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RESUMO 

A ecoinovação é uma temática emergente e tem avançado ainda mais na esteira dos negócios 

de impacto socioambientais e no estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Agenda 2030) pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esse movimento 

ecoou nas pequenas e médias empresas (PME) estimulado pelo desenvolvimento de novos 

modelos de negócios que integrem a inovação e a sustentabilidade em seus processos de 

decisão. A presente pesquisa visou analisar as boas práticas de ecoinovação adotadas em PMEs. 

O proceder metodológico adotou uma combinação multimétodo que teve como ponto de partida 

uma revisão sistemática de literatura (RSL) para identificar quais são as dimensões, categorias 

e variáveis relacionadas às boas práticas adotadas em PMEs internacionais que, em seguida, 

foram adaptadas para coleta e análise de dados colhidos a partir de PMEs brasileiras e de um 

estudo de caso único em uma pequena empresa alagoana que obteve destaque nas suas boas 

práticas ecoinovadoras. Foi possível concluir que há ainda lacunas sobre a temática no mercado 

de pequenos negócios, assim como falta conscientização das empresas para adotar práticas 

ecoinovadoras, que vão além do marketing e do âmbito organizacional.  
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ABSTRACT 

Eco-innovation is an emerging theme and has advanced even further in the wake of 

socioenvironmental impact businesses and the establishment of the Sustainable Development 

Goals (Agenda 2030) by the United Nations (UN). This movement was echoed by small and 

medium-sized companies (SMEs) stimulated by the development of new business models that 

integrate innovation and sustainability in their decision-making processes. This research aimed 

to analyze the good eco-innovation practices adopted in SMEs. The methodological procedure 

adopted a mixed method combination that had as its starting point a systematic literature review 

(RSL) to identify the dimensions, categories and variables related to the good practices adopted 

in international SMEs, which were then adapted for the collection and analysis of data collected 

from Brazilian SMEs and from a single case study in a small company from Alagoas, Brazil, 

that was highlighted in its good eco-innovative practices. It was possible to conclude that there 

are still gaps on the theme in the small business market, as well as the lack of awareness of 

companies to adopt eco-innovative practices, which go beyond marketing and the 

organizational scope. 

 

Keywords: Eco-innovation; SMEs; Sustainability; Good practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Somente após anos de exploração desenfreada de recursos naturais e crescente aumento 

dos padrões de produção que, por um lado, diminuíram a vida útil dos produtos e, por outro, 

maximizaram o consumismo, acarretando na geração de maior volume de resíduos descartados 

no ambiente, é que se iniciou o debate sobre o desenvolvimento sustentável (SHIEL et al., 

2020). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi globalmente difundido na década de 

1980 pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organizações das 

Nações Unidas (ONU) através do documento conhecido como "Relatório Brundtland" 

(CMMAD, 1987), tornando-se um marco da agenda ambiental contemporânea (DRUMMOND, 

2006). O referido relatório definiu o desenvolvimento sustentável como sendo “[...]o 

desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras 

gerações de atender suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991). Contudo, apenas em 1992, 

com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Eco-92), que o debate ambiental ganhou força a partir da construção da 

Agenda 21, que norteou os países no caminho de práticas sustentáveis. 

A mais recente agenda ambiental internacional foi estabelecida em 2015 pela ONU, 

denominada Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou Agenda 2030, que previu 

169 metas divididas em 17 objetivos, tais como: fome zero e agricultura sustentável, água 

potável, energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção 

responsáveis, ação contra a mudança global do clima, dentre outros. Diferentemente de agendas 

implantadas anteriormente, a Agenda 2030 instituiu a necessidade do envolvimento não só do 

poder público, mas de toda a sociedade civil (ONU, 2015). 

O contínuo debate sobre as questões socioambientais promoveu uma maior mobilização 

das empresas no intuito de seguir os três pilares da sustentabilidade (econômico, social e 

ambiental), sendo que a mobilização empresarial na direção de uma gestão mais sustentável 

levou a maximizar a eficiência dos recursos, o surgimento de novas tecnologias e adequações 

à regulação ambiental, alcançando como consequência a geração de valor junto ao mercado e 

aos acionistas (RENNINGS, 2000; HART & MILSTEIN, 2006; ELKINGTON, 1997 apud 

ALOISE et al., 2016). 
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Hart & Milstein (2006) apontaram quatro conjuntos de motivadores globais da 

sustentabilidade e como as empresas poderiam aproveitar essas oportunidades para a geração 

de valor. No primeiro deles busca-se a utilização de recursos naturais de maneira mais eficiente 

para evitar a poluição por meio de escolhas sustentáveis das matérias-primas ou reduzindo-as 

no processo produtivo, o que evitaria o excesso de descarte de resíduos e reduziria os custos e 

riscos das empresas. O segundo conjunto aponta para o relacionamento mais transparente junto 

aos stakeholders da sociedade civil, com maior responsabilidade socioambiental, gerando como 

retorno corporativo a melhoria da reputação e da legitimidade. O terceiro conjunto de 

motivadores globais de sustentabilidade proposto está ligado aos avanços tecnológicos e 

científicos, apontando a inovação como ponto-chave para a sustentabilidade. O último conjunto 

de motivadores é o que leva a tornar a distribuição de renda mais inclusiva por intermédio do 

modelo de negócio. 

Assim sendo, o desenvolvimento de novas tecnologias com o intuito de diminuir os 

impactos ambientais reposicionaram a inovação como retorno corporativo. Esta nova vertente 

da inovação, incorporando a dimensão ambiental foi denominada como ecoinovação e tornou-

se um elemento central do debate sobre o desenvolvimento econômico e social no 

enfrentamento dos problemas ambientais crescentes e basilar no alcance da sustentabilidade 

(KOELLER et al., 2020). 

Kemp & Pearson (2007) definem ecoinovação como a produção, assimilação ou 

utilização de um produto, processo produtivo, serviço, gestão ou método de negócio que é novo 

para a organização e que resulta, permeando seu ciclo de vida como um todo, na redução do 

risco ambiental, da poluição e de outros impactos negativos do uso de recursos em comparação 

com outras alternativas, que pode ser classificada em tecnologias ambientais, inovações 

organizacionais para o ambiente, inovações em produtos e serviços com benefícios ambientais, 

sistema de inovações verdes e em tecnologias de propósito geral. 

Esse movimento ecoou nas pequenas e médias empresas (PME) desde que a ONU Meio 

Ambiente estimulou o desenvolvimento de novos modelos de negócios que integrem a 

sustentabilidade em seus processos de decisão em países emergentes, o que levou a 

problemática pesquisada nesta dissertação. 

1.1 Problema de pesquisa 

 

 O investimento em ecoinovação é um processo de mudança que incita o 

aperfeiçoamento das capacidades empresariais, inclusive das PMEs. No Brasil, há políticas de 
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incentivo à inovação que estabelece como meta a alocação mínima de 20% dos recursos 

públicos para inovação e tecnologia em programas direcionados aos pequenos negócios. 

Destaca-se também a Lei do Bem (Lei 11.196/2005), que cria a concessão de incentivos fiscais 

às pessoas jurídicas para realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, com 

um forte relacionamento entre as instituições financeiras, empresas e os pequenos negócios. 

A partir de parceria estabelecida com a ONU Meio Ambiente, o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) publicou duas cartilhas em 2017 que 

abordaram questões ambientais atuais voltadas aos pequenos negócios, sendo a primeira delas 

a cartilha “Ecoinovação nos Pequenos Negócios”, que abordou as etapas necessárias à 

implantação dessa prática no ambiente empresarial; e a segunda tratou do “Pensamento do Ciclo 

de Vida: negócios conscientes a caminho da sustentabilidade”, cuja discussão foi focada no 

ciclo de vida de um produto para geração de ecoinovações (SILVA et al., 2018). 

Contudo, o debate sobre sustentabilidade e meio ambiente no âmbito das pequenas e 

médias empresas ainda é incipiente. Acrescenta-se a ausência de políticas públicas específicas 

de incentivo à sustentabilidade nas PMEs. Mesmo assim é possível observar que instituições 

financeiras têm disponibilizado fundos para subsidiar a promoção da ecoinovação nas 

empresas, independente do porte. Dentre estas iniciativas há o Programa de Financiamento à 

Sustentabilidade Ambiental (FNE Verde) com foco na preservação, conservação, controle e/ou 

recuperação do meio ambiente; e o CDC Sustentável de um banco privado que fornece uma 

fonte de financiamento para compra de máquinas e equipamentos que promovam a eficiência 

no consumo de energia ou de água (SEBRAE, 2014; SILVA et al., 2018). 

 É ainda mais escasso encontrar métodos que sejam capazes de avaliar o ambiente 

interno das pequenas e médias empresas no que tange práticas sustentáveis. Esta inquietação-

problema aqui apresentada levou ao anúncio da seguinte pergunta de pesquisa: como as boas 

práticas de ecoinovação são adotadas por empresas de pequeno e médio porte brasileiras? 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral da dissertação e os objetivos específicos decorrentes são apresentados 
a seguir. 

1.2.1 Objetivo geral 
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Analisar as boas práticas de ecoinovação adotadas por pequenas e médias empresas 

(PMEs) brasileiras. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da pesquisa derivados do geral foram: 

● Identificar as variáveis e boas práticas de ecoinovação adotadas por PMEs no 

contexto internacional; 

● Mapear as boas práticas de ecoinovação em PMEs da região nordeste do Brasil; 

● Analisar as boas práticas de ecoinovação em PMEs brasileiras com enfoque em 

tecnologias verdes; 

● Analisar em profundidade as práticas de um caso de uma PME ecoinovadora no 

Estado de Alagoas; 

● Desenvolver um produto técnico no formato de um manual de checklist das 

práticas de ecoinovação para PMEs. 

 

1.3 Justificativa 

 

 A presente pesquisa se justifica pela importância de investigar a temática emergente de 

ecoinovação, que se reveste com potencial de disseminação e aplicação dos conceitos e práticas 

para divulgação científica e técnica, chamando a atenção das pequenas e médias empresas para 

adesão às práticas ecoinovadoras, que beneficiam mutualmente o meio ambiente, através da 

mitigação ou prevenção dos impactos negativos, e a própria empresa, através dos retornos 

financeiros com o aumento do faturamento e a diminuição de despesas. 

Também pode-se afirmar que existem poucos estudos abordando ecoinovação nas 

PMEs. Já foram conduzidos diversos estudos em gestão da inovação tecnológica e na área da 

sustentabilidade ambiental, porém, há relativamente poucas pesquisas que trabalhem a 

integração entre os dois temas, resultando assim em incertezas práticas e metodológicas 

(MAÇANEIRO et al., 2013). A integração entre os temas inovação e sustentabilidade, portanto, 

ainda se encontra em discussão na literatura e mais imatura ainda está a discussão da temática 

da ecoinovação no contexto das PMEs ao redor do mundo e, sobretudo, no contexto brasileiro, 

o que justifica a presente pesquisa que explora as boas práticas ecoinovadoras nos ambientes 

das PMEs. 
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Além do mais, essa pesquisa foi necessária para ser um ponto além do que vinha sendo 

trabalhado pela temática de responsabilidade socioambiental, na qual por diversas vezes 

praticava-se greenwashing, ou seja, as marcas utilizavam a falsa imagem de serem sustentáveis 

para aumentar suas vendas, mas não passava de uma estratégia de marketing. Atualmente, os 

consumidores têm sido muito mais criteriosos ao fazer suas escolhas de compras e empresas 

com propósitos socioambientais têm ganhado cada vez mais espaço no mercado, forçando as 

demais a se adaptarem. Para que essa adaptação seja muito além do que é dito nas ações de 

marketing das empresas, o presente estudo descortinou as boas práticas que estão sendo 

executadas para então incentivar que outras PMEs adequem suas realidades ao momento atual 

através da proposição de um produto técnico na forma de um manual de ecoinovação. 

1.4 Estrutura da dissertação 

  

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo é introdutório e 

aborda o cenário da temática pesquisada, assim como a problematização da pesquisa, os 

objetivos geral e específicos e a justificativa para a execução da pesquisa. 

 O segundo capítulo discorre sobre a metodologia delineada para operacionalizar a 

pesquisa no campo empírico, que teve como ponto de partida revisão sistemática de literatura 

(RSL) para a definição das dimensões, categorias e variáveis utilizadas na análise das práticas 

de ecoinovação investigadas, seguido de um levantamento quantitativo (survey) com a 

aplicação de questionário com PMEs do Nordeste e finalizado com um estudo de caso único de 

uma PME alagoana ecoinovadora. 

 O terceiro capítulo discorre sobre os resultados obtidos e as discussões e implicações 

das análises sobre as boas práticas de ecoinovação em PMEs. Por fim, o quarto capítulo 

contempla as considerações finais, detalhando as limitações da presente pesquisa e sugestões 

para desenvolvimento de trabalhos futuros. 



   

2. BASES CONCEITUAIS 

 
Neste capítulo são apresentadas as bases conceituais da pesquisa, que envolveu a 

definição de inovação e de sua interação com a sustentabilidade, o que fez emergir o conceito 

de ecoinovação. 

2.1 Inovação 

 

Hart & Milstein (2006) e Schumpeter (1961) apontam a criação contínua, através de 

pequenas revoluções e momentos de calmaria internos às empresas, como a saída necessária 

para a sobrevivência delas na sociedade capitalista. Nomeou-se esse processo de criação e 

apuração de resultados de “destruição criadora”. Rogers (1962) apontou a inovação como uma 

ideia, prática ou produto que seja novo; mas o autor relata que para ser inovação deverá ser 

novo para o indivíduo que irá utilizá-la e, não necessariamente uma criação ou descoberta 

inédita. Fica claro, então, que não está necessariamente ligada a uma nova ideia, mas ao 

momento da sua adoção. 

  Nelson & Winter (1982) descrevem a inovação como uma mudança de rotina e a divide 

em técnica - aquela que é definida por uma nova metodologia de construção de um produto ou 

por um novo produto - e outras, como nova política de marketing e questões organizacionais. 

Nem sempre preditiva, a inovação, por diversas vezes, surge a partir da necessidade da empresa 

de fazer alterações em sua rotina para a solução de problemas. 

Inovações não estão ligadas apenas a mudanças radicais, mas também a menores 

aprimoramentos, também reconhecidas como inovações incrementais (OCDE & EUROSTAT, 

2018). Apesar disso, Verganti (2009) cita que as inovações radicais têm maiores chances de 

trazer sucesso a longo prazo para as empresas, tornando-as mais competitivas. Reforça, ainda, 

que muito além da utilização da tecnologia como meio, esse tipo de inovação deveria ser 

orientado ao design, pois há a necessidade do mercado em consumir muito além de bens de 

consumo, mas algo que tenha significado para o consumidor. 

Sawhney et al. (2006) descrevem a necessidade da criação de valor para o mercado, pois 

apenas assim a inovação de negócios seria relevante. Por outro lado, apesar dessa necessidade 

ser intrínseca ao processo, não é possível garantir que a inovação irá despertar interesse do 

consumidor antes do seu lançamento para avaliação (OCDE & EUROSTAT, 2018). Nelson & 



 
 

  20 

Winter (1982) afirmam, também, que em seu início de desenvolvimento, existe grande incerteza 

sobre o resultado a ser alcançado pela inovação, mas ela deve ter o mínimo de previsibilidade, 

já que existe rotina pré-estabelecida de pesquisa: definição do problema, a proposta para 

solucioná-lo e o teste. Caso não se obtenha sucesso, novas alternativas são propostas e postas a 

teste. 

Além de sua valoração, a inovação deve ser observada de maneira sistêmica em todas 

as dimensões presentes, como: oferta de novos produtos; plataforma, através da criação de 

novos produtos ou serviços a partir dos recursos já existentes; soluções, criando ofertas 

customizadas para a solução de problemas de seus clientes; identificação das necessidades dos 

clientes; aprimoramento da experiência do cliente; criação de valor a partir de inovações; 

processos mais eficientes e eficazes; aprimoramento organizacional da empresa; melhor 

aproveitamento da cadeia de suprimentos; aumento da presença da empresa; rede de contatos; 

e marca (SAWHNEY et al., 2006). 

Em definição mais atual, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e o Gabinete de Estatísticas da União Europeia (EUROSTAT) 

apresentaram a inovação para empresas como sendo um novo produto ou processo, ou seu 

melhoramento significativo; e que tenha sido colocado à disposição do mercado ou para a 

utilização na própria empresa. Diferentemente do que trazia as edições anteriores, o Manual de 

Oslo em sua quarta edição apresenta apenas duas divisões: produtos, na qual também estão 

inclusos os serviços; e processos. Vale ressaltar que diversos são os processos que se adequam 

à definição, como: atividades de produção, incluindo testes e certificações; marketing e vendas; 

tecnologia da informação; administração e gestão; e desenvolvimento de produtos e do negócio 

(OCDE & EUROSTAT, 2018). 

2.2 Ecoinovação 

 

A inovação aplicada em uma instituição, seja empresa ou não, com o intuito de evitar 

ou reduzir os impactos causados ao ambiente é denominada de ecoinovação (RENNINGS, 

2000). Pode ser implantada a partir de ferramenta tecnológica ou não-tecnológica desenvolvida 

pela própria instituição ou adquirida por ela. Vale ressaltar também que ela pode ser intencional 

ou involuntária, trazendo benefícios em ambos os casos, porém mais difícil de ser identificada 

quando involuntária (ARUNDEL et al., 2007; ARUNDEL & KEMP, 2009; OCDE, 2009; 

DAHAN et al., 2017). 
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SEBRAE (2017) e Dahan et al. (2017) acrescentam que a ecoinovação está ligada ao 

desenvolvimento de um modelo de negócio que tenha a sustentabilidade, visando equilíbrio 

entre a lucratividade, a minimização do impacto no ambiente e o bem-estar social como mote; 

e levando a empresa a obter maior performance e tornar-se mais competitiva. É o processo que 

exige que reinvenção constante da empresa, sempre direcionada estrategicamente à 

sustentabilidade. 

Diversas são as divisões dos tipos de ecoinovações. Assim como as inovações, podem 

ser classificadas quanto à natureza como incremental, que, normalmente, está ligada a redução 

de custos ou melhorias em produtos já expostos ao mercado e, quando acumulada, pode vir a 

fazer diferença no impacto positivo ao ambiente; ou radical, que possui maior potencial 

benéfico, mas é mais arriscada. Arundel et al. (2007) aconselham mesclar os dois tipos, pois 

ecoinovações incrementais, em um dado momento, traz benefícios limitantes. 

Ainda, pode ser classificada, quando aplicada a empresas, como tecnológica ou 

organizacional. Ecoinovações organizacionais são relacionadas à gestão da empresa como, por 

exemplo, auditorias e certificações ambientais, programa de educação e treinamento ambiental 

corporativo, avaliação do ciclo de vida dos produtos e outros. Já as tecnológicas são aquelas 

que envolvem o desenvolvimento de novos produtos, adoção de novas tecnologias ou novos 

processos de produção. Assim como as incrementais e radicais, para obtenção de maior 

possibilidade de sucesso, faz-se necessário a adoção de ecoinovações tecnológicas e 

incrementais (RENNINGS, 2000; ARUNDEL et al., 2007).  

