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Esse manual é produto resultante de uma 
pesquisa realizada no âmbito do Mestrado 
Profissional de Tecnologias Ambientais do 

Instituto Federal de Alagoas, com enfoque em 
práticas de ecoinovação aplicadas em 
empresas de pequeno e médio porte.

Com esse manual trazemos, de maneira mais 
didática, explicações sobre o que é 

ecoinovação; soluções e aplicações possíveis 
a esses portes de empresa; assim como 

ferramenta de análise para definir quais são 
as dimensões que estão sendo trabalhadas e 
quais são os pontos de oportunidades na sua 

empresa.
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O que é ecoinovação?

Para iniciar essa jornada, primeiro precisamos 
entender o que é inovação. Schumpeter, considerado o 
pai da inovação, em 1961 mencionou a “destruição 
criadora” em uma de suas obras. Ele apontava que 
esse processo era composto pela criação contínua 
dentro das empresas, nas quais momentos de 
pequenas revoluções eram intercalados a 
momentos de calmaria; e necessário para a 
sobrevivência das empresas na sociedade capitalista. 
A partir daí diversos outros estudiosos direcionaram 
seus estudos para a temática, e o que podemos 
concluir é que inovações são mudanças radicais ou de 
aprimoramento propostas por uma empresa, e que 
criem valor para o mercado. Isso significa que não são 
necessárias ideias mirabolantes para que uma 
empresa seja inovadora, mas é necessário que ela 
esteja atenta às mudanças de mercado e a seus 
processos, com intuito de otimizá-los, gerando 
aumento de faturamento ou decréscimo de custos 
para a empresa.
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Mas e a ecoinovação... do que se trata? É a inovação 
que tem como objetivos reduzir ou evitar os 
impactos causados ao ambiente. A ecoinovação 
pode ser adotada a partir de ferramentas 
tecnológicas ou não, assim como pode ser 
voluntária ou involuntária. Por vezes, empresas 
adotam práticas ecoinovadoras inicialmente por 
necessidade de mercado, facilidade de acesso, 
diminuição de custos, dentre outros; e mesmo que 
não haja essa percepção inicial dos benefícios ao 
ambiente, ainda assim elas podem ser consideradas 
como ecoinovação. Além disso, os fatores que 
levam a implementação dessas práticas variam de 
acordo com cada empresa: algumas já nascem com 
o propósito de causar impacto positivo no ambiente, 
outras se veem obrigadas a fazerem essas 
alterações por pressão do mercado. Desde que as 
práticas sejam implementadas, a motivação não é 
um fator de desqualificação.
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Negócios de impacto social e 
ambiental e ecoinovação

Diferentemente das práticas de ecoinovação, que 
podem ser involuntárias; os negócios de impacto 
social e ambiental (NISA) são classificados como tal 
a partir de seu propósito. Focados em contribuir 
com os problemas socioambientais enfrentados 
pela nossa sociedade, podem ser subdivididos ainda 
pela área de atuação, que normalmente possui  
ligação com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) ou Agenda 2030.
Esse tipo de negócio já é, por si só, inovador. Mas a 
intersecção com a ecoinovação é observada 
naqueles que buscam solucionar problema 
ambiental, definido pelo II Mapa de Impacto da Pipe 
Social como empresas de tecnologias verdes, que 
representa o maior número de empresas e projetos 
mapeados. Nota-se no levantamento, que essas 
empresas, normalmente, impactam mais de uma 
área.
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Imagem: Pipe Social

Fonte: 
https://pipe.social/pipelabo/mapa2019#download
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Ecoinovação e suas 
dimensões

Após você entender o significado de ecoinovação, é 
importante saber que suas práticas podem ser 
aplicadas nas mais diversas áreas de uma empresa. 
Classifica-se, então, essas aplicações por 
dimensões: 

1. Dimensão organizacional: está relacionada às 
estratégias e políticas da empresa, assim como a 
gestão de conhecimento e adequação à legislação 
ambiental. 
2. Dimensão de marketing: está relacionada às 
certificações ambientais; e conhecimento e 
estratégia de mercado.
3. Dimensão de processo: estão incluídos aqui todas 
as práticas que podem reduzir ou mitigar os 
impactos ambientais durante as atividades 
cotidianas da empresa.
4. Dimensão de produto/serviço: aqui se encaixam 
as práticas que reduzem ou mitigam os impactos 
ambientais a partir do produto ou serviço final 
oferecido pela empresa.

