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No desenvolvimento sócio-econômico de uma região, a inovação contribui fortemente, porém é
necessário que as organizações adotem a inovação como parte de sua estratégia e que isto esteja
atrelado a um padrão setorial de comportamento tecnológico e inovador para a sustentabilidade da
organização. A preocupação com a sustentabilidade pode lançar a inovação para um novo e diferenciado
patamar colocando-a, definitivamente, na ordem da competitividade e emprestando a ela alguma
estabilidade. A preocupação sócio-ambiental emerge como uma nova estratégia de negócios, uma vez
que proporciona um diferencial competitivo para a organização. Tanto as ações sócio-ambientais quanto
a inovação podem tornar-se fundamentais para garantir a competitividade das organizações no contexto
global. Este projeto tem como objetivo caracterizar e analisar as inovações nas organizações líderes da
região Serrana do Rio Grande do Sul, Brasil, nas suas quatro dimensões básicas, conforme os autores
mais relevantes, bem como analisar a relação entre as inovações empresariais e as dimensões
econômica, social e ambiental. A metodologia utilizada é mista, depende do projeto dos alunos de
mestrado e doutorado. Estes estudos terão implicações essenciais para a realização de práticas e
políticas empresariais que se aproximam das necessidades das organizações Brasileiras, procurando
melhores condições de vida em nível social, ambiental e econômico. Esperam-se identificar e adequar
características de inovação que contribuem para o desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e
social das organizações. A partir do entendimento desses fatores, podem-se, como gestores incentivar as
práticas focadas na inovação que agregam a sustentabilidade das empresas. As informações levantadas
propiciarão à comunidade acadêmica e aos profissionais das áreas afins, uma melhor compreensão em
torno da gestão da inovação e sua contribuição para a sustentabilidade das organizações. O presente
projeto encontra-se em andamento, e, por conseguinte as suas fases a seguir também: a pesquisa
bibliográfica e documental, a elaboração das ferramentas de pesquisas, realização das entrevistas e
aplicação dos questionários, tratamento dos dados, sistematização e análise das informações, bem como
a redação final. Afinal, com relação à discussão de resultados e principais conclusões do projeto, até o
momento são parciais e estão de acordo com as etapas executadas, também esses resultados foram
plasmados nos artigos já aprovados e submetidos até a presente data, que seguem listados a seguir. O
relatório final será elaborado conforme cronograma da bolsa e englobando de forma geral todas as
etapas proposta no projeto de pesquisa.
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