Rennings (2000) divide ecoinovações tecnológicas em corretiva ou preventiva, 

dependendo do seu objetivo. A remediação do ambiente, por exemplo, seria classificada como 

corretiva. Enquanto a reciclagem de resíduo seria preventiva. Arundel et al. (2007) propõem 

outro tipo de divisão, designados como: produtos limpos - aqueles que têm impacto mínimo; 

produção mais limpa - a partir da redução de poluentes gerados; controle de poluição - a partir 

de ferramentas tecnológicas; reciclagem - aplicada à planta industrial e após o descarte pelos 

consumidores; gestão de resíduos - sistema completo de tratamento; e, por fim, limpeza (ou 

clean-up) - tecnologias referentes à remediação de ambientes. 

Aloise et al. (2016) mencionaram que existem diferentes fatores determinantes para a 

adesão a inovações ambientais. Dividiram os fatores determinantes em seis categorias: 

mercadológicos; tecnológicos e de produção; organizacionais e de gestão; econômicos; 

políticos e institucionais e; regulatórios. Nota-se que os fatores que levam à decisão para a 

implantação de inovação ambiental dependem muito do contexto no qual a organização se 



 
 

  22 

encontra. Diante disso, diferentes são os motivos e devem ser investigados da melhor maneira, 

quando feito individualmente. 

Outro aspecto que não apresenta padronização global na literatura está relacionado aos 

métodos de mensuração da ecoinovação. Apesar dos estudos financiados pela União Europeia 

desde o início dos anos 2000, não foi desenvolvida metodologia específica e completa para tal 

fim (RABÊLO et al., 2016; REID & MIEDZINSKI, 2008). Observa-se (Quadro 1) que, no 

geral, a maneira que é realizada a mensuração em empresas se limita a uma ou duas áreas de 

estudo, e não a ecoinovação como um todo. Outras iniciativas como o ASEI e o Eco-IS são 

índices mais completos que investigam diversos indicadores relacionados a ecoinovação, 

mensurando o que cada país membro dos respectivos acordos têm para oferecer. 

 
Quadro 1. Modelos de mensuração de ecoinovação 

Público-alvo Aplicação/ tipo de inovação Modelo/Autor 

Países Mensuração do índice nacional de 

ecoinovação em pequenas e médias 

empresas. 

ASEM Eco-Innovation 

Index (ASEI)1/ ASEM 

SMEs Eco-Innovation 

Center - Coreia do Sul 

Países Mensuração de ecoinovação nos 

países da União Europeia 

Eco-innovation 

Scoreboard (Eco-IS)2/ 

Eco-innovation 

Observatory - União 

Europeia 

Empresas farmacêuticas do Reino 

Unido e Alemanha 

Sistema de gestão  Blum et al. (2001) 

Indústria Alemã Adoção de tecnologias Pfeiffer & Rennings 

(2001) 

Empresas certificadas EMAS e ISO 

na Áustria, Alemanha, Holanda, 

Espanha e Suécia 

Adoção de tecnologias Getzner (2002) 

Pequenas e médias empresas da 

Austrália 

Sistema de gestão e adoção de 

tecnologias 

Andrews et. al. (2002) 

 
1 http://www.aseic.org 
2 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en 
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Pequenas e médias empresas do 

Canadá 

Sistema de gestão, adoção e criação 

de tecnologias  

Lefebvre et. al. (2003) 

Fábricas e empresas de serviços do 

Reino Unido, Alemanha, Suíça, 

Holanda e Itália 

Adoção e criação de tecnologias Rennings & Zwick (2003) 

Indústrias nos EUA Investimento com P&D relacionado 

a questões ambientais 

Scott (2003) 

Empresas da Austrália e Nova 

Zelândia certificadas com a ISO 

14001 

Sistema de gestão Zutshi & Sohal (2004 

Empresas de diversos setores 

industriais com mais de 50 

funcionários 

Sistema de gestão, adoção e criação 

de tecnologias, e investimento com 

P&D 

Johnstone (2007) 

Fonte: Adaptado de Arundel, & Kemp (2009). 

 

Diante das divergências apresentadas, de acordo com Arundel & Kemp (2009) nenhum 

indicador isolado - como número de patentes, investimento em P&D, ecoeficiência e outros - é 

o suficiente para avaliar ecoinovação, mas a melhor metodologia existente é avaliação por meio 

de survey. Dessa maneira, é necessário que seja feita uma análise dos diversos fatores com 

intuito de que toda a situação esteja visível e aplicada diretamente no segmento que se deseja 

estudar. 



   

3. METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa combinaram abordagens quantitativas e 

qualitativas e envolveram revisão sistemática da literatura, seguida de levantamento 

quantitativo (survey) e pesquisa documental, baseados nos resultados da RSL, culminando em 

um estudo de caso único que serviu como base para a criação de produto técnico no formato de 

um manual para ecoinovação em PMEs. 

3.1 Natureza e abordagens da pesquisa 

 
Adotou-se uma abordagem mista, combinando métodos de pesquisa quantitativa e 

qualitativa. Creswell (2009) define métodos mistos como procedimento de coleta, análise e 

combinação de técnicas quantitativas e qualitativas em mesmo desenho de pesquisa. O 

pressuposto central que justifica tal abordagem é que a interação entre eles amplia as 

possibilidades analíticas. 

Nesta perspectiva de complementariedade, Denzin (1970) afirmou que a combinação 

de diferentes teorias, métodos e fontes de dados pode ajudar a superar o viés natural que atinge 

pesquisas com abordagens apenas singulares, sendo a combinação de métodos uma prática 

analiticamente desejável. 

Já na perspectiva confirmatória, quanto mais convergentes forem os resultados 

observados utilizando diferentes métodos, mais consistentes serão os resultados da pesquisa. 

Logo, a triangulação de métodos visa garantir que os resultados não dependam da natureza dos 

dados ou das técnicas adotadas (PARANHOS et. al., 2016). 

Desta forma, a presente pesquisa adotou e combinou diferentes métodos com o intuito 

de responder adequadamente à questão da pesquisa, sendo que cada método utilizou diferentes 

meios para coletar os dados. Os métodos adotados foram: 

• Survey ou levantamento: método quantitativo cujo questionário é o instrumento 

de coleta obrigatório; 

• Pesquisa documental: método qualitativo que se apropria de dados secundários 

(documentos, manuais, relatórios, websites, redes sociais etc); 

• Estudo de caso único: método qualitativo que circunscreve o fenômeno 

investigado a um caso, que podem ser uma empresa, um país, uma região etc. 
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3.2 Desenho de pesquisa 

 

A figura 1 ilustra o desenho da pesquisa, que são os passos metodológicos que 

operacionalizam a investigação. A base inicial do estudo foi construída a partir de revisão 

sistemática de literatura (RSL) que identificou as dimensões, categorias, variáveis relacionadas 

às boas práticas de ecoinovação internacionalmente. Essa revisão gerou dados para a construção 

de um questionário que, posteriormente, foi aplicado junto a PMEs da região Nordeste do 

Brasil. Para alcançar a triangulação dos dados, o questionário foi adaptado para pesquisa 

documental realizada nos sites das startups de tecnologias verdes brasileiras. Em último 

movimento no campo empírico, a pesquisa adentrou em um estudo de caso único com PME 

alagoana ecoinovadora. Todos os dados coletados foram, então, analisados quanti-

qualitativamente, derivando a criação do produto técnico no formato de um manual para auxílio 

a PMEs na implementação de boas práticas de ecoinovação. 

 

Figura 1 - Desenho de pesquisa 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
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3.3 Protocolo de Revisão Sistemática de Literatura 

 

A revisão sistemática de literatura (RSL) da presente dissertação foi elaborada seguindo 

a metodologia apresentada por Kitchenham (2004), visando o aprofundamento na temática aqui 

avaliada, ou seja, ecoinovação em Pequenas e Médias Empresas (PMEs). O principal objetivo 

desta RSL foi responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as variáveis e boas práticas 

de ecoinovação em PMEs?  

 Para que isso fosse respondido, utilizou-se duas bases de artigos, que apresentam um 

número alto de artigos e grande relevância em seu acervo: Google Acadêmico e Scopus. As 

bases foram selecionadas após testes realizados com diferentes strings sobre a temática. Tentou-

se utilizar Web of Science e Periódicos Capes, mas não se teve retorno relevante, pois os artigos 

encontrados não estavam diretamente relacionados ao objeto da presente pesquisa. A partir da 

seleção das bases de dados a serem utilizadas, foi realizada mais uma série de testes com 

diferentes palavras-chaves e foi definido que a pesquisa seria realizada com string em inglês e 

português, com intuito de encontrar informações validadas pela academia internacionalmente, 

assim como pesquisas desenvolvidas aqui no Brasil. Definiu-se, então, as seguintes strings de 

busca: ("eco-innovation" OR "environmental innovation" OR "green innovation") AND 

("measuring indicators" OR "measurement indicators" OR variables) AND "SMEs" AND "best 

practices"; e (ecoinovação OR "inovação ambiental" OR "inovação verde") AND ("indicadores 

de mensuração" OR variáveis) AND "PMEs" AND "boas práticas". 

 Posteriormente, foram determinados como critérios de inclusão a data da publicação e 

o tipo de publicação. Dessa maneira, optou-se por trabalhar, apenas com artigos, dissertações e 

teses e; que vieram a ser publicados de 2015 em diante, objetivando a pesquisa mais atualizada. 

Assim como os critérios de inclusão, existem também os de exclusão, que são aqueles que após 

a apresentação do resultado na base de artigos, foram utilizados nas filtragens manuais. Definiu-

se que os critérios de exclusão seriam os seguintes: (a) a falta de apresentação de variáveis ou 

boas práticas de ecoinovação no trabalho; (b) apresentação de indicadores em empresas que 

não se enquadravam como PMEs ou instituições diferentes de empresas; (c) a falta de acesso 

ao trabalho completo ou publicação em língua diversa das pesquisadas; e (d) artigos duplicados.  
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Figura 2 - Protocolo da Revisão Sistemática de Literatura 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Como citado anteriormente, os critérios de exclusão foram definidos para aplicação 

durante os filtros manuais. Sendo assim, após a aplicação da string e da limitação de datas nos 

bancos de artigos, foram realizadas três filtragens dos artigos apresentados: 

● Filtro 1: leitura de todos os títulos e resumos de artigos para analisar quais 

poderiam estar adequados a esta RSL. Neste momento foram excluídos todos os 

artigos que não estavam relacionados com a temática ecoinovação, que não 

estavam no formato de publicação requerido pela presente pesquisa, ou que já 

apresentava claramente que não apresentava variáveis ou boas práticas, ou a 

indicação do objeto de pesquisa ser uma instituição diferente de PME. Ou seja, 

os dois primeiros critérios de exclusão foram aplicados nesse filtro, mas em 

muitos casos não foi possível identificar todas as informações apenas pelo título 

e resumo, então os artigos foram encaminhados para a filtragem seguinte; 

● Filtro 2: leitura da metodologia e desenvolvimento dos artigos que passaram 

pelo filtro 1 para analisar se apresentavam variáveis ou boas práticas de 

ecoinovação. Além disso, foram aplicados os demais critérios de exclusão: 

duplicidade e acesso. Aqueles nos quais foram possíveis realizar as análises 
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através do acesso ao seu conteúdo completo, e que apresentaram as informações 

necessárias, passaram para a filtragem seguinte. 

● Filtro 3: Nesta etapa foram lidos todos os artigos que passaram pelas filtragens 

anteriores e analisados se estavam sendo de fato aplicados em PMEs. Muitos 

artigos não estavam muito claros com relação ao tipo de instituição ao qual o 

estudo se aplicava, então essa etapa foi necessária para retirar da pesquisa 

qualquer um deles que não fizesse menção clara a PMEs. 

 Durante as filtragens, os artigos foram tabulados utilizando a ferramenta de planilhas do 

Google Drive, com intuito de ter maior visualização do cenário. Desse modo, os artigos que 

passaram na primeira filtragem foram tabulados, por meio de planilha, com número de 

identificação atribuído de acordo com a ordem de seleção; nome do artigo; descrição da 

referência bibliográfica; contexto da pesquisa; dimensões; variáveis; escala de mensuração 

utilizada; boas práticas e base de artigos de onde foi retirado. Na segunda aba da planilha, 

referente ao filtro 2, os tópicos sem repetem, apresentando apenas aqueles artigos que passaram 

no segundo filtro. Já na terceira aba da planilha, referente ao resultado final após a aplicação do 

filtro 3, atualizou-se a referência apenas para o nome dos autores; e se incluiu o país de origem 

da pesquisa. 

 Por fim, foram analisadas todas as variáveis e boas práticas separadamente e cada uma 

delas foi inserida dentro de uma categoria macro. Em seguida foram realizadas análises simples 

do número de menções das categorias no geral, pois vários artigos mencionam a mesma 

categoria mais de uma vez; e do número de artigos que mencionam cada categoria.  

3.4 Coleta dos dados 

 

Os instrumentos e técnicas de coleta de dados utilizados nas etapas conduzidas no 

campo são apresentados nas subseções a seguir. 

 

3.4.1 Etapa quantitativa: questionário junto a PMEs da Região Nordeste 

  

Na segunda etapa desta pesquisa, após a realização da RSL, definiu-se que seria 

realizado um survey com PMEs sediadas em estados do nordeste do Brasil, com intuito de 

entender quais práticas de ecoinovação identificadas pela RSL eram praticadas pelas empresas 

da região e, consequentemente, caracterizar o perfil ecoinovador. Para tanto, foi desenvolvido 
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instrumento de coleta de dados no formato de questionário online a partir do quadro de 

categorias e variáveis resultante da RSL. Dividiu-se as categorias nas seguintes dimensões: 

organizacional, marketing, processo e produto/serviço, nas quais as variáveis geradas foram 

encaixadas de acordo com a sua afinidade. 

 Como forma de pré-teste, o questionário foi enviado para validação junto a 6 (seis) 

profissionais da área de inovação e foram retornados cinco feedbacks dos mesmos. Os 

profissionais possuíam os seguintes perfis: 

(a) Gestora ambiental e mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia 

para inovação; 

(b) Mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação e 

gestora do programa de startups em instituição de fomento ao empreendedorismo; 

(c) Empresário e consultor da área de inovação; 

(d) Empresária, consultora da área de inovação e artesã com enfoque em upcycling; 

(e) Professora doutora em Engenharia Industrial, Mestre em desenvolvimento e meio 

ambiente, com ampla experiência com Design para a Sustentabilidade, Design do 

Ciclo de Vida do Produto, Design para o Meio Ambiente, Sistema de Produto + 

Serviço (PSS), Gestão do Design e Design Thinking. 

Ao receber as contribuições dos profissionais foram realizadas algumas alterações para 

que o questionário ficasse mais adequado ao público-alvo. Ficou definido então que o 

questionário seria dividido entre contexto regional e endógeno e contexto de aplicação. Para 

essa segunda parte, foi utilizada a escala de likert- 5 pontos, com as seguintes opções: nunca, 

raramente, sempre, às vezes e não se aplica. Por fim, foi acrescentado também duas questões 

semiestruturadas sobre práticas adotadas e projetos ou produtos desenvolvidos pela empresa. 

Ressalta-se que todos os respondentes concordaram com a participação na pesquisa através da 

concordância com o termo de consentimento livre esclarecido simplificado presente no survey. 

 Utilizando a técnica bola de neve para amostragem não probabilística (VINUTO, 2014), 

o questionário gerado no Google Forms foi enviado através de redes sociais diversas a alguns 

empresários e solicitada a contribuição respondendo-o e repassando-o para outros potenciais 

respondentes. Profissionais que atuam como consultores em pequenas empresas também foram 

contatados para contribuir com o repasse do survey. As respostas do survey foram colhidas de 

13 de outubro de 2020 a 26 de novembro de 2020.  

 Por fim, foram revisadas as respostas para assegurar que não houve questionários 

faltando autorização, com respostas inválidas ou duplicados para exclusão; e gerados gráficos 

através das respostas obtidas, após serem analisadas uma a uma. 
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3.4.2 Etapa qualitativa: pesquisa documental 

 
Com o intuito de ampliar a investigação sobre as boas práticas de ecoinovação em 

empresas de pequeno porte, foi conduzida pesquisa documental através de busca online em sites 

e redes sociais de PMEs pré-selecionadas. O foco da pequisa documental foram startups de 

tecnologia verde, ou seja, aquelas que têm como propósito causar impacto ambiental positivo. 

Inicialmente, foi realizada pesquisa aleatória em busca desses negócios. Foi, então, observado 

que existem algumas instituições fomentadoras e aceleradoras desses negócios, em alguns casos 

denominados negócios de impacto socioambiental, outras startups de tecnologia verde, 

greentechs ou cleantechs. 

A partir daí foram selecionadas duas startups com atuação na região nordeste, mais 

especificamente na Bahia, que possuem destaque em seus trabalhos através de premiações: a 

Solos e a Safe Drink Water For All (SDW For All); e outras oito startups de regiões diversas 

do país, apoiadas pela plataforma de inovação em prol do desenvolvimento de uma economia 

regenerativa e de baixo carbono, a Climate Ventures: Yvy, Boomera, Stattus4, Seringô, ÁguaV, 

Ecociclo, Green Mining e Evolve. 

Adaptando-se o questionário aplicado anteriormente no survey, foram tabuladas quais 

práticas estavam presentes (√) nos sites e canais pesquisados. Por fim, foi realizada análise 

qualitativa das informações encontradas. 

3.4.3 Etapa qualitativa: estudo de caso único com uma PME alagoana 

 

 Diante da atual situação referente à pandemia de COVID-19, muitas empresas não 

estavam em pleno funcionamento quando a pesquisa foi executada. Por conta disso, optou-se 

pelo estudo de caso único por conta da dificuldade de engajamento das empresas. A partir dessa 

escolha, definiu-se que o caso a ser selecionado deveria ser uma empresa que tenha se destacado 

no survey com maior número de práticas de ecoinovação aplicadas. 

Foram, então, convidadas duas dessas empresas, porque obtiveram maior destaque 

relacionado às práticas e são sediadas no Estado de Alagoas. Obteve-se resposta positiva de 

uma delas para um estudo qualitativo aprofundado sobre as práticas de ecoinovação com 

atuação na indústria de derivados da apicultura. O protocolo do estudo de caso (YIN, 2006) foi 

desenvolvido em três etapas: (1) entrevista à diretoria; (2) análise documental realizada no site 

da empresa e documentos fornecidos pela mesma; e (3) observação in loco.  
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 No primeiro momento foi aplicada uma entrevista qualitativa semiestruturada com a 

diretora executiva de marketing da empresa com o objetivo de entender o histórico, práticas 

atuais e planejamento futuro, levando em conta as variáveis de ecoinovação anteriormente 

levantadas. A entrevista foi conduzida de maneira remota utilizando a plataforma Google Meet 

e gravada para posterior transcrição dos pontos relevantes. 

 A empresa, então, enviou relatório técnico, nomeado de “análise do desempenho 

térmico-energético: simulação computacional” com conteúdo sobre os materiais utilizados no 

serviço de construção da empresa com explicações sobre o conceito por trás do design adotado, 

assim como as projeções de resultados a partir de cada técnica adotada em comparação com 

uma indústria de mesmo porte que não os utilize. Juntamente com esse relatório foi pesquisado 

no site da empresa mais informações sobre suas atividades e práticas ecoinovadoras. 

