 

também foi implantado recentemente: o estabelecimento de convênios, nos quais são oferecidos 

descontos para colaboradores das empresas conveniadas realizarem cursos, sejam pagos por 

elas mesmas ou pelos próprios colaboradores. 

Também já foram estabelecidas parcerias com consultorias para fornecimento de 

consultores, possibilitando até mesmo que estes fossem liberados do horário de trabalho 

convencional para ministrar treinamentos. 

 

3.13. MARCA 

 

A marca exerce um papel fundamental na imagem da organização, seja pela 

credibilidade associada à percepção dos clientes ou mesmo pela sua importância legal, de 

amparo a má utilização por parte de terceiros. Inovar em relação a marca sem dúvida é um 

grande desafio, e a percepção do quanto a marca é inovadora acontece de forma indireta, 

subsidiada pelas ações nas outras dimensões. Algumas ações podem ser consideradas como 

básicas nesse aspecto: elaboração de um manual de identidade visual, que a Voitto já possui 

(abordando o aspecto clientes), e o registro da marca junto ao INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial), órgão responsável pela regulamentação no Brasil, até mesmo para o 

setor terciário, também em andamento por parte da companhia.  

A Voitto ainda se caracteriza pela reunião de algumas marcas adicionais junto ao 

seu nome, como a da Voitto Consultoria, uma empresa criada dentro do escritório físico da 

Voitto Treinamento e Desenvolvimento e com menor reconhecimento nacional, e da 

ACELERE.vc, uma startup focada na venda de ferramentas, principalmente em Excel, para 

micro e pequenos empresários, ou mesmo para pessoas físicas. Todas estas bandeiras foram 

unidas na marca Grupo Voitto, o que não caracteriza uma inovação, mas uma estratégia 

relacionada. 

Abaixo estão representadas as logomarcas da Voitto. Na figura 19, está representada 

a evolução histórica da logomarca principal: Voitto Treinamento e Desenvolvimento. A 

constante atualização da mesma representa um tipo de inovação incremental, buscando sempre 

o aprimoramento e a atualização da principal referência quando se pensa na empresa. Na figura 
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20, estão representadas as logomarcas adjacentes: Grupo Voitto, Voitto Consultoria e 

ACELERE.vc. 

 

 

Figura 19 – Evolução histórica da logomarca Voitto T&D 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 

 

 

Figura 20 – Logomarcas do Grupo Voitto 

Fonte: Voitto Treinamento e Desenvolvimento (2015) 

 

E também no intuito de fortalecer a marca, existe o reconhecimento nacional do 

Prêmio Voitto, criado em maio de 2012 durante o VIII Encontro Mineiro de Engenharia de 

Produção (EMEPRO), com o objetivo de valorizar, reconhecer e fomentar as boas práticas de 

empresas juniores na aplicação dos conhecimentos teóricos, e que posteriormente se expandiu 

até o Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEPRO), já tendo oito edições 

realizadas. Embora tenha as empresas juniores de Engenharia de Produção como principal foco, 

pois são as que estão mais diretamente interessadas no portfólio da empresa, o Prêmio não 

impossibilita a participação de EJs de outros cursos, o que frequentemente acontece. E como já 

foi citado, esse é um dos principais públicos alvo. 

Mas a principal inovação relacionada a marca Voitto tem sido a execução de um 

plano de marketing focado em geração de conteúdo. Enquanto nas suas origens a empresa 

utilizava uma estratégia de envio de e-mails em massa para uma vasta lista de contatos, que 

chegou a possuir setenta mil endereços eletrônicos, em 2015 o foco mudou: a intenção agora é 

segmentar os contatos de acordo com o interesse demostrado, e atrair os clientes para interagir 

com a marca a partir do fornecimento de conteúdo gratuito baseado no know-how dos 

treinamentos e da consultoria. Esse tipo de inovação tem se mostrado uma tendência 

generalizada, e a resposta do público, a partir de geração de leads, crescido cada vez mais. 
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3.14. RADAR DA INOVAÇÃO 

 

Por fim, com base em toda a análise das 12 (doze) dimensões, torna-se possível 

quantificar a importância e o grau de desenvolvimento de cada uma das mesmas, de forma a 

obter o Radar da Inovação da Voitto T&D, representado na figura 21.  

