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1. RESUMO 

A inovação nas empresas é um tema de grande importância no mundo globalizado. 

Inovar está relacionado a uma visão competitiva, na medida em que é uma variável 

fundamental para a sobrevivência no mercado. O objetivo deste projeto é identificar 

como as empresas incentivam seus funcionários a pensar como criar algo inovador. 

Desta forma deve-se avaliar como as indústrias estão incentivando seus 

colaboradores a inovar, se há influência de incentivos fiscais e medidas 

governamentais para a ocorrência da inovação e como a empresa promove um 

ambiente inovador. Para tanto foi realizada uma pesquisa por meio de um 

questionário aplicado, via Internet, aos gestores de RH de empresas de médio e 

grande porte na área industrial no estado de São Paulo. O conhecimento e 

divulgação das políticas adotadas por algumas indústrias nacionais para incentivar a 

inovação pode incentivar outras indústrias a percorrerem igual caminho. 

2. INTRODUÇÃO 

A importância atribuída pelas indústrias a se criar algo inovador é um fator relevante 

para a sobrevivência no mercado, uma vez que há um cenário cada vez mais 

competitivo e globalizado.  

Embora a inovação esteja ligada ao uso de alta tecnologia e resultados de 

programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), deve-se pensar em inovação de 

uma forma mais ampla, como a elaboração de novas formas de conquistar clientes e 

mercados, desenvolver novos canais e métodos para realização de negócios e 

parcerias (ALVES, 2011). 

As mudanças que ocorreram desde as últimas décadas do século XX, geradas a 

partir da globalização, contribuíram para uma evolução na postura estratégica das 

empresas que precisam tomar decisões mais rapidamente, de modo a incorporar e 

produzir inovações. Neste sentido devem ter políticas que incentivem a criatividade e 

a inovação por meio de ambientes de trabalho favoráveis, proporcionando 

desenvolvimento profissional contínuo e dando condições aos colaboradores de 

contribuírem com ideias para suas empresas (WEBER; JUNG; CATEN 2013). 

A empresa privada busca a inovação visando aumentar seu lucro, uma vez que esta 

é fator relevante para obtenção de maior competitividade. O nível de inovação nas 

indústrias do país influencia o nível de inserção destas no mercado internacional. 



Para que haja inovação é preciso que o Estado, por meio de estímulos ou sanções, 

promova um ambiente propício. O sistema vigente de direitos de propriedade 

influencia a busca pela inovação (PACHECO; ALMEIDA, 2013, SOUZA, 2011).  

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral deste trabalho é identificar como as empresas incentivam seus 

funcionários a criar algo inovador. Como objetivos específicos devem-se identificar 

quais os meios de motivação que as empresas propõem aos seus funcionários para 

que eles trabalhem em algo inovador para a empresa e como a instituição promove 

um ambiente no qual o funcionário possa elaborar um projeto inovador. 

4. MÉTODO 

A princípio foi realizada uma revisão da literatura sobre inovação nas indústrias. 

Com base no referencial teórico foi elaborado um questionário a fim de se identificar 

a política adotada pela empresa para incentivo à inovação.   

Após a submissão e aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa – 

Humanos da instituição, foi realizado um contato prévio com os gestores de 

Recursos Humanos das empresas a serem pesquisadas. O questionário está sendo 

aplicado via Internet e caso o pesquisado não souber responder as perguntas, 

poderá encaminhar o link a outro profissional da empresa. 

A amostra foi obtida tendo como base listas de melhores empresas publicadas na 

imprensa como as das revistas Exame, Época e Você S/A, disponíveis na Internet.  

A amostra não foi probabilística uma vez que não há disponível uma lista de todas 

as indústrias de médio e grande porte do estado de São Paulo, porém é criteriosa 

uma vez que há um protocolo estabelecido de como selecionar os pesquisados 

(BOLFARINE; BUSSAB, 2005). Há algumas perguntas no questionário com 

variáveis que categorizam as empresas que participam da pesquisa, de modo a 

tornar possível a validação externa da amostra, porém tais características não 

impedirão que o anonimato seja respeitado. A utilização de um link do Google Forms 

para resposta do questionário garante o anonimato das empresas participantes. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Pelo fato do projeto estar em andamento, até o momento foi selecionada a amostra 

de empresas e obtidos seus contatos diretos (e-mails). O questionário foi elaborado 



após revisão da literatura e construído no Google Forms. Após contato telefônico, 

este foi enviado por email contendo o link da pesquisa. Como ainda estão sendo 

realizados contatos telefônicos com empresas, ainda não foi realizada análise das 

respostas obtidas até o momento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se ao final deste trabalho a obtenção de resultados relevantes que possam 

auxiliar o entendimento do comportamento das empresas no que tange ao incentivo 

às inovações nas grandes e médias empresas. 
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