Em um terceiro momento foi realizada uma visita à sede da indústria, localizada em 

Marechal Deodoro-AL, para observação in loco das informações levantadas nos momentos 

anteriores, com intuito de corroborar com os fatos já citados e agregar outros ao estudo. 

Para a análise dos dados coletados, foram utilizadas, como marco de comparação, as 

variáveis do questionário do survey, assim como as respostas dadas pela empresa no 

questionário da etapa anterior. 

3.5 Análise dos dados 

 

As análises dos dados coletados na presente pesquisa foram realizadas de acordo com 

técnicas e ferramentas específicas para cada etapa. Na etapa da RSL foram realizadas análises 

qualitativas e quantitativas, pois, o conteúdo dos artigos que formaram o gold set da revisão foi 

avaliado e separado por categorias para que, então, fosse usada estatística descritiva básica. 

Nas demais etapas da pesquisa foram adotadas diversas técnicas de análise: na quantitativa, 

a qual foi aplicado o questionário nas PMEs utilizou-se estatística descritiva básica para geração 

de gráficos com as respostas dos participantes; já na etapa qualitativa, na qual se encaixam a 

pesquisa documental e o estudo de caso, foram feitas análises do conteúdo dos documentos e 

da entrevista realizada, além de utilização da observação direta. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos pela pesquisa a partir da análise 

dos dados gerados pela revisão sistemática da literatura, survey com PMEs do Nordeste, 

pesquisa documental em sites de PMEs brasileiras e estudo de caso único circunscrito em uma 

PME alagoana. 

4.1 Resultados da Revisão Sistemática de Literatura  

 

Ao buscar pela string indicada em inglês: ("eco-innovation" OR "environmental 

innovation" OR "green innovation") AND ("measuring indicators" OR "measurement 

indicators" OR variables) AND "SMEs" AND "best practices"; e aplicar o critério de inclusão 

de datas de 2015 em diante, apareceram o total 1.148 artigos divididos da seguinte maneira: (a) 

Google acadêmico: 943; e (b) Scopus: 205. Após o primeiro filtro, 34 artigos do Scopus e 86 

do Google se mostraram de alguma forma conectados à temática, resultando em 120 artigos 

aptos a serem analisados na etapa seguinte. No segundo filtro, dos 120 artigos analisados, 41 

apresentaram, de fato, variáveis ou boas práticas relacionadas à ecoinovação, dos quais 13 

foram retirados do Scopus e 28 do Google. Por fim, o terceiro filtro foi necessário para seleção 

dos artigos que explicitamente mencionaram PMEs. Após essa última análise, foram 

selecionados 11 artigos do Scopus e 21 do Google, totalizando 32 artigos aptos referente a 

string em inglês. 

 Por outro lado, a pesquisa utilizando a string em português: (ecoinovação OR "inovação 

ambiental" OR "inovação verde") AND ("indicadores de mensuração" OR variáveis) AND 

"PMEs" AND "boas práticas"; aplicando o mesmo critério de inclusão de data, levando em 

consideração trabalhos publicados apenas de 2015 em diante, resultou em apenas 18 artigos, 

todos no Google Acadêmico. Após o filtro 1 ser aplicado, dois artigos estavam relacionados à 

ecoinovação. Foi então aplicado o filtro 2, no qual apenas um desses artigos esteve apto para 

prosseguir para a etapa seguinte; e foi, por fim, o único trabalho considerado após a aplicação 

de todos os filtros - a cartilha de ecoinovação para PMEs publicada pelo SEBRAE, que apesar 

de não ser um conteúdo científico, foi considerada relevante para a temática e público-alvo, 

então foi mantida. 

 Vale ressaltar que seis artigos em inglês estavam duplicados nas plataformas Google 

Acadêmico e Scopus. Por esse motivo, estão inseridos no número total referente a fase de busca 
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e nos números após a primeira filtragem, mas já excluídos da contabilização após aplicação do 

filtro 2, quando foi feita a análise da duplicação de artigos. Outro ponto importante avaliado no 

mesmo filtro foi com relação ao acesso aos artigos: não foi possível ter acesso a sete artigos 

que estavam presentes após a aplicação do filtro 1. 

 Diante disso, foram obtidos como resultado total 1.166 artigos na fase de busca, na qual 

foi apenas delimitada a data de publicação; 121 artigos após a filtragem 1, dos quais 13 estavam 

com status de duplicado ou não foi possível o acesso; 42 artigos após a filtragem 2; e após a 

análise final 33 artigos no total foram selecionados (Gráfico 1), sendo divididos da seguinte 

maneira por banco de artigos: (a) Google Acadêmico: 22 e (b) Scopus: 11.  

 
Gráfico 1 - Artigos por banco de dados e etapa de pesquisa. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 Para melhor ilustração serão apresentados os resultados, divididos entre os artigos que 

apresentaram variáveis (Apêndice a) e aqueles que apresentaram boas práticas (Apêndice b), 

esses amplamente relacionados a estudos de casos, diferentemente dos primeiros que estavam 

mais relacionados a pesquisas quantitativas. É importante mencionar, que os IDs, ou números 

de identificação, presentes no quadro são referentes à ordem inicial realizada após o primeiro 

filtro e inclusão na planilha de tabulação. 

 Dentre os trabalhos relativos a variáveis de ecoinovação em PMEs, foi observada grande 

preferência dos autores pela escala de likert como metodologia de mensuração das respostas 

propostas por seus respectivos surveys. Além disso, estiveram presentes escalas binárias ou 
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dicotômicas, números naturais e percentual. Já três trabalhos não apresentaram as escalas de 

mensuração utilizadas ou o quesito não se aplicava ao estudo conduzido. 

 Faz-se necessário informar, que o que está aqui apresentado nos apêndices a e b como 

“variáveis”, por vezes foram as afirmações ou quesitos avaliados nos surveys. Essas frases 

foram encaixadas como “variáveis” e, na posterior categorização, definiu-se seu tema central. 

Em alguns casos, é possível visualizar a mesma aplicação na coluna “dimensão” que, por sua 

vez, esteve presente em apenas um trabalho relativo a boas práticas. 

 Com relação aos países de condução dos trabalhos analisados, notou-se o baixo número 

de pesquisas em português, apenas 18 como mencionado anteriormente, dos quais nenhum 

artigo foi relevante para o presente trabalho, pois não se encaixaram nos requisitos aplicados 

nos filtros definidos. Apenas a cartilha desenvolvida pelo SEBRAE e parceria com o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) obteve destaque. Apesar disso, foram 

localizados outros três artigos de origem brasileira – todos relacionados a variáveis, mas 

publicado em inglês, o que pode vir a ser um indício da novidade da temática focada em PMEs, 

principalmente no Brasil. 

 Ainda sobre artigos de origens do continente americano (Figura 3), foram contabilizados 

outros dois artigos da América do Norte: uma de origem mexicana e outro de origem 

estadunidense. África e Oceania apresentaram apenas um artigo cada, de Gana e da Nova 

Zelândia, respectivamente.  

Figura 3 – Mapa de origem dos artigos 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 O segundo continente com maior número de estudos encontrados foi a Europa, onde 

três dos estudos foram conduzidos em dois ou mais países europeus; um na Escócia; um na 

Itália; e cinco na Espanha.  Já a região com maior produção específica sobre a temática aqui 

colocada foi o continente asiático com quinze artigos aqui citados, indicados nos apêndices 1 e 

2. Dentre eles, um da Arábia Saudita; um da Indonésia; um da Tailândia; dois de Taiwan; três 

da Coreia do Sul; três da Malásia; e quatro da China. Vale mencionar que apenas um deles é 

referente a boas práticas de ecoinovação; os demais tem o enfoque na mensuração de 

ecoinovação através de variáveis. Existem, então, maiores esforços sobre a temática 

concentrados na Europa e Ásia, principalmente na Espanha, Coreia do Sul, Malásia e China.  

 Além da origem, foram analisados também os contextos, nos quais cada pesquisa foi 

conduzida, ou seja, os setores de PMEs pesquisados. A partir disso obteve-se os seguintes 

resultados: hotelaria; alimentos e bebidas; construção civil; biotecnologia, química e soluções 

elétricas; indústria têxtil e TI; e produtos artesanais de prata foram os contextos que obtiveram 

apenas uma menção. A indústria de tecnologia ou eletrônicos – citada anteriormente, mas em 

um trabalho em conjunto com a indústria têxtil; mineração de carvão; PMEs orientadas a 

questões ambientais ou tecnologias verdes; e indústrias diversas foram mencionadas duas vezes 

cada. O agronegócio, incluindo o estudo de caso de uma vinícola, foi mencionado quatro vezes; 

PMEs em geral foram o contexto de cinco artigos; e, por fim, dez artigos tiveram como contexto 

a indústria manufatureira. 

 É importante mencionar que dos dez artigos que abordam o contexto de indústrias 

manufatureiras, seis são de origem asiática: Coreia do Sul com três publicações, e China, 

Malásia e Tailândia com um artigo cada; dois do continente americano: Brasil e EUA; um 

europeu: Espanha; e um africano: Gana. Observa-se que não há uma correlação percentual 

direta do número total de artigos publicados em cada continente com o número de artigos desse 

determinado contexto por continente. Apesar disso, notou-se que 40% dos artigos asiáticos e 

33% dos de origem do continente americano tiveram enfoque em indústrias manufatureiras, 

assim como o único artigo proveniente do continente africano. Por esse motivo, não podemos 

ignorar que tamanho engajamento concentrado em tal contexto pode indicar maior facilidade 

de obtenção dos dados necessários. Afinal esse tipo de indústria costuma ter processos, 

operações e estrutura mais robustas quando comparado a empresas do ramo de serviços mesmo 

que de mesmo porte. 

 Para fins desta pesquisa, cada uma das variáveis foi inserida em uma categoria e em 

alguns casos até duas, como por exemplo em Pacheco et al. (2018) na variável “Investimento 
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em tecnologias inovadoras e P&D em cooperação com universidades, centros de pesquisas e 

agentes externos”, a qual foi encaixada nas categorias “tecnologia” e “P&D”. Observou-se a 

relação entre o total de aparições de cada categoria e o número de artigos os quais mencionam 

determinada categoria. Nota-se que, diversas vezes, as categorias são mencionadas mais de uma 

vez dentro do mesmo artigo, ou seja, diversas variáveis associadas àquela categoria foram 

utilizadas. Ao avaliar a frequência das categorias, percebe-se que aquelas com maior frequência 

também são as que são citadas em maior número de artigos. Apesar disso, não é possível dizer 

que há proporcionalidade.  

 Diante disso, 47 categorias tiveram um grande destaque (Quadro 2). Levando-se em 

conta que alguns artigos possuem como escopo áreas específicas da ecoinovação, o que pode 

levar a uma maior repetição da categoria dentro de um mesmo artigo, mas não necessariamente 

sua propagação em artigos diversos, considerou-se para discussão as categorias que foram 

mencionadas em pelo menos 5 dos 33 artigos analisados, ou seja, o equivalente a 19 categorias 

das 47 descritas. 

   
 

Quadro 2 - Quantificação de categorias 

CATEGORIAS FREQUÊNCIA TOTAL Nº DE ARTIGOS 

1. Eficiência de recursos naturais 47 22 
2. Redução de geração de resíduos tóxicos ou 
poluentes  37 18 

3. Cooperação 34 12 

4. Demanda e mercado 27 9 

5. Estratégia ambiental 27 9 

6. Eficiência de material 25 16 

7. Reciclagem de insumos e tratamento de resíduos 24 17 

8. Gestão do ciclo de vida 23 18 

9. Consciência ambiental da equipe 21 7 

10. Insumos menos ou não poluentes 20 15 

11. Produtos e serviços verdes 15 9 

12. Certificações e rotulagens ambientais 14 7 

13. Regulação ambiental 13 5 

14. Investimento em ecoinovação 10 5 

15. Processos verdes 9 7 

16. Qualidade 8 7 

17. Tecnologias verdes 8 7 
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18. P&D 8 6 

19. Conhecimento interno  7 2 

20. Servetização 6 3 

21. Informação sobre ecoinovação 5 5 

22. Auditoria ambiental 5 4 

23. Impacto socioambiental 5 3 

24. Redução de custos 5 3 

25. Tecnologias 4 4 

26. Ecodesign  3 2 

27. Gestão 3 2 

28. Informação ambiental 3 2 

29. Patentes verdes 3 2 

30. Profissionais da área ambiental 3 2 

31. Compliance 2 2 

32. Reputação 2 2 

33. Comunicação interna 2 1 

34. Viabilidade 2 1 

35. Abastecimento local 1 1 

36. Acessibilidade 1 1 

37. Adoção de novas tecnologias por funcionários 1 1 

38. Aprendizagem dos funcionários 1 1 

39. Capacidade de produção 1 1 

40. Conscientização dos fornecedores 1 1 

41. Desempenho ambiental 1 1 

42. Disponibilidade de matéria-prima 1 1 

43. Eficiência de produção 1 1 

44. Estratégia social 1 1 

45. Porte da empresa 1 1 

46. Redução de peso 1 1 

47. Regulação do setor 1 1 
 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Dessas categorias, aquelas que estiveram presentes em 40% dos artigos ou mais 

merecem uma atenção maior (gráfico 2). São elas: (1) Eficiência de recursos naturais; (2) 

Redução de geração de resíduos tóxicos ou poluentes; (3) Gestão do ciclo de vida; (4) 
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Reciclagem de insumos e tratamento de resíduos; (5) Eficiência de material; e (6) Insumos 

menos ou não poluentes. Indicando, possivelmente, que essas sejam as áreas mais 

frequentemente avaliadas por serem também aquelas mais desenvolvidas em PMEs no âmbito 

internacional.  

 Além dessas, observa-se ainda “Cooperação” com menção em 12 artigos; “Demanda e 

mercado”, “Estratégia ambiental”, e “Produtos e serviços verdes” mencionados em 9 artigos 

cada. “Certificações e rotulagens ambientais”, “Consciência ambiental da equipe”, 

“Qualidade”, “Processos verdes”, e “Tecnologias verdes” foram identificadas em 7 artigos 

cada. “P&D” foi mencionada em 6 artigos, e “Investimento em ecoinovação”, “Informação 

sobre ecoinovação”, e “Regulação ambiental” foram abordadas em 5 artigos cada.  
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Gráfico 2 - Categorias de variáveis e boas práticas x número de artigos 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 
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 Diante das informações trazidas, vale lembrar que o presente estudo identificou dois 

tipos de artigos: (a) artigos com enfoque em variáveis, que majoritariamente se apresentaram 

como pesquisas de campo com aplicação de survey; e (b) artigos com enfoque em boas práticas, 

que majoritariamente se apresentaram como estudos de casos. Com isso, é importante observar 

que as informações levantadas nas pesquisas com survey não consigam obter aplicações com 

evidências como as apontadas pelos estudos de casos; por conta disso, as categorias com mais 

destaque, quando avaliadas separadamente, possuem resultados distintos (Quadro 3).  

 Observa-se, então, que “Eficiência de recursos naturais” foi a categoria de destaque em 

ambos os casos, tanto em frequência total quanto no número de artigos. Nos artigos com 

enfoque em variáveis, segundo número de artigos, seguiu-se com “Gestão do ciclo de vida”; 

“Reciclagem de insumos e tratamento de resíduos”; “Eficiência material”; “Redução de geração 

de resíduos tóxicos ou poluentes”; “Insumos menos ou não poluentes”; “Cooperação”; 

“Demanda e mercado”; “Produtos e serviços verdes”; “Tecnologias verdes”; “Estratégia 

ambiental”; “Consciência ambiental da equipe”; “Qualidade”; “Processos verdes”; 

“Certificações e rotulagens ambientais”; “P&D”; “Investimento em ecoinovação”; Regulação 

ambiental; e “Informação sobre ecoinovação”. 

 Já nos artigos com enfoque em boas práticas, as categorias seguiram na seguinte ordem: 

“Redução de geração de resíduos tóxicos ou poluentes”; “Gestão de Ciclo de vida”; 

“Reciclagem de insumos e tratamento de resíduos”; “Insumos menos ou não poluentes”; 

“Estratégia ambiental”; “Eficiência de material”; “Cooperação”; “Produtos e serviços verdes”; 

“Certificações e rotulagens ambientais”; “Informação sobre ecoinovação”; “Demanda e 

mercado”; “Consciência ambiental da equipe”; “Qualidade”, “Processos verdes”; “P&D”; e 

“Regulação ambiental”. Já as categorias “Tecnologias verdes” e “Investimento em 

ecoinovação” não foram identificadas. 

 
 

Quadro 3 - Categorias destacadas divididas entre variáveis e boas práticas 

 Artigos com enfoque em variáveis 
Artigos com enfoque em boas 

práticas 

CATEGORIA 
FREQUÊNCIA 
TOTAL  

Nº DE 
ARTIGOS 

FREQUÊNCIA 
TOTAL  

Nº DE 
ARTIGOS 

1. Eficiência de recursos naturais 27 16 20 6 
2. Redução de geração de resíduos 
tóxicos ou poluentes  24 13 13 5 

3. Gestão do ciclo de vida 18 15 5 3 
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4. Reciclagem de insumos e 
tratamento de resíduos 17 14 7 3 

5. Eficiência de material 22 14 3 2 

6. Insumos menos ou não poluentes 15 12 5 3 

7. Cooperação 32 10 2 2 

8. Demanda e mercado 26 8 1 1 

9. Estratégia ambiental 24 6 3 3 

10. Produtos e serviços verdes 13 7 2 2 
11. Certificações e rotulagens 
ambientais 12 5 2 2 
12. Consciência ambiental da 
equipe 19 6 2 1 

13. Qualidade 7 6 1 1 

14. Processos verdes 8 6 1 1 

15. Tecnologias verdes 8 7 0 0 

16. P&D 7 5 1 1 

17. Investimento em ecoinovação 10 5 0 0 

18. Informação sobre ecoinovação 3 3 2 2 

19. Regulação ambiental 12 4 1 1 

Fonte: Autoria própria. 
 
 A partir das informações obtidas (Quadro 3), obteve-se como resposta para a pergunta 

da RSL – Quais são as variáveis e boas práticas de ecoinovação em PMEs? – as 19 categorias 

mais frequentes nos artigos pesquisados (Gráfico 2): 

1. Eficiência de recursos naturais: redução de recursos energéticos e hídricos tanto no 

processo de produção e nos insumos escolhidos como matéria-prima, como no 

produto final desenvolvido pela empresa. Também foram listadas a redução efetiva 

de carvão e petróleo como fontes energéticas, além da eletricidade. Como exemplo, 

foram encontrados: utilização de fontes de energia fotovoltaica, hidroelétrica e 

eólica, monitoramento de energia, iluminação com LED, sensor de movimento, 

sistema com recuperação de calor, equipamentos com baixo consumo elétrico, 

sistema de desligamento automático de iluminação, iluminação natural nas áreas 

comuns, captação e reutilização da água de chuva, temporizadores de torneiras, 

chuveiros redutores de vazão, e sistema de economia de água em vasos sanitários. 

2. Redução de geração de resíduos tóxicos ou poluentes: estão inclusas redução ou 

contenção de resíduos e emissão de poluentes, seja por emissões atmosféricas ou 



 

  42 

efluentes líquidos. Como exemplos estão a redução da pegada de carbono, 

prevenção do lançamento de metais pesados em água doméstica, fornecimento de 

transporte público para hóspedes, frota de carros híbridos, e diminuição de resíduos 

de plástico. 