 

 

Figura 21 – Radar da Inovação da Voitto T&D 

Fonte: Leonel Marques (2015) 
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3.15.  APLICAÇÃO DO OCTÓGONO DA INOVAÇÃO NA VOITTO T&D 

 

O Octógono da Inovação, conforme descrito na Abordagem Conceitual, não será 

quantificado. Suas oito dimensões serão analisadas e servirão como subsídio para elaboração 

da Matriz SWOT, e, consequentemente, dos planos de ação estratégicos. 

 

3.16. ESTRATÉGIA 

 

O primeiro aspecto do Octógono visa responder como a empresa articula o 

direcionamento das iniciativas de inovação. 

A estratégia da Voitto Treinamento e Desenvolvimento, não falando especificamente 

da parte de inovação, está entrando em seu quarto ciclo semestral, sempre baseada no 

Gerenciamento Pelas Diretrizes proposto por Falconi (2013). O ciclo é semestral uma vez que 

a principal fonte de receita hoje, os treinamentos com foco no público universitário, são 

sazonais de acordo com os semestres das universidades. Ao fazer dessa maneira, a empresa, 

que cresce e muda muito rapidamente, acredita que pode incorporar em seu planejamento 

estratégico os aprendizados mais recentes, e se adequar ao que enxerga de novo de forma mais 

ágil. Isso, por si só, é uma inovação na forma de se pensar a estratégia. 

O objetivo principal, ou da presidência, consiste basicamente no aspecto financeiro: 

aumentar o faturamento da organização. A inovação não é abordada de forma direta, bem como 

a margem de lucro direta. Este indicador principal é segregado nos três segmentos de 

arrecadação: treinamentos abertos fora de Juiz de Fora, treinamentos abertos em Juiz de Fora 

(que representaram um percentual muito expressivo e equipe própria, justificando assim sua 

separação) e treinamentos in company. A segregação em si também foi uma melhoria 

implantada ao longo do tempo, por meio do aprendizado organizacional. Cada um desses possui 

objetivos específicos: aumentar número de parceiros, aumentar volume ou melhorar eficiência, 

de acordo com as necessidades de cada segmento. 

Entrando na questão da inovação, e relacionando com a forma como o portfólio foi 

composto desde a fundação da empresa, é possível observar que a ampliação do mix de produtos 

é feita com base em observação e experimentação, sem um processo estruturado que subsidie a 

alocação de recursos. Sem dúvida tal estratégia foi fundamental para o crescimento acelerado 

na empresa, mas dado o tamanho atual da organização, faz-se necessário aplicar os conceitos 



55 

 

apresentados no item Gestão de Portfólio da Abordagem Conceitual para Inovação, de maneira 

a alocar os recursos disponíveis adequadamente. 

 

3.17. LIDERANÇA 

 

No que diz respeito a liderança, é fundamental compreender o quão claro é o 

entendimento dos níveis gerencial e estratégico quanto à necessidade e relevância da inovação, 

e de que forma essas lideranças apoiam o ambiente de inovação. 

A liderança, em suma representada pelo diretor Thiago Coutinho, é extremamente a 

favor da inovação e busca, em seu discurso, estimulá-la o máximo possível. Ciente do histórico 

inovador da empresa, e com a certeza de que ao inovar a organização se coloca a frente da 

concorrência, é comum em seus discursos o estímulo para que todos os colaboradores, de 

qualquer nível hierárquico, sempre pensem “fora da caixa”, inovando desde a execução das 

tarefas mais simples, até o que não está ao seu alcance direto. Para viabilizar isso, sempre se 

coloca à disposição para ouvir sugestões e implantá-las quando aprovadas. 

Isso também acaba por permear gerentes e coordenadores, que não somente possuem 

esse canal direto com a direção para sugerir e efetivamente executar ações inovadoras, mas 

constantemente incentivam que todos não se acomodem com o status quo das atividades e 

tragam melhorias de forma recorrente. 

