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 Objetivo 
 

Identificar e analisar as inovações e a 

realidade empreendedora, caracterizando e 

avaliando organizações líderes da região 

Serrana do Rio Grande do Sul (Brasil) 

segundo a base teórica elaborada.  
 

Metodologia 
 

Este estudo trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório, já que se 

propõe a preencher algumas lacunas no 

conhecimento a respeito das inovações 

adotadas em organizações líderes no 

Brasil. A pesquisa poderá ser caracterizada 

em dois critérios básicos: De um lado, 

quanto aos fins, como sendo exploratória e 

descritiva; e por outro lado, quanto aos 

meios de investigação, como sendo uma 

pesquisa de campo, suportada pela 

pesquisa documental e bibliográfica, 

mediante estudos multicasos (Vergara, 

2007). 
 

 

 

 

 

Considerações Finais  

 

,Referente às considerações finais 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. 
 

 

Resultados e Discussões 
 

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. 
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No desenvolvimento socioeconômico de uma 

região, a inovação contribui fortemente. 

Porém é necessário que as organizações 

adotem a inovação como parte de sua 

estratégia. E, 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. 