3. Gestão do ciclo de vida: inclui o próprio gerenciamento do ciclo de vida, e a 

capacidade de avaliar e projetar os produtos para que seus materiais e componentes 

sejam reutilizados, reciclados e recuperados após a vida útil do produto ser 

encerrada; assim como pensar os materiais a serem utilizados a partir do ponto de 

vista de decomposição, reduzindo os impactos negativos após o uso e prolongando 

o ciclo de vida dos componentes. Exemplos são a venda de produtos reembalados, 

os quais componentes foram trocados para melhor aproveitamento; a aplicação da 

metodologia da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV); utilização de operação zero 

aterro; conserto de peças avulsas; e combate à obsolescência programada. 

4. Reciclagem de insumos e tratamento de resíduos: está ligada à reciclagem, 

reutilização e remanufatura dos produtos finais fabricados, desde que realizados 

através da empresa, e dos insumos utilizados como matéria-prima; assim como a 

utilização de materiais reciclados na operação; e o tratamento de água e resíduos, 

incluindo emissões atmosféricas. Foram observados os seguintes exemplos: 

recuperação de águas residuais através do processo de purificação; compostagem; 

conversão do resíduo para utilização em outros processos; e utilização de cadeia de 

fornecimento circular, através da recuperação e reutilização de recursos naturais, 

resíduos e subprodutos dentro do próprio processo produtivo. 

5. Eficiência de material: referente ao aproveitamento máximo do material ou matéria-

prima utilizados na operação, evitando desperdícios e, consequentemente, excesso 

de geração de resíduo; assim como a substituição de matérias-primas por outras mais 

eficientes. Foram listados como exemplos, identificação de novas ligas leves e 

ecológicas; e identificação e teste de revestimento de superfície com maior 

resistência ao desgaste e biocompatibilidade, em ambos os casos para joalheria.  

6. Insumos menos ou não poluentes: refere-se a escolha ou substituição da empresa 

por materiais que sejam menos poluentes ou tóxicos, ou biodegradáveis, reduzindo 

o impacto negativo tanto no produto final, quanto na embalagem. Dentre os 

exemplos listados, foram encontrados os seguintes: substituição de polipropileno 

por bio-polietileno na produção de brinquedos educacionais; e a experimentação de 

artefatos de poliestireno expandido (EPS) no campo aeronáutico. 
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7. Cooperação: relativo a cooperações realizadas com parceiros, sejam eles clientes, 

centros de pesquisas, universidades, fornecedores, outras empresas ou serviços de 

apoio ao setor no qual a empresa está inserida, para desenvolvimento de práticas 

ecoinovadoras e sustentáveis, assim como para o desenvolvimento de produtos, 

projetos ou serviços verdes. Desse modo, encaixam-se desde a cocriação desses, 

como a capacidade de feedback da empresa sobre eles aos clientes e funcionários, 

quando apresentam defeitos; e, a captura informal de informações com esses 

parceiros para o desenvolvimento. Dentre os exemplos, foram identificados 

consultoria externa para pesquisa e desenvolvimento de processos, e engajamento 

com clientes e fornecedores. 

8. Demanda e mercado: relacionado ao conhecimento sobre as expectativas e 

necessidades do mercado e clientes, inclui também a oferta dos produtos e serviços 

verdes de acordo com o que é esperado, assim como o desenvolvimento de novos 

canais, aproveitamento de oportunidades de mercado, busca e contato com novos 

clientes, abertura de novos mercados, capacidade de atendimento ao cliente, 

incentivo aos clientes para a compra de produtos verdes, entre outros. O exemplo 

encontrado para essa categoria foi a proximidade do departamento comercial de uma 

vinícola aos seus consumidores para obtenção de informações sobre as suas 

necessidades. 

9. Estratégia ambiental: nessa categoria foram adicionadas todas aquelas variáveis 

relacionadas a estratégia empresarial com cunho sustentável, como: mudanças para 

prevenção da poluição; inserção da preservação ambiental como valor corporativo, 

com definição de critérios de sustentabilidade no desenvolvimento dos produtos e 

serviços, inclusão da sustentabilidade no planejamento estratégico, e gerenciamento 

da pegada de carbono da empresa; cultura empresarial orientada ao meio ambiente, 

com missões, metas e políticas ambientais definidas; e apoio da alta gerência em 

ações ambientais. 

10. Produtos e serviços verdes: referente à oferta de produtos e serviços verdes. Como, 

por exemplo, um fabricante de móveis em madeira, que reorganizou toda a sua linha, 

adotando o conceito “relax in nature” com produtos verdes; e, o desenvolvimento 

de produtos biotecnológicos mais seguros e com menor impacto ambiental para 

tratamento de água e manutenção industrial. 
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11. Certificações e rotulagens ambientais: o nome da categoria por si só já apresenta sua 

definição, que é a adesão das empresas a certificações e rotulagens ambientais como: 

ISO 14001, IFS Food, QS, GlobalGap, GRASP, certificação de origem, entre outros. 

12. Consciência ambiental da equipe: referente ao entendimento da importância das 

ações de sustentabilidade por toda a equipe, com incentivo da alta gerência, 

recompensando os colaboradores que se destaquem, fornecendo conhecimento 

através de treinamentos, incentivando a troca desse conhecimento entre os 

colaboradores e disseminando as informações sobre os impactos da operação e 

utilização de produtos e serviços. 

13. Qualidade: inclui a qualidade dos produtos fabricados e embalagens, podendo ser 

representados através de sistema de controle, profissionais dedicados à área de 

qualidade, adequação às conformidades com especificações, avaliação de qualidade 

dos fornecedores, durabilidade e confiabilidade dos produtos. Um exemplo foi a 

utilização de técnica de rastreabilidade para garantir a origem e qualidade de 

matérias-primas e produtos.  

14. Processos verdes: refere-se aos processos da atividade fim da empresa, de maneira 

que a produção seja sustentável, com a aplicação de práticas no desenvolvimento 

dos produtos e serviços que estejam preocupadas com questões ambientais. Como 

exemplos, tem-se a utilização de controle biológico ou técnica orgânica para o 

controle de pragas. 

15. Tecnologias verdes: a categoria se refere a aquisição e utilização de tecnologias 

verdes na operação, ou o desenvolvimento dessas tecnologias; como, por exemplo, 

tecnologias limpas com intuito de prevenir a poluição. 

16. P&D: refere-se a investimentos e disponibilidade de unidade interna específica em 

pesquisa e desenvolvimento. Nos exemplos listados, o único que demonstra na 

prática essa categoria foi a capacidade de testes de soluções de material alternativo 

para o desenvolvimento de novos produtos. 

17. Investimento em ecoinovação: nessa categoria foram inseridas aquelas variáveis que 

se referiam aos recursos financeiros investidos em tecnologia verde e práticas de 

ecoinovação. 

18. Informação sobre ecoinovação: aqui se enquadram a busca por informações sobre a 

temática partindo das empresas, assim como o repasse dessas informações para os 

clientes, seja diretamente sobre a temática ou através dos produtos e serviços. Como 

exemplo, foram encontrados o desenvolvimento de catálogo por uma fábrica de 
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móveis de madeira, que continha as informações técnicas sobre os produtos 

ecoinovadores; e organização de eventos realizados por uma vinícola e seus 

parceiros para disseminação da cultura de produção e consumo sustentáveis. 

19. Regulação ambiental: encaixam-se aqui as variáveis referentes à conformidade da 

empresa com os requisitos ambientais legais que se aplicam a sua atividade. 

 

Diante disso, observou-se que as categorias presentes em 15 artigos ou mais são aquelas 

que costumam ter um benefício direto à empresa, com economia de recursos financeiros. Além 

disso, categorias como P&D e patentes verdes, provavelmente, teria um peso muito maior em 

empresas de grande porte, que costumam estar a frente nas inovações radicais. Por fim, grande 

parte da literatura levantada é bastante atual, demonstrando a relevância e necessidade de 

aplicação dessas variáveis ao público de PMEs aqui no Brasil para avaliar se as práticas aqui 

observadas se repetirão e para levantamento de maior quantidade de dados.
 

4.2 Etapa quantitativa: resultados dos questionários aplicados junto a PMEs 

  

Como resultado do survey foram obtidas 25 respostas, dentre as quais 3 delas foram 

respostas duplicadas; e, por esse motivo, foram excluídas da análise. Desse modo, 22 respostas 

ao questionário foram consideradas válidas para o presente estudo, das quais mais de 50% 

foram respondidas pela alta gerência das empresas: um proprietário, seis sócios e cinco diretores 

(Gráfico 3). Além disso, 54,5% dos respondentes se identificaram como do sexo masculino, ou 

seja, o equivalente a 12 pessoas; e 45,5% se identificaram como do sexo feminino, ou seja, 10 

pessoas (Gráfico 4). Outras opções como: “não binário”, “outras expressões de gênero” e 

“prefiro não declarar” não foram apontadas como respostas. 
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Gráfico 3 – Cargo de gestão na empresa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 

Gráfico 4 - Gênero do respondente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 O questionário foi enviado para pessoas que moram em todos os estados do nordeste 

para que fosse respondido e/ou repassado para outras pessoas com o perfil desejado. Apesar 

disso, apenas empresas de três estados aderiram ao survey (Gráfico 5). Empresas sediadas em 

Alagoas representam 68,2% ou 15 empresas, das quais 14 estão na cidade de Maceió e 1 em 

Marechal Deodoro; 27,3% ou 6 estão sediadas na Bahia, estado com maior diversidade de 

cidades sedes: Feira de Santana, Lauro de Freitas e Livramento apresentaram uma empresa 

cada, já Salvador apresentou três empresas; e 4,5% ou 1, em Pernambuco, mais especificamente 

em Jaboatão dos Guararapes (Gráfico 6).  
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Gráfico 5 - Estado onde a empresa está sediada 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Gráfico 6 -  Cidade onde a empresa está sediada 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 Sobre as especificações das empresas, 18 ou 81,8% delas são de pequeno porte, já 4 ou 

18,2% são de porte médio (Gráfico 7), e com número de funcionários variáveis de 0 a 499 

(Gráfico 8). Segundo SEBRAE (2013) a classificação do porte da empresa de acordo com o 

número de pessoas ocupadas dentro da empresa varia de acordo com o ramo: comércio e serviço 

possuem a mesma classificação, que diverge da classificação da indústria. Enquanto no 

comércio e serviço são estabelecidas como pequenas empresas aquelas com 10 a 49 pessoas 

ocupadas, e médias aquelas com 50 a 99 pessoas ocupadas; na indústria, pequenas empresas 

apresentam 20 a 99 pessoas ocupadas, e as médias de 100 a 499 pessoas ocupadas. Apesar de 

tal definição ser adotada, legalmente, o que deve ser considerado é a lei complementar nº 

123/2006, que estabelece empresa de pequeno porte como aquela com receita bruta anual entre 
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R$360.000,00 e R$4.800.000,00 (BRASIL, 2006). De acordo com o BNDES3 a receita bruta 

anual de empresas de médio porte varia de valores acima de R$4.800.000,00 a 

R$300.000.000,00. 

 

Gráfico 7 - Porte da empresa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 

Gráfico 8 - número de funcionários da empresa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Aproximadamente 77,4% das empresas ou 17 delas possuem até 19 funcionários 

(Gráfico 8). Houve representação de todos os ramos de atividade (Gráfico 9), mas com maior 

predominância de empresas de serviços com 45,5%, ou o equivalente a 10 respostas; seguido 

pelo comércio com 31,8% ou sete respostas; e a indústria com 22,7% ou cinco repostas. 

Diferente do que apontou a RSL com maior número de artigos publicados relacionados à 

indústria. Além do ramo, foram identificadas 11 atividades ligadas às empresas respondentes, 

com maior destaque para “alimentos e bebidas” que representou seis respondentes, 

 
3 Banco Nacional do Desenvolvimento – Guia do financiamento: 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/quem-pode-ser-cliente/ 
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“consultoria” com quatro respondentes, e “entretenimento” com três, que somados equivalem 

a aproximadamente 59% dos respondentes (Gráfico 10).  

 
 

Gráfico 9 - Ramo de atividade da empresa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Gráfico 10 - Atividade da empresa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Foi, também, identificado o ano de fundação das respectivas empresas (Gráfico 11), o 

que apontou apenas uma representante de cada uma das seguintes décadas: 70, 80 e 90. 

Empresas fundadas entre 2001 e 2010 tiveram seis representantes; e aquelas fundadas entre 

2011 e 2020 representaram a maior parte dos respondentes com 13 deles, podendo indicar maior 

adesão das empresas mais novas à ecoinovação ou apenas o maior interesse em conhecer mais 

a temática a partir da participação na pesquisa. 
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Gráfico 11 - Ano de fundação da empresa 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

  

Para a avaliação das respostas específicas sobre ecoinovação, são apresentados os 

resultados de cada uma das perguntas, organizados por blocos, definidos pelas dimensões. Tal 

separação foi realizada com intuito de manter juntas as perguntas por áreas da empresa. 

Diferente da última atualização do Manual de Oslo, que traz apenas duas dimensões: produtos 

e processos (OCDE & EUROSTAT, 2018); aqui, optou-se pela versão anterior do mesmo 

manual, o qual mantinha processos organizacionais e de marketing separados dos demais 

processos da empresa (OCDE & EUROSTAT, 2005), por acreditar que em PMEs, aspectos 

organizacionais e de marketing poderiam vir a ter um destaque maior. Dessa forma, 

apresentam-se as seguintes dimensões: organizacional, marketing, processo e produto/serviço. 

 

Dimensão Organizacional 

 Esta dimensão visou avaliar as atividades que são realizadas no âmbito gerencial da 

empresa, incluindo parcerias, investimentos, adesão à regulação ambiental, entre outros.  

1. A empresa investe em práticas de ecoinovação e tecnologias verdes 

Notou-se que 17 das empresas respondentes (Gráfico 12) apontaram investir em práticas de 

ecoinovação ou tecnologias verdes em algum ponto, mas com frequências variadas: seis 

apontaram fazer esse investimento raramente, outras seis apontaram fazer esse investimento às 

vezes, e cinco com frequência contínua. Uma das empresas apontou que nunca investe nesse 

tipo de prática ou tecnologia, enquanto outras duas acreditam que esse tipo de investimento não 

se aplica ao seu negócio. 
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Levando em conta que se apresenta a percepção do respondente quanto à pergunta 

disposta, mesmo após a explicação sobre a temática, em texto anterior ao questionário, 

disponibilizada aos respondentes, dois deles indicaram que não são aplicáveis ao seu negócio: 

uma empresa de publicidade e outra de entretenimento. 

 

Gráfico 12 - Investimento em práticas de ecoinovação e tecnologias verdes 

 
Fonte: Autoria própria.  

  
 

2. A empresa desenvolve projetos ou produtos verdes em cooperação com fornecedores, 

clientes e outras empresas 

Esta e as duas perguntas seguintes da dimensão Organizacional buscaram entender o 

trabalho em cooperação com parceiros nas empresas. Assim como o termo ecoinovação, os 

termos produtos e serviços verdes também foram definidos no questionário para alinhamento 

das informações entre aqueles que se dispuseram a responder. Com certo equilíbrio entre as 

respostas, 13 empresas apontaram desenvolver projetos ou produtos verdes (Gráfico 13): três 

raramente, seis desenvolvem às vezes, e quatro costumam desenvolver esse tipo de projeto ou 

produto sempre em parceria. Por outro lado, quatro empresas não aderem à cocriação, e cinco 

acreditam que essas parcerias para desenvolver tais projetos e produtos não se aplicam ao seu 

tipo de negócio. Dessas, aquelas que nunca o fazem são: duas de alimentos e bebidas, uma de 

consultoria, e uma de educação. Já aquelas, que informaram que não se aplica, são de: 

acessórios (1), entretenimento (2), indústria de velas (1), e publicidade (1).  
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Gráfico 13: Cooperação para desenvolvimento de projetos e produtos verdes 

 
Fonte: Autoria própria.  

 
3. A empresa tem parceria com centros de tecnologias e universidades para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços ecoinovadores 

De acordo com as respostas obtidas, notou-se que nenhuma das empresas têm um 

relacionamento constante com centros tecnológicos ou universidades (Gráfico 14), o que já era 

esperado, pois culturalmente a proximidade entre o setor privado com essas instituições são 

raras. Ainda assim, sete empresas responderam ter essa interação de maneira rara ou às vezes, 

mas a grande maioria não tem essas instituições como parceiras. Dez gestores disseram que 

nunca realizaram esse tipo de parceria e outros cinco que elas não se aplicam a seu negócio, 

dentre eles uma empresa de consultoria ambiental, duas de entretenimento, uma indústria de 

velas e uma de publicidade. 

 

Gráfico 14 - Parceria com centros de tecnologias e universidades 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4. A empresa costuma contratar consultores externos para o desenvolvimento de 

consultorias ambientais 

 
Gráfico 15 - Contratação de consultoria ambiental 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Dentre as empresas respondentes 12 apontaram ter utilizado ou utilizar o serviço de 

consultoria ambiental externos à empresa (Gráfico 15). Já sete nunca o fizeram, e três acreditam 

não se aplicar ao negócio.  

 

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

 

Gráfico 16 - Conhecimento de requisitos ambientais legais 

6.  
Fonte: Autoria própria. 
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Ao serem questionados sobre o conhecimento da empresa sobre a regulamentação 

ambiental pertinente à área de atuação, exatamente 50% dos respondentes, equivalente a 11, 

apontaram total conhecimento sobre ela (Gráfico 16); cinco informaram que esse conhecimento 

era raro ou o tinha às vezes, o que pode ser interpretado como a falta de atualização ou 

necessidade esporádica de buscá-lo; um gestor apontou não ter esse conhecimento; e outros três 

que isso não se aplicava às suas respectivas empresas: comércio de acessório, empresa de 

publicidade e consultoria, o que pode ser considerado também como falta de conhecimento 

sobre a legislação, pois mesmo que, simplificada, a regulação ambiental se aplica a todas as 

empresas de pequeno e médio porte. 

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

 
Gráfico 17 - Conformidade com regulação ambiental 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar de apenas 11 informarem ter o conhecimento sempre sobre a regulação ambiental 

de seus setores, 14 citaram estar sempre em conformidade com essa regulação (Gráfico 17). 

Dois informaram cumprir a regulação de maneira esporádica, e três raramente. Já um dos 

respondentes informou nunca estar em conformidade com a regulação, e outros dois apontaram 

que o quesito não se aplica a seu negócio: o comércio de acessórios e a empresa de consultoria, 

que anteriormente, também informaram que o conhecimento de requisitos legais ambientais 

não se aplicava. 

 
 

8. 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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Gráfico 18 - Presença da sustentabilidade na visão estratégica da empresa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
A sustentabilidade é apontada como presente de alguma forma em 18 casos, o que equivale 

a mais de 80% das respostas (Gráfico 18). Quatro de maneira rara, seis delas às vezes, e oito 

com alta frequência. Por outro lado, três não incluem a sustentabilidade como ponto estratégico, 

e um acredita que esse aspecto não se aplica ao negócio. Avaliando os segmentos que não 

aderem, aquele que apontou que o fato não se aplica a sua atividade foi uma empresa de 

entretenimento; por outro lado, uma segunda empresa de entretenimento afirmou que a temática 

está presente na visão estratégica da empresa. Já aquelas que nunca o fizeram são de mídia 

exterior, consultoria e comércio de alimentos e bebidas.   