 

3.18. CULTURA 

 

A cultura é muitas vezes considerada um fator secundário para implantação das ideias 

das lideranças. Entretanto, na prática, a mesma deve ser priorizada e considerada um pilar para 

sustentação das ideias e estratégias, nos mais diversos aspectos, incluindo a inovação. É preciso 

entender o que a alta gestão diz e faz para criar um ambiente que estimule a inovação. 

Como citado no item anterior, a Voitto se destaca nesse aspecto, e pode-se afirmar que 

a liderança obtém êxito na implantação de uma cultura favorável às inovações, sejam elas de 

melhoria, radicais ou disruptivas. Isso é consenso entre todos os colaboradores. 

A organização se expõe publicamente como uma empresa inovadora. Um de seus 

valores é “Empreender sempre”, e representa o que se espera de todos que compõe a equipe 

quanto a maneira de realizar as coisas, com sentimento de dona, e sentindo liberdade para fazê-

lo. Desde a seleção dos colaboradores, busca-se identificar os que se adaptem a uma cultura e 
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a um ambiente que estimulem a inovação. Durante a integração de novos funcionários, o 

histórico inovador da organização é ressaltado e o pontapé para a geração de ideias é dado desde 

então. 

Além disso, a companhia é pouco rígida quanto a forma de executar as atividades, e é 

comum que ideias sejam geradas e compartilhadas em qualquer momento, inclusive durante 

reuniões. Nenhum tipo de objeção é feita a sugestões. 

 

3.19. RELACIONAMENTOS 

 

Os relacionamentos apoiam a inovação com base na forma que a organização utiliza 

parceiros, clientes e concorrentes na geração e refinamento de ideias. 

Os parceiros da companhia, como representam papel fundamental na execução do 

processo finalístico de realização dos treinamentos possuem sugestões e também acabam por 

gerar ideias, promovendo a inovação de forma conjunta. Esses parceiros, representados 

principalmente pelos promotores locais de cursos e pelas universidades, reconhecem a empresa 

como uma organização inovadora, e são frequentemente consultados quanto a sua satisfação e 

quanto a possíveis sugestões que possuam para aprimorar o relacionamento/processo. 

Alguns dos principais exemplos da utilização das ideias de parceiros foi amplamente 

descrito no item Plataforma do Radar da Inovação: os Plus e Deltas e a Pesquisa de Satisfação 

Voitto. Na pesquisa, também é feita uma análise quantitativa é com base no Net Promoter 

Score, métrica com o objetivo de realizar a mensuração do grau de satisfação e fidelidade dos 

consumidores de qualquer tipo de empresa. O NPS é classificado através de uma pergunta 

simples: “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa empresa para um amigo?” A 

fórmula é simples:  

% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − % 𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 (Equação 1) 

Os clientes que dão notas de 0 a 6 são chamados detratores da marca; 7 e 8, são neutros; 

e os que marcam 9 ou 10 são promotores: leais, entusiasmados, oferecem feedbacks e 

promovem a marca. 

Para testar ideias perante clientes, também foi aplicada em 2014 uma Pesquisa de 

Mercado, solicitando sugestões de novos treinamentos e horários/modelos diferenciados para 

realização dos mesmos, além de um espaço para qualquer sugestão que a pessoa gostaria de 

dar.   
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Os concorrentes, por sua vez, são constantemente analisados, participando de forma 

indireta na geração de ideias. A coordenação de marketing possui uma tarefa periódica semanal 

de analisar os concorrentes, compondo a inteligência de mercado. Não possuem, portanto, 

participação direta, mas sim indireta na execução da inovação na Voitto. 

 

3.20. ESTRUTURA 

 

Devemos compreender a estrutura como a localização da atividade de inovação e como 

ela é organizada. 

