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Porque é que as Empresas 

estão Entusiasmadas com a 

Inovação Social?  

Todos sabemos que há grandes benefícios, tanto 
para a sociedade como para as organizações, 
quando as GRANDES empresas investem na ino-
vação social. Neste artigo vamos olhar para alguns 
destes negócios que se comprometeram com a 
inovação social de diferentes maneiras.  

Inovação Social enquanto Crescimento 

Quando as empresas decidem investir nas pesso-
as ou processos de forma a serem mais social e 
ambientalmente conscientes, isso representa gran-
des investimentos que têm de ter um retorno para 
aumentar a sustentabilidade financeira e comunitá-
ria do negócio. A seguir mostramos dois exemplos 
de GRANDES negócios que usam a inovação so-
cial, de onde resulta crescimento.  

Exemplo 1: A Unilever deu início ao seu plano 
“Vida Sustentável” - um compromisso a 10 anos 
para multiplicar o tamanho do negócio ao mesmo 
tempo que reduz o seu impacto ambiental. Em 
2016, anunciou as suas marcas “Vida Sustentável” 
- Dove, Lifebuoy, Ben & Jerry's e Comfort – tendo 
envolvido os seus trabalhadores nesta estratégia. 
Estas marcas estão agora a crescer 50% mais rá-
pido que o resto do negócio – em 2016 represen-
taram mais de 60% do crescimento da Unilever 
nesse ano. 

Exemplo 2: A Puma foi uma das primeiras empre-
sas a estabelecer, em 2011, uma política de 
“Ganhos e Perdas Ambientais”, envolvendo todos 
os trabalhadores no processo. Esta nova estrutura 
permitiu-lhes identificar e gerir o custo na natureza 
do seu negócio, ao mesmo tempo que se focam 
na procura de novas e mais sustentáveis oportuni-
dades de negócio.  
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Inovação Social no Local de Trabalho 

O termo inovação social tem a sua origem no início do século XIX, muito antes de conceitos tecnológico-

económicos determinarem aquilo que hoje entendemos por inovação. Porque é que é relevante a todos os 

negócios de hoje? 

 

Saiba mais 

 

Apoiar a Inovação no Local 

de Trabalho  

Qualquer tipo de inovação, até inovação social, é a 

chave para melhorar o desempenho e a produtividade. 

Veja 10 maneiras de apoiar e viabilizar a inovação no 

local de trabalho: 

Dica #1: Envolver as pessoas:  

Se as pessoas não se sentirem ligadas à sua empre-

sa, não há muitas razões para ser inovador. Enquanto 

gestor, é necessário garantir que, primeiro, todos es-

tão cientes dos planos, estratégias e desafios da em-

presa e os compreendem, e depois, convidar todos a 

partilhar os seus pensamentos e ideias sobre como 

melhorar o desempenho. Os que são incluídos desde 

cedo nos processos e planos mais facilmente se sen-

tem motivados a querer concluí-los. A sua participa-

ção e envolvimento ativos irá fomentar mais ideias, e 

estará no bom caminho para criar uma cultura de ino-

vação. 

Dica #2: Faça com que a inovação importe:  

Certifique-se que todos sabem que quer ouvir o que 

têm a dizer. A não ser que percebam que ao manter 

os processos de negócio inovadores a sua empresa 

mantém-se competitiva, os seus esforços para enco-

rajar o pensamento criativo podem não valer de nada. 

Saiba mais 

 

BREVEMENTE 

• Lançamento do jogo no verão de 

2019 - seja dos primeiros a registar-se 

para jogar o serious game Coopin e 

aprender mais sobre inovação social; 

• Toolkit para Inovação Social a ser 

publicado no próximo mês; 

• Ferramenta de avaliação de Impacto 

de Inovação Social em setembro de 

2019; 

• Mesas Redondas sobre Inovação 

Social durante o verão de 2019 nos 

países parceiros do projeto; 

• Reunião final de parceria no Reino 

Unido em setembro de 2019; 

• Conferência Final do projeto no Rei-

no Unido em setembro de 2019. 

 

Website para acesso ao 

jogo e conteúdos: 

www.coopinproject.eu  
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