 
9. A gerência e colaboradores compreendem a importância da ecoinovação e estão 

envolvidos em reduzir os impactos ambientais 

 
Gráfico 19 - Conhecimento e envolvimento da equipe em ecoinovações 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Em 16 respostas observou-se que de alguma forma há a compreensão da ecoinovação e a 

parceria entre gerência e colaboradores para redução dos impactos ambientais (Gráfico 19), 

mesmo que em quatro casos isso ocorra raramente e em cinco de maneira esporádica, sete 

respondentes apontaram que essa compreensão e envolvimento ocorrem de maneira contínua. 

Em outros seis casos não foram identificadas atividades: nunca e não se aplica foram as 

respostas escolhidas por três gestores cada.  

 
10. A empresa tem conhecimento sobre a emissão de gases de efeito estufa (GEEs), como 

dióxido de carbono, de seus processos, produtos e serviços 

 

Gráfico 20 - Conhecimento sobre emissão de GEEs pela empresa 

 
Fonte: Autoria própria.  

 
Os GEEs emitidos pelas empresas foram apontados como conhecidos em sua totalidade em 

sete casos, às vezes em cinco, e raramente em seis deles (Gráfico 20). Já o não conhecimento 

dessa informação pode ser considerado em quatro ocasiões: uma delas percebida pelo 

respondente, quando afirmado que não existe, de fato, esse conhecimento; e três deles 

apontaram que não se aplica ao negócio: empresas de entretenimento, publicidade e comércio 

de alimentos e bebidas, o que automaticamente já aponta a falta de conhecimento na temática, 

pois qualquer atividade das indicadas pelos respondentes emitem GEEs, mesmo que em 

pequenas proporções. 

 
11.  A empresa conhece os impactos ambientais gerados na produção de seus produtos e 

oferta de seus serviços 

Quando questionados sobre os impactos ambientais, 19 respondentes apontaram conhecer 

com menor ou maior frequência os impactos ambientais gerados pelas suas atividades: 

“raramente” e “às vezes” foram opções escolhidas por cinco gestores cada, já “sempre” foi 
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apontada por nove deles (Gráfico 21). Por outro lado, três respondentes apontam que o quesito 

não se aplica a sua empresa das seguintes atividades: comércio de acessórios, serviços de 

entretenimento e publicidade, o que demonstra também a falta de conhecimento das empresas 

sobre os impactos, pois assim como os GEEs, todas as atividades causam impacto de alguma 

forma. Inclusive a emissão desses gases é um dos tipos de impactos ambientais causados pelas 

atividades empresariais e antrópicas. 

 

Gráfico 21 - Conhecimento sobre os impactos ambientais gerados  

 
Fonte: Autoria própria. 

 
12. A empresa disponibiliza treinamento ambiental para seus colaboradores 

 
Gráfico 22 - Oferta de treinamento ambiental 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Quando se fala em impactos ambientais e na mitigação deles, faz-se necessário que não 

apenas a alta gerência saiba como reagir à temática, mas os demais profissionais envolvidos 
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com a empresa devem se engajar para que os resultados sejam alcançados de maneira efetiva. 

Por esse motivo, é importante que todos os profissionais recebam treinamento, seja de maneira 

formal ou informal. Diante das respostas recebidas (Gráfico 22), percebe-se que seis empresas 

nunca disponibilizam esse tipo de treinamento, enquanto outras três acreditam que isso não se 

aplica a seu negócio. Já seis gestores afirmam que o treinamento é realizado raramente; quatro, 

às vezes; e três deles sempre. 

 
Dimensão Marketing 

A presente dimensão está relacionada a ações de promoção dos serviços ou produtos verdes, 

assim como o conhecimento sobre o mercado desses produtos e serviços no setor ao qual a 

empresa está inserida. 

1. A empresa possui certificações e/ou rotulagens ambientais 

Certificações e rotulagens são ferramentas de marketing para que o consumidor associe a 

marca à responsabilidade ambiental. A grande maioria das respostas apontam a não utilização 

dessa ferramenta (Gráfico 23), tendo cinco empresas apontado como nunca ter possuído e oito 

dito que não se aplica a sua atividade. Apenas nove delas responderam ter utilizado em algum 

momento: duas raramente, três esporadicamente e quatro sempre. 

Diante das respostas “não se aplica” foi possível observar, que duas das empresas que 

optaram por essa alternativa são consultorias, uma delas da área ambiental; um comércio de 

acessórios; duas de entretenimento; uma de serviços de tecnologia; uma de publicidade; e uma 

de comércio de alimentos e bebidas, mas por outro lado, outra empresa com a mesma atividade 

informou possuir certificações ou rotulagens. 

 

Gráfico 23 - Certificações e rotulagens ambientais 

 
Fonte: Autoria própria. 
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2. A empresa conhece a demanda e expectativas do mercado por produtos e serviços 

verdes 

 
Gráfico 24 - Conhecimento sobre demandas e expectativas do mercado 

 
Fonte: Autoria própria. 
 
Conhecer a demanda de mercado é uma premissa básica para se ter sucesso na oferta de um 

produto ou serviço. Diante disso, nove respostas apontaram para o conhecimento contínuo da 

demanda e expectativas de mercado relativos a serviços e produtos verdes, cinco responderam 

ter esse conhecimento esporadicamente, e três raramente (Gráfico 24). Uma empresa apontou 

não ter esse conhecimento, e quatro apontaram que essa demanda e expectativa não se aplica 

ao seu setor. 

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

ambiente 

Gráfico 25 - Foco nos benefícios ambientais como estratégia de venda 

 
Fonte: Autoria própria.  
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Com esse questionamento, buscou-se entender se as empresas estavam explorando os 

benefícios ambientais para a promoção de seu produto, agregando valor. O que se teve como 

resposta foi que cinco empresas sempre utilizam tal estratégia; e aquelas que fazem 

esporadicamente e raramente computaram quatro respostas cada (Gráfico 25). Por outro lado, 

três empresas nunca utilizaram essa estratégia, e seis acreditam que essa estratégia não se aplica 

a seu setor ou empresa. 

 

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

consciente 

Assim como as demais questões dessa dimensão, vincular a empresa ou produtos a uma 

imagem ecologicamente correta pode agregar valor e conquistar mercados mais conscientes, e 

dispostos a pagar pelo produto ou serviço diferenciado. Dentre as empresas aqui estudadas, 11 

responderam que sempre fazem essa vinculação, três fazem esporadicamente, e outras três às 

vezes (Gráfico 26). Enquanto duas nunca fazem e três acreditam que não se aplica, uma delas 

enquadrada no ramo de comércio de acessórios, e outras duas de serviços de entretenimento. 

 

Gráfico 26 - Vinculação a imagem ecologicamente consciente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Dimensão Processo 

Esta dimensão visa avaliar as ecoinovações presentes no processo de produção das 

empresas, assim como no processo que leva ao serviço final da empresa. 

 

1. A empresa escolhe insumos que produzem menor quantidade de poluição para serem 

utilizados em seus produtos, embalagens e serviços. 
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Apenas duas empresas informaram que esse é sempre um ponto de atenção, já outras nove 

disseram fazer esporadicamente (Gráfico 27). Duas o fazem raramente e outras duas nunca o 

fazem. Enquanto sete respondentes acreditam que não se aplica a seus negócios, das quais cinco 

são do ramo de serviço, demonstrando que metade das empresas respondentes do ramo 

acreditam que isso não se aplica; e duas do comércio, demonstrando que menos de 30% dos 

respondentes do mesmo ramo acreditam nessa prática de ecoinovação. 

 
Gráfico 27 - Escolha de insumos que produzem menos poluição 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

2. A empresa recicla seus resíduos 

Gráfico 28 - Reciclagem de resíduos 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 Aqui o objetivo era entender aquelas empresas que reciclam diretamente o seu resíduo 

ou encaminham para a reciclagem para que terceiros o façam. Notou-se que 12 respondentes 

afirmaram que o fazem: dois raramente, cinco às vezes e cinco sempre (Gráfico 28). Três 
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gestores informaram que os seus resíduos não são reciclados, e sete acreditam que a reciclagem 

de resíduos não se aplica ao seu negócio, das quais cinco delas são do ramo de serviços e duas 

do comércio, assim como o resultado apresentado no quesito sobre escolha de insumos que 

produzem menos poluição.  

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

 
Gráfico 29 - Reutilização de água 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Quanto ao tratamento e reutilização de água, a grande maioria informou que não faz ou 

não se aplica, com quatro e dez respostas respectivamente (Gráfico 29). Apenas quatro 

empresas apontaram que fazem sempre, das quais todas são do ramo da indústria, deixando 

apenas uma das respondentes do ramo fora dessa lista, a qual informou fazê-lo com alguma 

frequência, juntamente com uma segunda empresa. Dessa forma, duas fazem esporadicamente, 

e outras duas informaram fazer raramente. 

 

4. A empresa recebe de volta dos seus clientes os produtos e embalagens para dar a 

destinação ambiental mais adequada 

Aborda-se o conceito de logística reversa, na qual a empresa recebe aquele material que 

viria a ser descartado para a destinação correta, mas ainda pouco aplicada na prática; o que foi 

demonstrado nos resultados da pesquisa, na qual apenas uma empresa afirmou ter essa prática 

de maneira contínua (Gráfico 30). As alternativas “raramente” e “às vezes” apresentaram duas 

respostas cada, já seis empresas informaram que não fazem esse recebimento, e onze 

informaram que não se aplica aos seus negócios. 
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Gráfico 30 - Recebimento de produtos e embalagens para descarte 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5. O processo de produção procura economizar recursos naturais (água, eletricidade, 

gasolina, etc.) 

 
Gráfico 31 - Economia de recursos naturais na produção 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Além de ser benéfico para o meio ambiente, a economia de recursos naturais traz 

economia direta de recursos financeiros para as empresas; por esse motivo, tende a ser a 

aplicação direta de ecoinovação mais praticada, mesmo que involuntariamente e que o motivo 

para a sua aplicação seja, na verdade, apenas a economia financeira. Diante disso, oito 

respondentes informaram que sempre buscam a economia de recursos naturais; outros seis se 

dividiram entre as opções “às vezes” e “raramente” com três citações cada (Gráfico 31). Já 
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outros dois informaram que não fazem nunca, e seis acreditam que isso se aplica aos seus 

negócios. 

 

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

energia 

Gráfico 32 - Matérias-primas e equipamentos que consomem menos água e energia 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 A escolha por matérias-primas e equipamentos ecoeficientes implicam diretamente em 

processo que economiza recursos naturais. Por conta disso, os resultados foram muito próximos 

aos da pergunta anterior. A única diferença apresentada foi em relação às respostas “sempre” e 

“não se aplica” (Gráfico 32). Desta vez, sete empresas afirmaram sempre fazer essa escolha por 

matérias-primas e equipamentos ecoeficientes, e outras sete afirmaram não se aplicar.  

 

7. A empresa utiliza fontes de energias eólica ou solar 

Segundo Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2020) em 2019 o Brasil fechou 

o ano com mais de 75% da energia gerada a partir de fontes renováveis com maior destaque 

para as usinas hidroelétricas, mas com crescimento da geração eólica e solar quando 

comparadas ao ano anterior. Apesar de ser uma fonte não poluente de energia, as construções 

de usinas hidroelétricas, fazem com que o impacto causado por fonte hidroelétrica seja mais 

alto do que as fontes eólica e solar. Por esse motivo, nesse quesito explorou-se a aceitação de 

PMEs por fontes de energia mais limpas. O resultado nos mostrou que 18 empresas das 22 

respondentes não utilizam energia solar ou eólica, das quais 12 afirmaram nunca utilizarem, e 

seis acreditam que essas fontes não se aplicam a seus negócios (Gráfico 33). Apenas uma 

afirmou utilizar sempre, outra disse utilizar esporadicamente, e outras duas raramente. O que 
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demonstra que apesar do crescimento dessas fontes, ainda é muito menor quando comparado 

com a energia hidroelétrica. 

 
Gráfico 33 - Utilização de energia eólica ou solar 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

8. A empresa reduziu no último ano o descarte de resíduos tóxicos ou poluentes (emissões 

atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos). 

 
Gráfico 34 - Redução de descarte de resíduos tóxicos ou poluentes no último ano 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 A grande maioria dos respondentes, dez mais especificamente, acredita que descarte de 

resíduos tóxicos ou poluentes não se aplica as suas empresas, mas o que se deve levar em conta 

é que qualquer resíduo ou emissões atmosféricas geradas são potenciais poluentes. Dentre as 

que afirmaram não se aplicar, a maioria é do ramo de serviços: seis, das quais metade são da 
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área de consultoria; duas, mais especificamente, da área de consultoria ambiental (Gráfico 34). 

As outras quatro são duas do comércio e duas da indústria. Três gestores afirmaram nunca ter 

feito essa redução na empresa, e dois afirmaram sempre fazer. Observou-se que pela escala 

disponibilizada no questionário, não é possível fazer uma interpretação com assertividade sobre 

as respostas “raramente” e “às vezes”.  

 

9. A empresa utiliza a menor quantidade de materiais possíveis na sua produção e serviços, 

evitando o desperdício. 

 
Gráfico 35 - Eficiência na utilização de materiais 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

 Com relação ao desperdício de material na produção e serviços, aproximadamente 68% 

dos gestores afirmaram utilizar a menor quantidade possível de matéria-prima com alguma 

frequência: um raramente, quatro esporadicamente, e dez sempre o fazem (Gráfico 35). Por 

outro lado, três afirmam nunca fazer e quatro afirmaram que esse quesito não se aplica a suas 

empresas, com três representantes do ramo de serviços e uma do comércio.  

 

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

Unidades internas de pesquisa e desenvolvimento costumam estar presentes em grandes 

empresas, o que pode ser notado com o resultado do questionário, no qual oito empresas 

disseram não possuir, e outras nove acreditam que não se aplica, das quais cinco são do ramo 

de serviços, três do comércio e uma indústria (Gráfico 36). Por outro lado, uma afirmou possuir 

tal unidade internamente. As opções raramente e às vezes apareceram como a escolha de duas 
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empresas cada, o que pode indicar necessidades raras ou esporádicas de uma unidade informal 

de pesquisa e desenvolvimento ou trabalho em cooperação com outras instituições. 

 

Gráfico 36 - Unidade de P&D 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Dimensão Produto/Serviço 

Esta dimensão visa avaliar os produtos e serviços finais ofertados pelas PMEs que 

aderiram à pesquisa. Dessa forma, pode-se avaliar se a ecoinovação vai além dos processos 

internos e se é um benefício direto para os clientes. 

 

1. Os produtos e/ou serviços disponibilizados pela empresa consomem menos energia e 

água do que o normal 

 
Gráfico 37 - Produtos e/ou serviços ecoeficientes 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 Notou-se que aproximadamente 59% (13) das empresas disponibilizam produtos e/ou 

serviços ecoeficientes em algum momento (Gráfico 37). Quatro fazem raramente, seis 

esporadicamente e três sempre. Por outro lado, uma nunca disponibiliza tais produtos e serviços, 

e outras oito informaram que o quesito não se aplica a sua atividade. 

 

2. 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 

 
Gráfico 38 - Aquisição e desenvolvimento de tecnologias verdes 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Com relação às tecnologias verdes, nenhum dos respondestes afirmou adquiri-las ou 

desenvolvê-las sempre (Gráfico 38). Dez dividiram-se entre as opções raramente – incluindo 

duas empresas do ramo de serviços, duas do comércio e uma da indústria; e às vezes – uma 

empresa do ramo do comércio, três da indústria, e uma de serviços, mais especificamente uma 

consultoria ambiental; com cinco optantes cada. Dessa maneira, observou-se que quatro das 

cinco indústrias respondentes afirmaram adquirir ou desenvolver esse tipo de tecnologia. Já 

dois ficaram entre aqueles que afirmaram nunca ter feito aquisição ou desenvolvimento dessas 

tecnologias, enquanto dez gestores acreditam não se aplicar às atividades de suas empresas. 

 

3. 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 
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Gráfico 39 - Avaliação do ciclo de vida dos produtos 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 A avaliação do ciclo de vida dos produtos permite a empresa a promover melhorias em 

seus produtos, principalmente com relação aos materiais a serem utilizados e seu potencial de 

reciclabilidade. Dos respondentes, 50% (11) informou não avaliar o ciclo dos produtos, dos 

quais nove afirmam que não se aplica a suas atividades, e dois nunca fazem essa avaliação 

(Gráfico 39). Já na outra metade, seis fazem a avaliação raramente, três fazem esporadicamente, 

e apenas dois fazem constantemente. 

 

4. A empresa busca prolongar o ciclo de vida dos produtos, projetando-os para 

reutilização, reciclagem e recuperação de materiais e componentes após o uso 

 
Gráfico 40 - Design de produtos visando reutilização, reciclagem e recuperação 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 Após a avaliação do ciclo de vida, para que seu resultado seja eficaz, melhorias devem 

ser aplicadas nos produtos projetados. Apesar de anteriormente, apenas duas empresas sempre 

avaliarem o ciclo de vida, aqui cinco informaram sempre prolongar o ciclo de vida dos produtos. 

Aqueles que o fazem raramente representam dois respondentes, e os que fazem às vezes, quatro 

(Gráfico 40). Mesmo que em diferentes níveis de aplicação, o número total de empresas que 

fazem avaliação do ciclo de vida dos produtos corresponde ao mesmo número de empresas que 

busca prolongar esse ciclo de vida através da reutilização, reciclagem e recuperação dos 

materiais e componentes pós-uso. Já aquelas que nunca o fazem ou que não se aplicam 

apresentaram os mesmos números: dois e nove, respectivamente. 

 

5. 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 

 
Gráfico 41 - Qualidade e durabilidade de produtos 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Ainda com relação ao ciclo de vida, o prolongamento da vida útil do produto deve ser 

feito evitando a obsolescência programada, desenvolvendo produtos com maior durabilidade e, 

consequentemente, gerando menos resíduo. A partir disso, notou-se que o número de empresas 

que nunca buscam esse desenvolvimento de produtos duráveis se manteve o mesmo das demais 

questões sobre o ciclo de vida: duas; mas agora dez afirmaram não se aplicar a suas atividades 

(Gráfico 41). Já aquelas que fazem, uma apontou fazer raramente, duas de maneira esporádica, 

e sete com frequência constante. 

 Após os questionamentos quantitativos, foram realizados dois questionamentos 

qualitativos aos respondentes. O primeiro deles, sobre práticas de ecoinovação e tecnologias 
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verdes adotadas ou que pretendiam adotar em suas respectivas empresas. Com isso, seis 

empresas afirmaram não adotar, das quais uma informou que não utiliza insumos na prestação 

de seus serviços; e três, apesar de não adotar, apontaram algum interesse: uma informou que 

iria estudar sobre a temática, a segunda informou apenas que pretende adotar tais práticas, já a 

terceira foi mais específica ao citar que tem interesse em implantar placas fotovoltaicas.  