A atividade de inovação está permeada por toda a organização, mas a coordenação de 

P&D representa a preocupação contínua da empresa por buscar a melhoria contínua nos 

treinamentos como um todo, principalmente nos materiais didáticos. Embora, na prática, a 

gerência de Marketing e Vendas esteja mais diretamente ligada às necessidades do mercado, e 

gere os inputs para a elaboração dos materiais, mesmo dentro dessa gerência não existe uma 

responsabilidade bem definida para geração desses inputs. 

O marketing, por exemplo, realiza a pesquisa da concorrência, enquanto o comercial 

que fecha os treinamentos, mesmo os que não possuem material já montado. Isso representa 

uma estrutura, hoje, pouco funcional, e que gera dificuldades do P&D em trabalhar com um 

cronograma pré-estabelecido, já que as demandas chegam sempre em cima da hora, e a 

estratégia da empresa define que as necessidades dos clientes serão atendidas como critério 

superior à organização interna. A demanda acaba por ser trabalhada tanto de forma puxada 

quanto empurrada, uma vez que novos lançamentos também são constantemente desenvolvidos 

com base nas inovações pensadas internamente. 

E isso abordando somente a questão da oferta. Faz-se necessário também definir as 

responsabilidades e os processos referentes às demais dimensões do Radar da Inovação, como 

das Soluções e Captura de Valor. 

 

3.21. PESSOAS 

 

Influenciadas diretamente pela cultura organizacional, as pessoas são as responsáveis 

pela execução, e sem a devida importância não há dúvidas que toda a estratégia de inovação 

estará comprometida. Para isso, precisa estar claro para todos como é o apoio à inovação, seus 

incentivos e reconhecimentos na organização. 
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Conforme descrito em Liderança e Cultura, o incentivo à inovação é intrínseco a 

Voitto. Constantemente os colaboradores recebem elogios quanto às ações extraordinárias que 

realizam, e isso normalmente é feito de forma pública, nas reuniões semanais de alinhamento, 

das quais toda a empresa participa. Não existe, entretanto, uma forma de reconhecimento 

formal, como “funcionário do mês” ou algo parecido. A empresa pode, então, pensar na criação 

de uma espécie de reconhecimento voltado à inovação, como “Inovação do mês”. Entretanto, 

vale ressaltar, esta não é uma das questões críticas para o desenvolvimento da empresa, se 

tratando este de um plano de ação isolado. 

No Prêmio Voitto, promovido pela empresa semestralmente para empresas juniores 

que apresentam práticas ou projetos de destaque e descrito no aspecto Marca do Radar, o critério 

Inovação está presente, e funciona como forma de incentivo à Inovação aos jovens que 

compõem o Movimento Empresa Júnior. Muitos desses, posteriormente, se tornam estagiários 

e até colaboradores da Voitto, e a influência desse tipo de reconhecimento se torna clara e 

visível, de forma natural. 

 

3.22. PROCESSO 

 

O processo diz respeito a como as oportunidades de inovação são geradas, 

desenvolvidas e avaliadas. É o único aspecto do Octógono que está presente, igualmente, no 

Radar da Inovação. 

Como abordado na análise prévia, a inovação está altamente difundida dentro da 

empresa, e permeia o dia-a-dia de todos os colaboradores. Entretanto, a mesma ocorre de forma 

pouco estruturada. Não existe um processo consolidado de geração, desenvolvimento e 

avaliação das inovações. Todas as ideias que surgem são avaliadas pelos líderes e 

implementadas de forma simultânea, sem um devido planejamento. Isso ocorre em todas as 

dimensões da inovação, inclusive na gestão do portfólio, resultando em muitos projetos que não 

são bem realizados e, consequentemente, em grande retrabalho. 

Então processos, não só de gestão de portfólio, precisam ser estabelecidos de forma 

mais clara, denotando um importante plano de ação para o crescimento estruturado da empresa 

daqui para a frente. É importante abordar, também, a gestão de portfólio referente a criação de 

novos negócios, que, como vimos em Oferta e Soluções, são muitos e exigem recursos 

demasiados.  
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3.23. FUNDING 

 

As iniciativas que não recebem os devidos recursos, no aspecto do funding 

especificamente financeiros, estão fadadas ao fracasso. Para o atingimento dos resultados, faz-

se necessário estabelecer como as iniciativas de inovação são financiadas. 

