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Resultados e Discussões

Esperam-se identificar e adequar características de

empreendedorismo, de sustentabilidade e de

inovação que contribuem para o desenvolvimento

das organizações líderes da Serra Gaúcha. A partir

do entendimento desses fatores, será possível para

os gestores entender e incentivar as práticas que

impactam no desenvolvimento dessas

organizações. Para os pesquisadores, repensar as

relações que existem entre empreendedorismo,

sustentabilidade e inovação e desenvolver novas

pesquisa que agregarão o bem-estar da sociedade

local.

Considerações Finais

Referente às considerações finais do projeto, até o

momento são parciais e estão de acordo com as

etapas executadas.
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Introdução

A presença do empreendedorismo em uma região

específica e a preocupação com a sustentabilidade

leva a um entendimento mais “coerente” do processo

de inovação. Considerando que a inovação

representa o êxito de uma comunidade empresarial

que lidera, em termos de empreendedorismo e

desenvolvimento sustentável, a inovação somente

representa o alcance do novo e do diferenciado, já

com impacto socioeconômico numa sociedade

empresarial onde ela se insere.

Objetivo

Este projeto tem como objetivo estudar, caracterizar

e analisar o empreendedorismo, a sustentabilidade

socioeconômica e as inovações nas organizações do

Brasil, com foco na região industrial da Serra

Gaúcha.

Metodologia

Nesta pesquisa, trata-se de natureza aplicada, tendo

uma abordagem qualitativa, com objetivos

exploratório e descritivo. Prevê-se como

procedimento de coleta de dados, a utilização de

múltiplos casos e de entrevistas semiestruturadas

para identificação dos aspectos relacionados ao

empreendedorismo, a sustentabilidade

socioeconômica e a inovação, com possível

utilização de questionários estruturados a fim de se

identificar, em detalhes, mais características

relacionadas aos conceitos introduzidos. E, como

procedimento de análise de dados, análise

documental e análise de conteúdo (GIL, 2010;

BARDIN, 2011; YIN, 2015)
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