Uma empresa de consultoria apontou que através de seu conhecimento, indica caminhos 

mais sustentáveis para seus clientes, mas não entrou em detalhes sobre suas ações internas. Por 

outro lado, outra empresa de consultoria apesar de informar sobre serviços prestados a terceiros 

como implantação e monitoramento de sistemas de tratamento de água e esgoto e emissão 

atmosférica, também informou possuir um software que permite o gerenciamento desses 

monitoramentos para todas as empresas as quais prestam serviços. Já uma terceira empresa 

da mesma área tem pretensão de criar um manual destinado às secretarias municipais de 

meio ambiente com o intuito de informatizar o licenciamento.  

Dentre as práticas realizadas, duas empresas se posicionaram com relação ao descarte 

do óleo vegetal. Uma delas, da área de entretenimento, informou que o óleo vegetal 

proveniente de fritura é colocado em garrafas do tipo pet e encaminhados para reciclagem. 

A mesma empresa se posicionou dizendo que outras ações são inviáveis dentro da sua 

atividade. Já a segunda empresa, da área de alimentos e bebidas, apenas informou fazer o 

descarte correto do óleo, mas não deu mais informações. 

Além do descarte correto especificamente do óleo, a maior parte das empresas 

afirmou colocar em prática reciclagem de resíduos, como sacolas e copos descartáveis; ou 

sua destinação correta, através da coleta seletiva. Opções por embalagens desenvolvidas a 

partir de material reciclado e utilização de papel reciclado também foram citados pelos 

gestores. Mas além do uso de matéria-prima reciclada, o melhor aproveitamento dela foi 

citado, quanto a sua reutilização ou uso de maneira mais ecoeficiente, como a impressão 

frente e verso, citada por duas empresas, o reuso de madeira, e a substituição de documentos 

físicos por digitais.  

Outros recursos foram citados como reutilizados, como a água, citada por duas 

empresas; em uma delas, mais especificamente, a água dos aparelhos de ar-condicionado. 

Opções como reutilização de “corpo de prova” – amostra de concreto para verificação de 

qualidade; e de todo o material possível disponível, inclusive a produção de subprodutos, 

com o intuito de diminuição de desperdícios, foram abordados. Uma das empresas trabalha 

especificamente com a recarga de cartuchos para impressão, o que está diretamente ligado a 

reutilização do material e o prolongamento da vida útil do mesmo. Essa mesma empresa ao 
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responder o questionamento sobre as práticas, abordou a necessidade de buscar 

constantemente por métodos que aumentem a vida útil dos cartuchos de seus clientes, 

evitando o descarte precoce desse material. 

Outra empresa apresentou preocupação com resíduos, a qual mencionou trabalhar 

com processos produtivos em circuito fechado, evitando a geração de resíduo, pois reutilizam 

todos os insumos na própria produção. A mesma empresa tem seu modelo de negócios 

centrado na sustentabilidade, e possuem em seu portfolio uma linha denominada 

“ecossustentável” de produtos fabricados a partir da utilização da fibra da casca do coco e 

dos resíduos da indústria madeireira de reflorestamento, como alternativa para substituição 

de polímeros plásticos não renováveis. 

 Ainda foram observadas outras práticas relacionadas ao desperdício de recursos 

naturais: net zero e o design biofílico. Ambas utilizadas como maneira de evitar o impacto 

que poderia vir a ser causado pela empresa. Além deles, a mesma empresa também afirmou 

estar em processo de certificação de seus produtos com o selo orgânico.  

 Por fim, algumas tecnologias utilizadas foram citadas como ecoinovações utilizadas 

pelas PMEs que aderiram à pesquisa. O uso de energia solar em parte dos equipamentos da 

empresa foi citado; assim como a utilização de triturador de resíduos sólidos; e, por fim, o 

sistema de ar automático. 

A última questão do survey é também qualitativa, mas dessa vez os respondentes foram 

solicitados a citar projetos ou produtos verdes desenvolvidos pela empresa nos últimos anos. 

Seis deles afirmaram não ter, e outros dois acreditam que não se aplica as suas atividades, dentre 

as quais uma delas atua na área de consultoria ambiental. Outra empresa – de publicidade, ao 

responder à pergunta apontou que tem clientes que executam projetos sustentáveis, mas não 

citou nenhum projeto realizado internamente na empresa.  

 Dentre os projetos listados, duas empresas de consultoria informaram sobre os serviços 

prestados a terceiros, como a elaboração de projetos de estações de tratamento de efluentes 

industriais; e projetos relacionados a práticas sustentáveis em cooperativas e associações 

comunitárias. Uma terceira empresa, a qual exerce atividade na área de consultoria, apontou o 

reaproveitamento de cartucho de impressora dentro da empresa.  

 No ramo de serviços, foram citados o desenvolvimento de um outdoor com energia solar 

desenvolvido por uma empresa de mídia exterior; e avaliação digital, por uma empresa de 

educação, reduzindo o consumo de papel. Outra empresa informou trabalhar com o descarte 

consciente, o qual orienta os seus clientes a enviar os resíduos para reaproveitamento ou um 

descarte final apropriado. 
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 Ao observarmos as empresas do ramo de comércio em alimentos e bebidas, foram 

citados a criação da própria horta e a reciclagem do óleo. Já outra empresa da mesma área, mas 

do ramo industrial, citou a realização de cursos de manejo sustentável com os produtores de sua 

cadeia de fornecimento.  

 Por fim, as demais indústrias que aderiram à pesquisa apresentaram ações como 

reciclagem dos produtos, uso de energia solar e de equipamentos menos poluentes, assim como 

destinação de parte da área da fábrica para reflorestamento, mas foram citados também produtos 

verdes desenvolvidos que estão no mercado, como sacos para lixo de material reciclado, resina 

de polietileno reciclada, e produtos desenvolvidos a partir de fibras naturais do coco e da 

madeira em substituição ao plástico. 

 No geral, observou-se que a maior parte das empresas vinculam sua imagem como 

ecologicamente consciente, com mais exatidão, 50% delas afirmaram fazer essa vinculação 

sempre, como visto anteriormente. Apesar disso, ao se analisar o conjunto das respostas, nota-

se que grande parte das vezes quando houve uma escolha pela opção “não se aplica”, 

principalmente nas dimensões organizacional, marketing e processo; o que existe é falta de 

informação sobre aquele aspecto, comprovado pelo fato de empresas do mesmo ramo e 

atividade responderem de maneiras distintas. Ao passo que algumas apontam a não 

aplicabilidade de certo quesito em sua atividade, outras apontam práticas ativas relacionadas. 

Dessa maneira, percebe-se a necessidade de se mostrar uma empresa consciente 

ambientalmente, provavelmente por uma demanda de mercado, mas a prática não é levada tão 

a sério e observada, em grande parte, de maneira mais superficial. 

 Outro ponto de atenção está relacionado a empresas de consultoria ambiental e para 

desenvolvimento territorial e sustentabilidade. Dentro da pesquisa elas representaram três das 

quatro empresas de consultoria que responderam ao questionário, mas ao avaliar as respostas 

dadas, nota-se que o foco está no conhecimento de seu capital humano aplicado a seus clientes, 

mas pouco aplicado internamente. Apesar disso, uma delas teve destaque inclusive com a 

utilização de tecnologias para monitoramento ambiental, o que demonstra possibilidades para 

inovar além do que vem sendo oferecido tradicionalmente ao mercado. 

 Como contribuição final, apesar de poucos respondentes, foi observado que a maior 

parte dos quesitos aqui avaliados são aplicados com maior frequência em empresas do ramo 

industrial, principalmente, por conta da dimensão produto/serviço. Apesar do termo “serviço” 

ter sido incluído, há aparentemente uma grande dificuldade de visualização daqueles a frente 

desse tipo de empresa de como elas podem ser aplicadas em suas atividades, resultando entre 

oito e dez respostas de cada questão como “não se aplica”. Esse movimento pôde ser notado 
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também na dimensão processo, mas com menor frequência, afirmando o previsto anteriormente 

que haveria um maior destaque para as dimensões organizacionais e marketing para empresas 

de pequeno e médio porte.  

4.3 Etapa qualitativa: resultados da pesquisa documental junto aos sites de PMEs 

 

De acordo com as fontes secundárias utilizadas, muitas das evidências de ecoinovação 

não estavam presentes, o que não significa que determinada prática não fosse adotada pela 

PME. Compreendeu-se que apenas não foi explorada o suficiente nos canais e sites consultados. 

Diante disso, foi observado maior dificuldade em conseguir informações relacionadas às 

dimensões organizacional e processo, pois são informações que costumam ser mais 

internalizadas nas empresas (Quadro 4). 

4.3.1 Dimensão Organizacional das PMEs pesquisadas 

As empresas selecionadas para essa etapa da pesquisa são empresas que possuem em 

seu propósito solucionar algum problema socioambiental. Dessa forma, todas apresentam 

investimentos em práticas de ecoinovação ou tecnologias verdes. A YVY desenvolve produtos 

verdes para limpeza de ambientes e, em seu site, apresenta o seguinte texto: “Nosso 

investimento em desenvolver produtos de limpeza naturais, efetivos e sustentáveis é diário e 

significa trazer maior qualidade e melhores processos que impactam positivamente no meio 

ambiente, na sociedade e na economia.” 

A Seringô é uma marca surgida a partir de um projeto socioambiental e uma cooperativa 

com intuito de gerar renda para comunidades tradicionais índigenas da Amazônia através da 

produção de produtos de borracha extraídas dos seringais com manejo sustentável. A EcoCiclo 

foi a criadora do primeiro absorvente biodegradável do Brasil e está se transformando em um 

marketplace de produtos sustentáveis para empreendedoras. 

A Boomera, a Green Mining, a Evolve e a Solos possuem uma missão que envolve a mesma 

temática: os resíduos sólidos. A Boomera define seu trabalho como logística reversa e 

reengenharia circular. Através de uma metodologia própria, são trabalhados desde estratégias 

de engajamento e sensibilização, pesquisa e inovação à logística reversa e transformação do 

material em matéria-prima. Já a Green Mining oferece o serviço de logística reversa, utilizando 

uma tecnologia própria para rastreabilidade do material coletado. A Evolve, diferente das 

anteriores, tem como foco na transformação e geração de valor para o resíduo orgânico. Por 
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fim, a Solos presta serviço para outras empresas, condomínios, eventos e escolas; focando em 

ações de reciclagem, compostagem e educação ambiental. 

A Stattus 4, a ÁguaV e a Safe Drink Water For All (SDW For all) têm como propósito 

questões relacionadas, principalmente, ao consumo de água e saneamento. A Stattus 4 propõe 

a partir da tecnologia de internet das coisas (IoT), soluções de monitoramento para o uso 

racional de água e gás. A ÁguaV apresenta soluções de captação e tratamento de água de baixo 

custo e de maneira personalizada. Já a SDW For All aponta que seu objetivo é “desenvolver 

tecnologias hídricas e de saneamento que apresentem inovação e proporcionem mais saúde e 

qualidade de vida à população de maior vulnerabilidade socioambiental.” 

Em continuidade com a dimensão organizacional (Quadro 4), foi notado que cinco empresas 

desenvolvem produtos ou projetos verdes com seus fornecedores, clientes ou outras empresas. 

Grande parte das empresas que apresentam essa informação, faz isso porque é parte do seu 

modelo de negócio. A Boomera, por exemplo, é contratada para desenvolver projetos de novos 

produtos a partir de um material reciclável, e esse desenvolvimento é feito em conjunto com o 

contratante, como foi o caso das cadeiras produzidas a partir da reciclagem de resíduos 

eletrônicos e transformação em resina plástica; e com desgin de Marcelo Rosenbaum e O 

Fetiche.  

Outras que seguem o mesmo modelo são a Green Mining, a Solos e a SDW For All. Em 

parceria com a Corona, a Green Mining instalou pontos de coleta de resíduo plástico em 

Fernando de Noronha – PE e Trancoso – BA, e ficará responsável pela coleta e destinação final 

desse material. A Solos em parceria com a startup Soma, a Heineken, a Prefeitura de Salvador 

e a Cooperguary desenvolveram as casas so+ma, que são pontos de entrega de resíduo 

recicláveis, nos quais as pessoas que fazem entregas acumulam pontos que podem ser trocados 

por diversas vantagens. Já a SDW For All desenvolve seus projetos de instalação de seus 

produtos com apoio de empresas e instituições que patrocinam a instalação nas comunidades. 

Por outro lado, a Seringô nasceu de ação colaborativa entre o Polo de Proteção da 

Biodiversidade e Uso Sustentável dos Recursos Naturais (Poloprobio), que é o responsável pela 

seleção e qualificação da mão de obra para a extração do látex e produção das peças artesanais, 

assim como na construção de planos de manejo; e a Cooperativa de Produção dos 

Ecoextrativistas da Amazônia (Coopereco), responsável pela parte econômica da iniciativa e da 

comercialização dos produtos.  Além disso, a parceria entre a academia e a sabedoria das 

comunidades tradicionais foi necessária para o desenvolvimento do projeto e tecnologias 

utilizadas. O conhecimento tradicional sobre os encauchados vegetais da Amazônia, ou a 

borracha vegetal, junto à desconstrução do processo de vulcanização industrial para um 
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processo mais artesanal e menos oneroso, fruto das pesquisas do ecólogo Francisco Samonek, 

da Universidade Federal do Acre. Além dessa parceria, a marca já obteve auxílio do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) em suas atividades de desenvolvimento de produtos. 

A Boomera possui parceria com os centros universitários Mackenzie, Instituto Mauá de 

Tecnologia e Escola de Marketing Industrial, além da Fundação Ellen MacArthur, que tem 

missão de difundir a economia circular. A Stattus 4 é parceira da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e o Parque Tecnológico de Sorocaba. A Solos 

recebeu investimento para o desenvolvimento do seu primeiro projeto de P&D do 

SENAI/CIMATEC. Finalmente, a EcoCiclo tem mantido parceria com a Universidade de 

Minesota através de uma de suas cofundadoras que está fazendo mestrado no departamento de 

Development Practices da universidade. 

Foi observado que todas as empresas apresentam, mesmo que parcialmente, os pilares da 

sustentabilidade em sua visão estratégica, assim como a gerência e colaboradores compreendem 

a importância da ecoinovação, mesmo que não por esse termo, e sim pelos produtos e serviços 

ofertados, para a redução de impactos ambientais. Como todas as empresas aqui selecionadas, 

tem o propósito de resolução de questões ambientais não poderia ser diferente.   

Dentro da missão da YVY é bem claro seu pilar ambiental, no qual ela cita a busca por uma 

alternativa para limpar a casa que cause o mínimo de impacto, e posteriormente demonstra a 

preocupação com a cadeia de produção e implementa a logística reversa das cápsulas do 

produto. A Boomera, assim como a Solos, apresenta os números de catadores impactados com 

acréscimo de renda, e deixam muito claro que seus negócios são sobre pessoas também. A 

Stattus 4 faz parte do movimento de empresas Capitalismo Consciente, que tem o objetivo de 

transformar o ecossistema de negócios do Brasil através de negócios sustentáveis e inovadores. 

A Seringô transformou os seringueiros da região amazônica em empreendedores associados à 

cooperativa, trazendo muito mais do quê um benefício ambiental pelo seu modelo de negócio, 

como social também.  Vale também ressaltar o trabalho da EcoCiclo que, do desenvolvimento 

do absorvente biodegradável à implementação do marketplace, a empresa tem foco específico 

em mulheres em situação de vulnerabilidade; e a SDW For All, que se define como um negócio 

de impacto social, com missão principal em fornecer água limpa para pessoas também em 

situação de vulnerabilidade social. 

Os demais pontos de avaliação da dimensão organizacional não foram notados com tanta 

facilidade nas fontes consultadas. O conhecimento sobre a emissão de GEEs por suas 

atividades, por exemplo, só foi encontrado em duas das fontes de maneira parcial: a YVY 
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informa que ao produzir produtos concentrados em cápsulas, não transporta água, diminuindo 

a emissão de CO2, mas não entra em mais detalhes sobre esse aspecto; e a Green Mining aponta 

ter evitado a emissão de 267.270kg de CO2 com a escolha de triciclos e não veículos 

motorizados, mas também não informa sobre a emissão derivada das demais atividades. 

Sobre o conhecimento de impactos gerados a partir de suas atividades, a única empresa que 

apontou explicitamente um problema encontrado e sua solução foi a YVY, que apesar da 

diminuição de resíduos em 2/3 de plástico na concentração dos produtos em cápsulas e o 

potencial de reciclabilidade delas, ao avaliar sua cadeia produtiva apontou a geração de resíduos 

pelas suas embalagens como seu grande impacto, e desenvolveu o programa de logística reversa 

da marca. O programa permite que o cliente envie de volta para a indústria, por conta da 

empresa, a partir de 60 cápsulas.  

Com relação a treinamento ambiental para equipe, foi observado que a Boomera capacita 

as cooperativas com as quais trabalha; a Seringô teve 75 comunidades e mais de 3500 pessoas 

qualificadas pelo Poloprobio; a Green Mining faz seu processo de seleção a partir dos 

candidatos que concluem o curso “Reciclar para capacitar”, oferecido pela Prefeitura de São 

Paulo; e a SDW For All capacita sua equipe técnica para implantação de suas tecnologias e para 

capacitar os usuários. 

A contratação de consultores ambientais externos, o conhecimento sobre os requisitos legais 

pertinentes ao setor de atuação da empresa e a conformidade com a regulação ambiental do 

setor não foi possível observar nesta pesquisa documental. Esses aspectos, geralmente, são 

encontrados em documentos internos da empresa e pouco divulgado externamente. 

 

4.3.2 Dimensão de Marketing das PMEs pesquisadas 

 

Essa dimensão foi a que mais tem adesão por parte das empresas. O conhecimento da 

demanda e expectativas do mercado de produtos e serviços verdes, a estratégia de venda 

baseada em benefícios ambientais e a vinculação da marca a uma imagem ecologicamente 

correta foi unanimidade por todas as empresas avaliadas. Aqui, deve ser levado em 

consideração que o marketing está diretamente relacionado ao propósito dessas empresas. 

Sobre o conhecimento da demanda e expectativas, é importante trazer alguns exemplos 

analisados para melhor entendimento. A YVY vende seus produtos de diferentes maneiras: em 

unidade, na qual o cliente pode selecionar cápsulas, borrifadores ou peças avulsas de 

borrifadores; combos, que são divididos de acordo com o ambiente; plano de assinaturas de 



 

  78 

acordo com o número de moradores da casa; e kits de entrada para quem deseja testar os 

produtos. 

Houve, também, aquelas que mudaram de estratégias ou agregaram mais produtos para 

suprir a demanda do mercado. A Stattus 4, além de aprimorar o 4Fluid fixo, transformando-o 

também em uma opção móvel, a empresa criou o 4Gas a partir de uma problemática enfrentada 

pelas distribuidoras de gás. A Seringô, quando a marca foi alterada de Encauchados Vegetais 

da Amazônia para o atual nome já foi uma estratégia mercadológica. Deixou-se de focar no 

artesanato, devido suas limitações, e abriu-se o leque para a produção de calçados. A EcoCiclo 

apesar de ter desenvolvido o primeiro absorvente biodegradável nacional, ainda está em fase de 

implantação da sua operação de venda, e resolveu mudar sua estratégia de apenas fabricante do 

produto para um marketplace de produtos sustentáveis. E a SDW For All nasceu a partir do 

desenvolvimento da tecnologia Aqualuz, que utiliza apenas o sol para tratamento de água de 

cisternas, mas com a necessidade de demanda desenvolveu também o Aquapluvi, que é uma 

pia de abastecimento híbrido para locais públicos.  