Como uma organização de pequeno porte, que vem recentemente passando por um 

grande processo de expansão, a Voitto ainda vem consolidando alguns processos mais 

complexos, entre eles o de orçamentação. Um primeiro protótipo rodou no ano de 2015, 

segregado por coordenações, que solicitaram por conta própria, a verba necessária para 

execução de todas suas ações, incluindo ações inovadoras. A estrutura de capital da empresa 

hoje é composta exclusivamente por capital do sócio, e o seu aval retrata diretamente o 

financiamento das iniciativas de inovação.  

Neste protótipo, as iniciativas não foram classificadas e segregadas entre: manutenção 

de práticas estabelecidas e investimento em inovação. A longo prazo, essa diferenciação será 

importante no intuito de respaldar os processos e a estruturação da empresa. 

 



60 

 

3.24.  MATRIZ SWOT DA INOVAÇÃO DA VOITTO T&D E PROPOSIÇÃO DE 

PLANOS DE AÇÃO 

 

A partir da aplicação do Radar da Inovação e do Octógono da Inovação, faz-se possível 

elaborar uma Matriz SWOT com foco nos aspectos observados, de ambas as ferramentas, 

conforme o quadro 5. 

 
Quadro 5 – Matriz SWOT da Inovação da Voitto T&D 

A
m

b
ie

n
te

 

In
te

rn
o

 

Forças Fraquezas 

Coordenação de P&D (estrutura) 
Certificação Especialista Green/Black Belt 
(experiência do consumidor) 
Velocidade de adaptação (cultura) 
Flexibilidade para atuar em qualquer local 
(presença) 
Atuação geográfica capilarizada (presença) 

Dependência do segmento de Extensão 
Universitária (soluções) 
Portfólio limitado a algumas graduações 
(oferta) 
Gestão de portfólio (estratégia) 
Muitos projetos de novos negócios 
simultâneos (oferta, soluções) 
Pouca divulgação da certificação de 
Especialista em LSS (marca) 

A
m

b
ie

n
te

 

Ex
te

rn
o

 

Oportunidades Ameaças 

Contratos "guarda-chuva" com 
empresas (clientes) 
Diversificação de parceiros para 
realização dos cursos 
(relacionamentos) 
Parcerias com instituições 
renomadas (relacionamentos) 
Ensino à distância (soluções) 
Franquias (estrutura) 

Concorrentes in company de grande 
porte (clientes) 
Pouco reconhecimento da marca fora de 
Juiz de Fora (marca) 
Alta rotatividade de parceiros locais 
(relacionamentos) 
Corte de orçamento para treinamentos 
devido a crise (estratégia) 
Concorrência das IES (relacionamentos) 

Fonte: Leonel Marques (2015) 

 

E cruzando as informações da Matriz SWOT com os 4 aspectos do Octógono da 

Inovação com menor estruturação na empresa (Estratégia, Estrutura, Processo e Funding), 

pode-se finalmente propor os planos de ação estratégicos referentes a Inovação para aplicação 

prática na empresa. A dimensão de pessoas, por sua vez, não faz parte deste grupo, mas algumas 

possíveis inciativas referentes à mesma também foram observadas. 
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3.25. ESTRATÉGIA 

 

 Inserir a inovação de forma direta no planejamento estratégico da empresa 

(GPD), com o intuito inicial de facilitar a comunicação da importância do tema 

e possibilitar a quantificação dos resultados. A métrica sugerida é cruzar a 

alocação de recursos (financeiros e humanos, por quantidade de pessoal e por 

tempo alocado) com os resultados obtidos. Tal iniciativa possibilitará a 

conscientização dos níveis táticos e estratégicos quanto a importância do 

gerenciamento de tais recursos, e servirá como base para o próximo plano de 

ação sugerido; 

 Introduzir metodologia de gestão de novos negócios, a partir da definição, ao 

início de cada ciclo estratégico, dos projetos que serão iniciados durante o 

mesmo. Isso evitará que novas iniciativas surjam a todo instante, retirando o 

foco do que foi previamente definido como estratégico quando do estudo 

analítico prévio para elaboração do ciclo. Simultaneamente, pode-se instaurar 

uma prática de aprovação de possíveis alterações ao longo do semestre em 

reuniões gerenciais (Stage Gates), com consequentemente comunicação a 

todos os colaboradores em reunião de alinhamento, de maneira formal, para se 

evitar um engessamento total ao longo do período (Controle de Mudanças).  