Vamos aos exemplos!
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Praticando a análise da 
ecoinovação no seu negócio

O primeiro passo para analisar as práticas 
implementadas na sua empresa é mapear o seu 
processo. Escreva as principais atividades 
desenvolvidas pela sua empresa e destrinche os 
processos do início ao fim de cada uma delas. O 
fluxograma pode ser a ferramenta mais visual e 
didática para o desenvolvimento dessa tarefa. Essa 
etapa é importante para te ajudar a compreender 
como cada processo pode vir a impactar o ambiente.
Em seguida, descreva quais os impactos gerados 
por cada uma daquelas ações. Lembre-se que todo 
processo gera algum impacto! Tente observar o 
consumo direto e indireto de recursos naturais 
envolvidos nas atividades da sua empresa
Agora é hora de preencher o questionário! Leia 
atentamente as afirmações e marque se concorda, 
se não concorda ou se a afirmação não se aplica a 
sua empresa. Observe que, de fato, algumas 
alternativas não são aplicáveis a todos os modelos 
de negócios. 
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1. A empresa investe em práticas de ecoinovação e 
tecnologias verdes.

 2. A empresa desenvolve projetos ou produtos verdes em 
cooperação com fornecedores, clientes e outras empresas.

3. A empresa tem parceria com centros de tecnologias e 
universidades para o desenvolvimento de novos produtos e 
serviços ecoinovadores.

4. A empresa costuma contratar consultores externos para o 
desenvolvimento de consultorias ambientais.

5. Os requisitos ambientais legais pertinentes ao setor de 
atuação são conhecidos.

6. A empresa está em conformidade com a regulação 
ambiental do setor.

8. A gerência e colaboradores compreendem a importância 
da ecoinovação e estão envolvidos em reduzir os impactos 
ambientais.

9. A empresa tem conhecimento sobre a emissão de gases 
de efeito estufa (GEEs), como dióxido de carbono, de seus 
processos, produtos e serviços.

10. A empresa conhece os impactos ambientais gerados na 
produção de seus produtos e oferta de seus serviços.

11. A empresa disponibiliza treinamento ambiental para seus 
colaboradores.

12. A empresa possui certificações e/ou rotulagens 
ambientais.

13. A empresa conhece a demanda e expectativas do 
mercado por produtos e serviços verdes.

14. A estratégia de venda dos produtos e serviços é baseada 
nos seus benefícios ao meio ambiente.

15. A empresa busca vincular sua marca, produto ou serviço 
a uma imagem ecologicamente consciente.

7. A sustentabilidade como um todo (econômica, social e 
ambiental) está presente na visão estratégica da empresa, e 
apresenta políticas e metas bem definidas.
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16. A empresa escolhe insumos que produzem menor 
quantidade de poluição para serem utilizados em seus 
produtos, embalagens e serviços.

17. A empresa recicla seus resíduos.

18. A empresa trata e reutiliza água proveniente de seu 
processo.

19. A empresa recebe de volta dos seus clientes os produtos 
e embalagens para dar a destinação ambiental mais 
adequada.

20. O processo de produção procura economizar recursos 
naturais (água, eletricidade, gasolina etc.)

21. A empresa escolhe matérias-primas e equipamentos que 
consomem menos água e energia.

21. A empresa escolhe matérias-primas e equipamentos que 
consomem menos água e energia.

22. A empresa utiliza fontes de energias eólica ou solar.

23. A empresa reduziu no último ano o descarte de resíduos 
tóxicos ou poluentes (emissões atmosféricas, efluentes 
líquidos e resíduos sólidos). 

24. A empresa utiliza a menor quantidade de materiais 
possíveis na sua produção e serviços, evitando o desperdício.

25. A empresa possui uma unidade interna de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D).

26. Os produtos e/ou serviços disponibilizados pela empresa 
consomem menos energia e água do que o normal.).

27. A empresa desenvolve ou adquire tecnologias verdes, tais 
como hardware, software e produtos biotecnológicos e 
outros, que tenham o intuito de mitigar ou eliminar os 
impactos no meio ambiente.

28. A empresa faz avaliação de ciclo de vida de seus 
produtos, visando a reciclabilidade e a produção mais 
sustentável dos seus produtos e/ou serviços.

29. A empresa busca prolongar o ciclo de vida dos produtos, 
projetando-os para reutilização, reciclagem e recuperação 
de materiais e componentes após o uso.

30. A empresa busca a produção de produtos duráveis e de 
alta qualidade com vida útil mais longa de forma a minimizar 
o descarte de resíduos.

22. A empresa utiliza fontes de energias eólica ou solar.
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Após responder o questionário, analise aquelas 
respostas negativas e avalie como ela pode se 
tornar uma prática presente na empresa. Sugere-se 
que elas sejam incluídas em um plano de ação, no 
qual sejam definidas as ações para chegar ao 
resultado, os responsáveis e as datas de conclusão. 
Uma ótima ferramenta para auxiliar nisso é o 5W2H.
Por fim, faça uma segunda análise naqueles pontos 
que foram marcados como “não se aplica”. Busque 
no mercado se não existem outras empresas da 
mesma área em conformidade com a afirmação. 
Isso pode gerar uma oportunidade de mercado!
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