É possível observar que, quanto a estratégia de vendas e posicionamento de marca, todas 

elas trabalham em seus sites e redes sociais alinhados com seu propósito. Grande parte delas 

utiliza o marketing de conteúdo para disseminar informações ambientais, principalmente 

referentes sobre a temática que atuam. Ademais são engajadas com comunidades científicas e 

profissionais, o que torna constante a participação em eventos alinhados com as temáticas 

ambientais, principalmente referente ao empreendedorismo nessa área, economia circular, 

resíduos e saneamento. 

Um quesito analisado pela dimensão de marketing que não teve uma aderência grande foi 

a posse de certificados e/ou rotulagens ambientais. Talvez por conta do porte das empresas, 

muitas estão no início de suas atividades, ou por seu propósito já ser definido como uma solução 

para questões ambientais, esses certificados e rotulagens não sejam tão buscados por elas. De 

qualquer maneira, três delas apresentaram alguma certificação: a YVY é certificada com o selo 

ABNT de qualidade ambiental – Rótulo Ecológio ABNT, sendo a primeira da categoria limpeza 

a receber a certificação no Brasil; a Boomera é certificada pelo Sistema B; e a Seringô tem 

certificação de orgânico pelo látex extraído, Fair Trade IBD por seu modelo de negócio de 

comércio justo, selo de agricultura familiar pelo Ministério de Agricultura e certificação de 

tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. 

4.3.3 Dimensão de processo das PMEs pesquisadas 
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A dimensão de processo foi a que apresentou menor número de evidências encontradas. 

Assim como alguns aspectos da dimensão organizacional, boa parte das informações sobre 

processos costumam permanecer internamente à empresa. Não foram encontradas nenhuma 

evidência da reutilização de água proveniente do processo da empresa, da escolha de 

equipamentos e matérias-primas que consomem menos água, da utilização de energia solar ou 

eólica, e a redução no último ano de descarte de resíduos tóxicos ou poluentes. 

A escolha por insumos que produzem menor quantidade de poluição nos produtos, 

embalagens e serviços foi observado em sete das pesquisadas. A YVY apresenta em seu 

processo de produção produtos naturais e sem conservantes, embalagens recicláveis e os 

borrifadores reutilizáveis. A Boomera desenvolve produtos a partir da reciclagem de resíduos, 

assim como a Evolve que utiliza resíduo orgânico para a geração de bioprodutos e energia. A 

Solos presta serviço referente a reciclagem e compostagem; assim como a Green Mining, que 

adicionado a isso, também fez a opção por transporte que não emita CO2. A EcoCiclo 

desenvolveu um absorvente com matéria-prima biodegradável, e a Seringô utiliza bioprodutos 

a partir do manejo sustentável dos seringais.  

Quanto ao aspecto da reciclagem de resíduos interno da empresa, não foi possível coletar 

nenhuma evidência diante das informações encontradas, mas por outro lado algumas empresas 

trabalham diretamente com a reciclagem de resíduos, e esses também fazem parte do seu 

processo. Desse modo, podemos citar a Boomera, a Green Mining, a Evolve e a Solos como 

empresas que reciclam resíduos referentes ao seu processo. 

A única empresa que apresentou informações sobre a recepção de embalagens para 

destinação ambientalmente correta foi a YVY, através de seu programa de logística reversa 

anteriormente citado. Ademais, a empresa também foi a única a apresentar informação sobre a 

economia de recursos naturais em seu processo de fabricação, possibilitado pelo uso das 

cápsulas para embalar o produto. Com a adoção desse tipo de embalagem, além de diminuir o 

consumo de plástico, diminui-se o consumo de água, pois o que a empresa afirma é que grande 

parte do conteúdo dentro de embalagens de produtos de limpeza é água, retirando esse recurso, 

a empresa consegue entregar um produto concentrado e utilizá-lo em menor quantidade. 

Observa-se também que facilita durante a logística, e a quantidade de combustível necessária 

para transporte é menor do que se fosse optado pela embalagem padrão. 

Por conta dos pontos explanados acima, pode-se concluir que a empresa também utiliza a 

menor quantidade possível de material, evitando desperdício. Da mesma forma, a Boomera e a 

Evolve também podem ser encaixadas nessa afirmação, pois transformam resíduos em 

produtos; e a Seringô pois sua extração é realizada a partir de manejo sustentável certificado. 
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Não foram incluídos aqui a Green Mining e a Solos, que apesar de trabalharem com reciclagem, 

são prestadoras de serviços e não indústrias de transformação. Por esse motivo, não é possível 

confirmar a partir das fontes analisadas que existe a escolha por utilizar a menor quantidade de 

materiais possíveis em suas atividades. 

O último aspecto de avaliação da dimensão processo diz respeito a presença de unidade de 

P&D internamente, o qual foi identificado em sete empresas analisadas. A YVY em uma rede 

social criou um quadro chamado “Palavra do químico”, no qual demonstra a presença de um 

profissional da área de P&D na empresa, mas além disso, a empresa cita em seu site que o 

investimento no desenvolvimento de seus produtos é diário. A Boomera possui um laboratório 

próprio, que conta com pesquisadores dedicados a solucionar os desafios da transformação de 

materiais. Foi possível, também, encontrar em uma rede social utilizada pela empresa, uma 

publicação sobre uma vaga para analista em P&D.  

Em outras empresas avaliadas, foi possível chegar à conclusão dessa unidade interna de 

P&D devido o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos produtos ou tecnologias ocorrer 

internamente. O que é o caso da Stattus 4, da Green Mining, da Evolve e da SDW For All. Por 

outro lado, apesar de não haver identificação sobre um setor interno, a Solos já recebeu 

investimento para desenvolvimento de projeto de P&D. 

 

4.3.4 Dimensão produto das PMEs pesquisadas 

 

Com relação ao menor consumo de energia e água, destacaram-se: a Stattus 4, que, mesmo 

indiretamente, proporciona essa economia a partir do uso de seus produtos.  O 4Gas é um 

sistema inteligente remoto que faz a leitura de consumo de gás, e o 4Fluid faz a leitura remota 

de pressão, vazão e consumo de água por dia, com o objetivo de detectar vazamentos. A ÁguaV 

desenvolve projetos de captação de água da chuva e tratamentos ecológicos, que a partir de sua 

implementação, diminui o consumo de água. Por fim, a SDW For All apresenta duas 

tecnologias em seu portfólio: a Aqualuz, que possibilita o tratamento da água utilizando apenas 

a luz do sol, o que evita o consumo de energia; e a Aquapluvi, que são pias para espaços públicos 

com captação híbrida de água, ou seja, além da captação tradicional via empresa de 

abastecimento, ela também faz captação da água da chuva, diminuindo o consumo de água 

captada por vias tradicionais. 

Seis empresas apresentaram desenvolvimento de tecnologias verdes, são elas: YVY, 

Boomera, Stattus 4, Green Mining, Evolve e SDW For all. A YVY se destaca por seus produtos 
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de limpeza biotecnológicos; a Boomera cria as tecnologias e formulações para a transformação 

da matéria-prima a ser trabalhada no Boomera Lab; a Stattus 4 desenvolveu tanto o hardware 

presente em seu produto, quanto o software utilizando tecnologias como machine learning, 

inteligência artificial e IoT; a Green Mining desenvolveu tecnologia própria, utilizando 

algoritmo exclusivo para mapeamento de pontos de geração de resíduos pós-consumo; a Evolve 

não descreve detalhes da tecnologia desenvolvida, mas ela é a responsável pela transformação 

do resíduo orgânico em bioprodutos; e a SDW For All, como citado anteriormente, desenvolveu 

a Aqualuz, que é uma tecnologia social baseada em biotecnologia. 

Diante das informações encontradas, não foi possível definir quais empresas fazem 

avaliação de ciclo de vida de seus produtos. Apesar disso, é notório que a Boomera em projetos 

como, por exemplo, o desenvolvido com a empresa de produtos de limpeza Positiva, ao criar 

embalagens com plástico reciclado encontrado nas praias, tem essa avaliação sobre a 

reciclabilidade dos produtos desenvolvidos. Já no caso da EcoCiclo, o absorvente criado tinha 

como pressuposto ser biodegradável, o que torna o ciclo de vida do produto mais sustentável. 

Vale lembrar que, possivelmente, esse quesito pode não ser aplicável a alguns tipos de 

empresas. 

Ainda sobre o ciclo de vida, cinco empresas buscaram projetar seus produtos com intuito 

de prolongar seu ciclo de vida. A YVY faz isso a partir da utilização de cápsulas recicláveis e 

borrifadores reutilizáveis e modulares; a Boomera, a Green Mining, a Evolve e a Solos, a partir 

dos serviços relacionados a logística reversa, reciclagem ou compostagem. 

Por fim, é necessário analisar a durabilidade dos produtos desenvolvidos. Além de ser um 

aspecto difícil de ser analisado apenas pelas informações encontradas nas fontes, é necessário 

observar que esse também é outro tópico que não se enquadra a todos os tipos de empresa, pois 

estamos falando de produtos físicos. Dessa forma, duas empresas apresentaram evidências que 

podem indicar essa durabilidade do produto: a YVY, com seus borrifadores reutilizáveis; e a 

SDW For All, com a Aquapluvi que é descrita como construída a partir de material resistente a 

depredações e vandalismos. 

Ao finalizar essa análise, pode-se observar que, preferencialmente, esse check-list (Quadro 

4) deve ser colocado em prática por equipes internas das empresas, devido seu conhecimento 

minucioso sobre os processos envolvidos. Houve aqui tentativa de análise desses aspectos, e 

demonstrou-se que muitos deles podem ser ainda mais explorados tornando-os públicos para 

os consumidores. Diante disso, vale ressaltar que a não constatação de presença das práticas 

aqui citadas nas empresas pesquisadas não significa que elas não estão presentes, mas sim, que 

não foi possível encontra-las nos meios os quais este trabalho se propôs a investigar. 
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Quadro 4 - Check-list de práticas de ecoinovação em pequenos negócios de tecnologia verde 

   

EMPRESAS 

   

YVY Boomera Stattus 
4 Seringô ÁguaV EcoCiclo Green 

Mining Evolve Solos 
SDW 
For 
All 

DIMENSÕES Organizacional 

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. 

          

7. A sustentabilidade como um todo (econômica, social 
e ambiental) está presente na visão estratégica da 
empresa, e apresenta políticas e metas bem definidas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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. √          
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11. A empresa disponibiliza treinamento ambiental 
para seus colaboradores. 

 √  √   √   √ 

Marketing 

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. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Processo 

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. 

          

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). √ √ √    √ √ √ √ 
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Produto 

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. 

√         √ 

Fonte: Autoria própria. 
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4.4 Etapa qualitativa: resultados do estudo de caso único de uma PME alagoana 

 
 A empresa objeto do presente estudo de caso atua na indústria de derivados da apicultura 

na cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas, iniciando sua operação em abril de 2020. Surgiu 

com o propósito de “integrar a tecnologia, informação e inovação respeitando ao máximo o 

meio ambiente e dando protagonismo a quem realmente faz acontecer: a natureza e os 

produtores. A empresa tem como objetivo o desenvolvimento regional, e a atividade da 

apicultura foi escolhida pois “gera oportunidade de emprego e renda, e necessita do ambiente 

conservado”. Dessa forma, “é viável como negócio, e aliado com a preservação ambiental e 

valorização de biomas brasileiros”, como informou a entrevistada. 

 Com essa estratégia de valorização de biomas brasileiros, “o bioma caatinga virou o 

bioma estrela da empresa, pois não tem cultura extensiva na região, fazendo com que não haja 

produtos químicos no solo, tornando o produto único e de alta qualidade. Além da caatinga 

permitir floradas específicas, que é a estratégia que tem sido explorada comercialmente”. Em 

seu portfólio de produtos, a empresa tem tentado se diferenciar das demais empresas do mesmo 

ramo através da apresentação do mel por florada. A entrevistada informou que o mercado faz 

normalmente a comercialização de mel, sem cuidado e preocupação com sua origem. Uma 

prática comum é a mistura de tipos diversos de mel em uma embalagem, o que impossibilita a 

garantia de qualidade em lotes distintos. Na contramão do mercado, a indústria aqui estudada 

comercializa méis da mata atlântica e da caatinga, os quais são separados de acordo com as 

seguintes floradas: silvestre, jitirana e bamburral. 

  Quando questionada sobre a política de sustentabilidade, e se a sustentabilidade faz 

parte da estratégia empresarial, a entrevistada respondeu: “totalmente. O grande propósito da 

empresa não é vender mel. Não é vender própolis. Tanto é que isso está refletido no modelo de 

negócio. Hoje temos três estruturas independentes e formalizadas individualmente, mas que se 

complementam através de um mesmo propósito que é gerar desenvolvimento no semiárido”. 

Essas estruturas são: o instituto, a foodtech e a urt (unidade de referência técnica). 

 Com relação ao instituto, a entrevistada informou que ele é enxergado como a “espinha 

dorsal do negócio”, e ainda que “ele é a alma do negócio com o objetivo de gerar o 

desenvolvimento para o campo, então ele busca através de projeto a região com uma carência 

enorme de oportunidade, mas uma grande biodiversidade”. O planejamento é para que o 

instituto assista tecnicamente os apicultores e desenvolva estudos científicos sobre a flora 

apícola, principalmente de Alagoas. 
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“A primeira ação do instituto está sendo o mapeamento da base produtiva, começando 

com Alagoas. Percorrendo todas as cidades, levantando todo o universo de produtores que 

atuam hoje com essa cadeia produtiva. Não só para entender o potencial de produção da 

apicultura no estado, mas para entender as demandas coletivas que esse segmento precisa para 

se desenvolver. Começa por Alagoas, mas esse mapeamento será realizado nos nove estados 

do nordeste”. A partir desse mapeamento e do levantamento das necessidades dos apicultores, 

foi informado que o instituto já vem pensando soluções para equipamentos e estruturas coletivas 

para atender a cadeia produtiva. 

  A segunda estrutura mencionada foi a foodtech, que tem como objetivo “escoar essa 

produção que está sendo fomentada pelo instituto”, colocando os produtos no mercado com 

foco na valorização dos biomas através das especificidades de cada produto, e no protagonismo 

do apicultor, que se reflete diretamente nas estratégias de marketing adotadas pela empresa, 

dentre elas o programa de embaixadores, que tem como foco contar a história do apicultor 

envolvido com o processo produtivo e o relacionamento de chefs de cozinha e nutricionistas 

com os produtos. Durante a entrevista, ainda foi mencionado que a empresa trabalha em cima 

dos princípios do comércio justo, pagando pela matéria-prima o valor acima do mercado, 

pedindo em contrapartida que ela seja separada por florada, o que tem sido um grande desafio 

pois, como mencionado anteriormente, essa não é a prática comumente adotada pelo mercado. 

Por esse motivo, foi apontado que atualmente as compras de matéria-prima têm sido feitas de 

apicultores do Ceará, que já tem costume de adotar essa prática.  

A terceira estrutura, URT ou Unidade de Referência Tecnológica, localizada no 

município da Barra de Santo Antônio, surge para sanar essa necessidade, promovendo 

capacitação em manejo sustentável aos apicultores locais, com o intuito de diminuição dos 

impactos da atividade apícola. Dentre os exemplos voltados para o manejo sustentável, a 

entrevistada focou na importância de não fomentar a alimentação das abelhas através de açúcar 

ou qualquer tipo de alimentação artificial. O foco está na restauração do ambiente no qual as 

abelhas estão inseridas para que elas possam encontrar esse alimento disponível naturalmente. 

 Umas das categorias mapeadas após a RSL, foi a cooperação que se apresentou como 

terceira categoria com maior frequência nos artigos analisados, o que demonstra a sua 

importância no desenvolvimento e implantação de ecoinovações. Ao ser indagada sobre 

parcerias com outras instituições, a entrevistada apontou parceria firmada com um professor 

especialista em apicultura do Ceará, que foi o responsável pela conexão da indústria com os 

apicultores da região, assim como foi o responsável pelo desenvolvimento da atividade da 

mesma região.  



 

  87 

Uma rede de parceiros institucionais está em fase de construção “com instituições que 

comungam do mesmo propósito de alguma forma”, como SEBRAE, secretarias municipais e 

estaduais, e a Universidade Federal de Alagoas, através de um professor pesquisador da área. 

Além dos embaixadores da marca, que envolve os apicultores, chefs de cozinha e nutricionistas. 

Dentre os projetos a ser desenvolvido em cooperação com as demais instituições e parceiros 

está a definição de análise sensorial do mel.  

A entrevistada informou que existe apenas uma régua de coloração, mas o objetivo é 

caracterizar o produto para a definição de como pode ser feita a harmonização de cada tipo de 

mel com alimentos diversos. Acreditam que ao passar pela experiência de apreciar o sabor, ao 

provar os produtos, e fazer as observações sobre suas especificidades, os clientes finais passam 

a ter maior consciência sobre todos os valores presentes na cadeia produtiva como um todo, 

incluindo a importância do manejo realizado de forma sustentável.  Ao ser questionada sobre a 

valorização com relação ao propósito sustentável da empresa pelos clientes diretos, que nesse 

caso, são supermercados, farmácias e lojas de produtos naturais; informou que os valores e o 

todo o cuidado com a sustentabilidade na cadeia produtiva tem sido um grande diferencial de 

aceitação no mercado. 

 

Planta industrial e operação 

 A empresa concentra a maior parte das suas ecoinovações na dimensão processo, 

viabilizadas por sua planta industrial, que foi executada, do processo de terraplanagem à 

finalização, em sete meses, sendo finalizada entre agosto e setembro de 2019. Desde o princípio 

apresenta como propósito o desenvolvimento sustentável; e, por esse motivo, foi escolhido um 

terreno afastado de empresas poluidoras, consequentemente, “toda a infraestrutura até o local 

teve que ser construída do zero, incluindo a instalação de rede elétrica”. Como visão de futuro, 

a diretoria vem trabalhando para que futuramente a região se torne um polo industrial verde, e 

estão buscando atrair outras empresas com propósito semelhante para a região. 

 Ao informar sobre a construção da planta industrial, disse que durante os sete meses 

“apenas dois caminhões de resíduos saíram da obra inteira”, graças aos materiais escolhidos 

para a estrutura física. As paredes foram construídas com Bloco de Concreto Celular (BCC); a 

vedação da construção externa, com placas cimentícias; a vedação da construção interna, com 

Drywall; e a cobertura externa, com isotelhas. Todos esses materiais possuem alta eficiência 

termoacústica (Figura 4). 
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Figura 4: Cortina verde e estrutura Figura 5: Sistema de armazenamento e 

tratamento de água 

         
Fonte: Autoria própria.           Fonte: Autoria própria. 