 Instaurar processo de gestão de portfólio referente aos segmentos de atuação e 

treinamentos que compõem cada um desses segmentos, cruzando a questão das 

necessidades observadas de forma empurrada versus demandas puxadas, que 

surgem a partir de solicitação dos clientes, com reuniões mensais de 

planejamento e pontos quinzenais de verificação de demandas urgentes. 

Eventualmente, será necessário dizer não a algum cliente, com o intuito de 

permitir a otimização do trabalho da coordenação de P&D. Para situações 

excepcionais, aprovação em reunião gerencial emergencial e comunicação 

obrigatória para toda a empresa, mas evitando que isso aconteça 

recorrentemente.  
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3.26. ESTRUTURA 

 

 Definir de forma clara as responsabilidades pelo gerenciamento das iniciativas 

inovadoras, utilizando o Radar da Inovação e o Octógono da Inovação como 

diretrizes para classificação e devido balanceamento de tais iniciativas. Sugere-

se que tal atividade de gerenciamento seja concentrada na Gerência de Gestão, 

que poderá ter a visão sistêmica dos 20 (vinte) aspectos (doze do Radar e oito 

do Octógono) e atribuir responsabilidades dentre as demais coordenações pelo 

trabalho contínuo dentre cada um, estabelecendo também um fluxograma do 

relacionamento entre o surgimento e aplicação das ideias por toda a empresa. 

 

3.27. PESSOAS 

 

 Introduzir fórum de estudos por toda a empresa, inclusive da alta direção, com 

o intuito de tornar a implantação de novas metodologias (como o Scrum, 

sugerido anteriormente) uma prática recorrente, possibilitando o 

fortalecimento da gestão a longo prazo, e proporcionando um crescimento de 

forma organizada. Ao mesmo tempo, aumentar a percepção por parte dos 

colaboradores com o desenvolvimento pessoal que a empresa proporciona, e 

reforçando a questão da aplicação prática do que é ensino em sala de aula, 

durante o processo finalístico. Isso também contribuirá indiretamente para a 

melhoria continua dos materiais elaborados pela coordenação de P&D. 

 Estabelecer prática de reconhecimento que poderia ser denominada “Inovação 

do mês”, para reforçar a importância dada ao tema na companhia e estimular a 

criação contínua de novas ideias. 

 

3.28. PROCESSO 

 

 Aplicar a metodologia Scrum, principalmente nos processos de gestão de novos 

negócios e gestão do portfólio, pois a mesma explana a necessidade de se focar 

e de se concluir um projeto antes do início de outro. Utilizá-la, nos mais 

diversos processos em que seja aplicável, visando principalmente introduzir 
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conceitos de experimentação que propõem redução do tempo, retrabalho, e da 

melhor alocação dos recursos disponíveis. 

 

3.29. FUNDING 

 

 Estabelecer o processo de orçamentação iniciado em 2015 e segregar as 

inciativas entre manutenção de práticas estabelecidas e investimento em 

inovação, com o intuito de utilizar essa ferramenta para alocar os recursos 

financeiros de forma planejada a longo prazo. Isso terá implicação direta na 

gestão de novos negócios e de portfólio, e a implantação deste plano de ação 

também permitirá a mensuração dos resultados conforme sugerido no primeiro 

plano de ação, da dimensão Estratégia. 
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4. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que a Voitto Treinamento e Desenvolvimento é uma empresa 

referência em inovação dentro do seu setor de atuação, que possui a mesma em seu DNA, e 

pretende claramente manter essa cultura ao longo do tempo, com base nas ideias que circulam 

hoje dentro da organização e o perfil das lideranças lá estabelecidas. Seu caráter inovador é 

conhecido por todo o quadro de colaboradores e também utilizado como ferramenta de 

marketing, o que é uma tendência e deve continuar a ser explorado.  

Desde sua fundação, em 2008, que foi uma inovação por si só, em praticamente todos 

os aspectos analisados do Radar da Inovação é notável a existência de muitas iniciativas, mesmo 

sem a clara consciência de estar atuando em tantas dimensões. Como o Radar é uma ferramenta 

quantitativa, fica claro que as dimensões de oferta, organização, cadeia de fornecimento e 

presença possuem um maior desenvolvimento, e são onde as principais iniciativas trouxeram 

um maior resultado. 

As dimensões plataforma, soluções, experiência do consumidor, captura de valor, e 

marca por sua vez, ainda estão incipientes, embora mais recentemente começaram a ser olhada 

de forma mais próxima pela alta direção. Já clientes, processo e relacionamentos demandam 

ainda maior atenção. 

A aplicação do Octógono da Inovação vem corroborar a primeira avaliação e ressaltar 

os pontos já observados. Também é notável a diferença quando comparamos a empresa às 

outras apresentadas nos estudos de casos que compõem a introdução dessas ferramentas no 

presente trabalho. 

Entretanto, com o crescimento atingido, e que, baseado nas metas estabelecidas, tende 

a continuar a acontecer de forma significativa, constata-se que, como em todo negócio, existem 

ameaças à sustentabilidade a longo prazo da organização. O planejamento deve crescer em 

importância, possibilitando a plena realização das inúmeros iniciativas inovadoras que surgem 

recorrentemente dentro da companhia. 

A aplicação da matriz SWOT nos mostra que se deve tratar tanto dos aspectos de 

geração de novos negócios quanto da criação de novos treinamentos para compor o portfólio e 

o mix de produtos da Voitto T&D, dentre os segmentos de atuação em que já atua. Também é 

importante reforçar a importância do estabelecimento de uma sistemática para implantação de 

metodologias de gestão. 



65 

 

A proposição dos planos de ação foi baseada nas saídas das análises realizadas durante 

a aplicação das ferramentas, além da experiência do autor como colaborador da empresa. Se 

tratam de sugestões que poderão ser avaliadas e possivelmente selecionadas para aplicação pela 

alta direção, com o intuito de fortalecer a estrutura da empresa para suportar e impulsionar ainda 

mais seu crescimento. 
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6. ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
 
 
 
 

Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria 
  
Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade Federal de Juiz de 
Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Engenharia de 
Produção é original, de minha única e exclusiva autoria. E não se trata de cópia integral ou 
parcial de textos e trabalhos de autoria de outrem, seja em formato de papel, eletrônico, 
digital, áudio-visual ou qualquer outro meio. 
Declaro ainda ter total conhecimento e compreensão do que é considerado plágio, não 
apenas a cópia integral do trabalho, mas também de parte dele, inclusive de artigos e/ou 
parágrafos, sem citação do autor ou de sua fonte.  
Declaro, por fim, ter total conhecimento e compreensão das punições decorrentes da 
prática de plágio, através das sanções civis previstas na lei do direito autoral1 e criminais 
previstas no Código Penal 2 , além das cominações administrativas e acadêmicas que 
poderão resultar em reprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.  
 
 
Juiz de Fora, _____ de _______________ de 20____. 
   
 
 
 
 

_______________________________________       ________________________ 

                NOME LEGÍVEL DO ALUNO (A)        Matrícula 
 
 

_______________________________________       ________________________ 

                           ASSINATURA      CPF 
 

 

                                                 
1
 LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e 

dá outras providências. 
2
 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 

ou multa.   
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7. ANEXO B – DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que Leonel Pacheco Marques, ex-colaborador da Voitto 

Treinamento e Desenvolvimento possui autorização para divulgar o nome da empresa bem 

como dados não confidenciais na elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado a Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, como 

requisito para a obtenção do título de Engenheiro de Produção.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 5 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Thiago Coutinho de Oliveira 

Diretor Executivo 