 

Foi utilizado, ainda, PVC nas portas; e, por fim, vidro Low-E duplo para as paredes, que 

foi trazido da Alemanha, e está presente em 70% da fachada da indústria. O vidro foi 

especificamente escolhido por ter capacidade de retenção de calor, mas deixar passar a 

luminosidade. Além da escolha pelos materiais, a empresa optou por adotar o design biofílico, 

no qual incluiu a adoção de cortinas verdes “para ajudar na retenção do calor”; e telhado verde 

- que também auxilia no isolamento termoacústico e na redução dos níveis de CO2 na atmosfera 

- integrado ao sistema de tratamento de efluentes.  

Foi citado na entrevista que “cada detalhe foi pensado para trazer maior eficiência”, e 

isso foi comprovado posteriormente pelo relatório técnico de análise do desempenho termo-

energético, realizado por uma empresa de arquitetura contratada, que apontou que a escolha dos 

materiais do projeto reduziu entre 26 e 28% o consumo energético quando comparado com 

materiais comumente utilizados. No projeto da indústria ainda há a intenção de instalação de 

placas fotovoltaicas, mas ainda não foi executada porque as estratégias anteriormente citadas 

supriram as necessidades energéticas da indústria muito além do previsto. 

 Com relação à operação, a empresa adota uma política denominada de Net zero, cuja 

proposta é gerar o mínimo de resíduo possível e, o que for gerado será tratado. O telhado verde 
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integrado ao sistema de tratamento de efluentes (Figura 5) “é responsável pela decomposição 

de toda a matéria orgânica que sai da indústria, que é basicamente alimentação de funcionários”. 

O sistema funciona a partir da coleta de dejetos sólidos, que nesse caso são provenientes dos 

banheiros e cozinha; e envio deles ao vermifiltro, onde ocorre a decomposição realizada pelas 

minhocas e a separação entre parte sólida e líquida. Após a passagem pelo vermifiltro, o líquido 

pré tratado passa pelo telhado verde, onde a decomposição continua. Após tratado, o efluente 

remanescente é infiltrado no subsolo sem risco de contaminação. Dessa maneira, todo o esgoto 

produzido pela empresa é tratado em circuito fechado, apontado pelo mesmo relatório técnico 

de análise do desempenho termo-energético que nesse caso há redução em 95% de descarte de 

resíduo orgânico. 

 A entrevistada apontou que existem “três sistema de água: o de água limpa, o de água 

de reuso e o de água de emergência”. A água limpa é aquela direto do sistema de abastecimento; 

a de reuso é reaproveitada, tendo sua origem na captação da água da chuva e do tratamento de 

efluentes, e sua destinação é para banheiros e jardins. Jardins esses, que tiveram a espécie de 

gramínea – grama amendoim - escolhida por sua baixa demanda de manutenção em consumo 

de água, como informado. 

 Durante o processo produtivo da própolis, há também geração de resíduo, mas em baixa 

quantidade de borra de própolis, que “não é aproveitado para o produto, mas é usado muito para 

testes no laboratório, e depois de ser utilizada para essa finalidade, ela pode ser destinada para 

ração animal, mas isso não está estruturado ainda”. 

 Outro aspecto questionado foi com relação às embalagens, que não são descartadas 

diretamente pela empresa, mas é um passivo gerado por ela. Foi informado o interesse em 

trabalhar com logística reversa das embalagens, mas apontado que a empresa ainda não tem 

porte para operar essa atividade. Já com relação ao lixo administrativo, que também é mínimo, 

pois a maior parte das documentações são digitalizadas; é separado para descarte com 

destinação correta. 

 Dentre os impactos gerados pela indústria, a entrevistada apontou a pegada de carbono 

como o grande destaque. Disse que como a empresa fica fora do eixo Rio-São Paulo, a logística 

é a grande responsável por isso, pois a compra de mel, atualmente, tem sido feita no interior do 

Ceará; testes de qualidade, processamento e envasamento em Alagoas; e o escoamento para 

grandes redes de varejo da região sudeste. Para diminuir esse impacto, “tenta-se fazer o máximo 

de reuniões possível remotamente”, mas em alguns casos ainda há necessidade do deslocamento 

a grandes centros para fechamento de contratos. 
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 A empresa também explora muito o aspecto de não utilizar produtos químicos em seus 

processos, fazendo apenas a transformação da matéria-prima de um estado químico para outro. 

Esse cuidado tem sido impulsionador na busca pela certificação de selo orgânico que está em 

trâmite, inicialmente com foco na foodtech, mas com o objetivo posterior de certificar toda a 

base produtiva. Tal certificação tem mostrado importância em acordos comerciais 

internacionais, sendo solicitada pela China, mesmo que no primeiro pedido realizado pelo país, 

o selo não tenha sido uma condicionante. 

 Finalmente, com relação aos resultados no faturamento ligados às ecoinovações 

adotadas, não há uma comparação com um estado anterior da empresa, pois ela já nasceu 

ecoinovadora. Mas como visto anteriormente, ao simular com outras indústrias é notório a 

diferença dos resultados de gasto com energia, devido a alta eficiência energética possibilitada 

pelo design biofílico e os materiais utilizados na construção. Por outro lado, a entrevistada citou 

que a apresentação do propósito da empresa tem facilitado nas vendas, e a escolha dos 

compradores tem sido focada nos produtos com embalagem premium, definida como 

embalagem de vidro, na qual é possível visualizar todas as características do mel. 

 Ao relacionarmos as ações executadas pela empresa às dimensões da ecoinovação 

(Figura 6), nota-se que elas estão concentradas principalmente nas dimensões organizacional e 

processo. Quanto à dimensão processo, não foi possível relacionar às variáveis aqui trabalhadas 

aos produtos da empresa. Por fim, cabe citar que durante o processo do estudo de caso, tanto 

na entrevista quanto na visita in loco, não foram questionados aspectos específicos sobre 

legislação e consultoria ambiental externa, o que deve ser considerado uma limitação da 

pesquisa e não a ausência desses na empresa. 

Figura 6: Relação entre ações executadas e dimensões 

 
Fonte: Autoria própria 
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4.5 Produção do Produto técnico-tecnológico (PTT): manual para ecoinovação em PMEs  

Diante dos resultados e das necessidades apontadas pelo presente estudo, alcançou-se 

uma proposta de produto técnico no formato de manual (Figura 7) visando a disseminação das 

boas práticas ecoinovadoras e como aplicá-las em PMEs.  

O manual conta com apresentação breve sobre a temática e suas dimensões, seguido por 

um check-list de práticas ecoinovadoras a ser utilizado como guia para PMEs que queiram 

iniciar seu contato com a temática. Junto ao check-list foram apresentadas ferramentas para 

auxiliar no planejamento, execução e monitoramento das práticas a serem postas em ação. O 

manual na íntegra pode ser encontrado no apêndice E do presente trabalho. 

Figura 7: Capa do manual de ecoinovação para PMEs. 
 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
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5. CONCLUSÕES 

 
Diversas conclusões foram possíveis a partir desta investigação. Primeiramente, foi 

notado que a temática ecoinovação em PMEs é bem explorada e com um número razoável de 

publicações científicas internacionais, mesmo que emergente, com grande concentração na 

língua inglesa, mesmo aquelas poucas originadas no Brasil. Por esse motivo, ainda há um longo 

caminho para aprofundamento do tema no contexto brasileiro. 

Ainda conectado ao mesmo ponto, observou-se que por ser uma temática ainda 

emergente no país, mesmo empresas especializadas em consultoria ambiental não possuem 

conhecimento aprofundado sobre ela; e conceitos básicos sobre questões ambientais ainda são 

desconhecidos pelo empresariado em geral, o que foi bastante notado durante o survey, no qual 

enquanto uma empresa apontava que determinada variável não se adequava ao seu negócio, 

outra empresa do mesmo ramo apontava que de alguma forma elas estava sendo colocada em 

prática. Vale ressaltar também que as empresas querem ser vistas como ecologicamente corretas 

e tentam atrelar sua marca a isso, mas ao avaliarmos as respostas dadas em processos e produtos 

não houve a mesma correspondência, o que pode indicar uma inclinação ao “green washing” 

por uma cobrança do mercado por empresas mais responsáveis. 

Durante a pesquisa documental foi observado que mesmo que uma empresa tenha como 

seu principal propósito a resolução de um problema ambiental, ainda há espaço para melhorar 

e práticas para incluir em sua rotina. Uma delas está relacionada a adoção de certificações ou 

rotulagens ambientais, que foi aderida pela minoria das empresas analisadas. 

Já no estudo de caso foi observado, que é possível aplicar práticas de ecoinovação em 

setores mais tradicionais, e utilizá-los a seu favor não só ao poupar recursos e, consequente 

economizar custos, como no posicionamento de mercado, que tem se demonstrado como um 

atrativo ao consumidor. 

Finalmente, cabe discorrer sobre algumas limitações da pesquisa e o que deve ser 

explorado futuramente em estudos mais aprofundados. A primeira limitação está relacionada à 

baixa adesão de PMEs ao survey que foi conduzido, que pode ter sido consequência da 

pandemia ou apenas falta de interesse, principalmente, de empresas de ramos mais tradicionais 

em responder. Diante disso, aponta-se que a solução seria um estudo mais aprofundado in loco 

nessas empresas. Chega-se então à limitação seguinte: mesmo com um estudo de caso, o ideal 

seria conduzir um estudo com casos múltiplos, com no mínimo três empresas. Contudo, isso 

não foi possível por falta de adesão de empresas alagoanas com destaque nas práticas 
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implantadas, assim como o contexto pandêmico que assolou o país em 2020. Outra limitação 

está relacionada à pesquisa documental que, como dito anteriormente, não há possibilidade de 

extrair todas as informações dos canais e sites institucionais das empresas. Apesar disso, a 

pesquisa documental conseguiu demonstrar que há várias práticas adotadas por essas empresas 

já com o propósito ecoinovador. 
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Apêndice A – RSL: Variáveis relacionadas a ecoinovação em PMEs. 

  

ID  
TÍTULO DO 

ARTIGO 
AUTORES CONTEXTO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

DIMENSÕES VARIÁVEIS CATEGORIAS 
ESCALA DE 

MENSURAÇÃO 

1 

Measuring eco-
innovation 
dimensions: The role 
of environmental 
corporate culture and 
commercial 
orientation 

García-
Granero et 
al. (2020) 

Setor 
agroalimentar 

Espanha 

Produto 

Produção ecológica/integrada Processos verdes Percentual 

Embalagem biodegradável - 
utilização de insumos 
biodegradáveis para as 
embalagens 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala dicotômica 

Reciclagem de embalagens - 
entrada de embalagens recicladas 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Percentual 

Processo 

Sistema de controle de 
embalagens implementado Qualidade Escala dicotômica 

Investimento em tecnologia 
verde 

Investimento em 
ecoinovação  

Milhares de euros 

Número de patentes verdes Patentes verdes Números naturais 

Reciclagem de materiais 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Percentual 

Organizacional  

Assessoria ambiental 
implementada Profissionais da 

área ambiental 
Escala dicotômica 

Auditoria ambiental 
implementada Auditoria 

ambiental 
Escala dicotômica 

Cooperação com as partes 
interessadas Cooperação Escala dicotômica 
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Pessoal de qualidade ambiental Profissionais da 
área ambiental 

Números naturais 

Marketing 

Certificações de padrão de 
qualidade ambiental - incluindo 
certificações como: Tesco 
Nature, Naturland e Integrated 
Production 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Números naturais 

Certificações de sistemas de 
gestão ambiental - incluindo 
certificações como IFS Food, QS 
e ISO 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Escala dicotômica 

Certificação GlobalGap - 
volume de hectares certificados 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Percentual 

Certificação GRASP - volume 
de hectares certificados 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Percentual 

6 

Investigating 
influence of green 
innovation on 
sustainability 
performance: A case 
on Malaysian hotel 
industry 

Asadi et al. 
(2020) 

Hotelaria Malásia Performance ambiental 

A empresa alcançou importantes 
certificações relacionadas ao 
meio ambiente. 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Escala de likert - 5 
pontos 

Em média, o desempenho 
ambiental geral da nossa empresa 
melhorou ao longo nos últimos 
cinco anos. 

Desempenho 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

O consumo de recursos, como 
água, eletricidade e gás 
diminuíram durante os últimos 3 
anos. 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 5 
pontos 

Melhoria da conformidade 
ambiental. 

Auditoria 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Em conformidade com os 
regulamentos ambientais (isto é, 
emissões, disposição de 
resíduos). 

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 



 

  106 

Performance econômica 

Diminuição do custo do consumo 
de energia. 

Redução de 
custos 

Escala de likert - 5 
pontos 

Melhor utilização da capacidade. 
Capacidade de 
produção 

Escala de likert - 5 
pontos 

Diminuição da taxa pelo 
tratamento de resíduos. 

Redução de 
custos 

Escala de likert - 5 
pontos 

Diminuição dos custos de multas 
por acidentes ambientais. 

Redução de 
custos 

Escala de likert - 5 
pontos 

Estratégia de inovação 
verde 

Destruição ou contenção de 
resíduos. 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

Investimento de capital e 
tecnologia. 

Investimento em 
ecoinovação  

Escala de likert - 5 
pontos 

ISO 14000. 
Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Escala de likert - 5 
pontos 

Mudanças para a prevenção da 
poluição. 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Inovação verde 

Nossa indústria hoteleira utiliza 
materiais menos ou não 
poluentes / tóxicos. 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa indústria hoteleira 
aperfeiçoa embalagens 
ambientalmente corretas para 
produtos existentes e novos. 

Ecodesign  
Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa indústria hoteleira 
recupera os produtos do hotel 
que estão no fim do ciclo de vida 
e recicla-os. 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa indústria hoteleira utiliza 
rotulagem ecológica. 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Escala de likert - 5 
pontos 
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Cultura organizacional 
verde 

Nossa indústria hoteleira faz um 
esforço conjunto para fazer todos 
os funcionários entenderem a 
importância da preservação 
ambiental. 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 

A preservação ambiental é uma 
atividade de alta prioridade em 
nossa indústria hoteleira. 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 

Preservar o meio ambiente é um 
valor corporativo central em 
nossa indústria hoteleira. 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa indústria hoteleira 
desenvolve produtos e processos 
que minimizam o impacto no 
meio ambiente. 

Ecodesign  
Escala de likert - 5 
pontos 

Regulações ambientais 

Regulamentação regional de 
economia e conservação de 
recursos. 

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Regulamentação nacional de 
economia e conservação de 
recursos. 

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Regulamentações ambientais 
regionais (como emissões de 
resíduos e produção mais limpa). 

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Regulamentações ambientais dos 
países desenvolvidos. 

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Performance social 

A satisfação dos clientes 
aumentou nos últimos 3 anos. 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

A motivação dos clientes 
aumentou nos últimos 3 anos. 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa indústria hoteleira atende 
mais beneficiários (pessoas 
desfavorecidas) ou resolve 
problemas ambientais. 

Impacto 
socioambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 
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Nossa indústria hoteleira oferece 
mais serviços sociais ou 
ambientalmente corretos à 
comunidade. 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

Conservação de energia 

Fornecimento de transporte 
público para os hóspedes. 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

A indústria hoteleira compra 
equipamentos com marcas de 
economia de energia / água ou 
itens com rótulo verde. 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert - 5 
pontos 

A frota de transporte do hotel 
utiliza veículos movidos a 
combustível alternativo ou 
híbridos. 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

7 

Manufacturing SMEs 
doing it for 
themselves: 
developing, testing 
and piloting an online 
sustainability and 
eco-innovation 
toolkit for SMEs 

Mitchell et 
al. (2020) 

Desenvolvimento 
de ferramenta 
para PMEs 

Países 
europeus 

Design 

Gerenciamento de ciclo de vida 
(LCM) 

Gestão do ciclo 
de vida 

 

Design for Environment (DfE) Ecodesign  

Usuário 
Ferramentas de auditoria 

Auditoria 
ambiental 

 

Ferramentas de legislação 
Regulação 
ambiental 

 

Produto-Serviço 
Product-service system ou 
servetização 

Servetização  

Governança Relatório de sustentabilidade 
Auditoria 
ambiental 

 

9 

CEOs' reputation, 
quality management 
and environmental 
innovation: The roles 
of stakeholder 

Konadu et 
al. (2020) 

Pequenas 
indústrias 
manufatureiras 

Gana 
Comprometimento com 
recursos 

Temos recursos financeiros 
insuficientes para investir em 
práticas de inovação ambiental  

Investimento em 
ecoinovação  

Escala de likert - 7 
pontos 

Temos recursos de gestão 
suficientes para investir em 
práticas de inovação ambiental 

Investimento em 
ecoinovação  

Escala de likert - 7 
pontos 
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pressure and resource 
commitment 

Não temos investimentos 
suficientes no estabelecimento de 
software (por exemplo, 
introdução de tecnologia, 
treinamento de recursos 
humanos) para práticas de 
inovação ambiental 

Investimento em 
ecoinovação  

Escala de likert - 7 
pontos 

Temos investimento suficiente 
no estabelecimento de hardware 
(por exemplo, compra de 
equipamentos e materiais verdes) 
para práticas de inovação 
ambiental 

Investimento em 
ecoinovação  

Escala de likert - 7 
pontos 

Inovação ambiental 

Nós nos envolvemos em 
cooperação interfuncional para 
melhorias ambientais  

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Não projetamos produtos para 
reduzir o consumo de material / 
energia 

Eficiência de 
recursos naturais 
e Eficiência de 
material 

Escala de likert - 7 
pontos 

Projetamos produtos para 
reutilização, reciclagem, 
recuperação de materiais e 
componentes.  

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert - 7 
pontos 

Evitamos descarregar substâncias 
perigosas / nocivas / tóxicas 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 7 
pontos 

13 

 
The hybrid drive 
effects of green 
innovation in 
Chinese coal 

Zhou e Cao 
(2019) 

Mineração de 
carvão  

China 
Aprimoramento/ Inovação 
incremental 

A nova tecnologia melhora os 
produtos e serviços verdes no 
mercado-alvo existente 

Tecnologias 
verdes 

 

Introdução produtos e serviços 
verdes aprimorados no mercado 
local 

Produtos e 
serviços verdes 
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enterprises: an 
empirical study 

Fornecimento dos produtos e 
serviços verdes existentes aos 
clientes constantemente 

Produtos e 
serviços verdes 

 

Melhoria da eficiência do 
fornecimento de produtos e 
serviços verdes constantemente 

Produtos e 
serviços verdes 

 

Pesquisa de informações sobre 
inovação verde periodicamente e 
fornecer mais serviço aos 
clientes existentes 

Informação 
sobre 
ecoinovação 

 

Desenvolvimento e exploração 
do mercado existente por efeito 
de escala para o máximo 

Demanda e 
mercado 

 

Esforços para mostrar os pontos 
fortes existentes para reduzir o 
custo de produto e serviço  

Redução de 
custos 

 

Inovação radical 

Promoção comercial dos novos 
produtos e serviços verdes 
prontamente 

Demanda e 
mercado 

 

Busca e contato com novos 
clientes no novo mercado de 
verde produtos e serviços 
periodicamente  

Demanda e 
mercado 

 

Aproveitamento frequente de 
nova oportunidade de novo 
produtos 

Demanda e 
mercado 

 

Desenvolvimento de novo canal 
de distribuição para produtos 
verdes e serviço periodicamente  

Demanda e 
mercado 

 

Condução de experimentos com 
novos produtos e serviços verdes 
em mercado local existente  

Demanda e 
mercado 

 

Invenção de novos produtos e 
serviços verdes constantemente 

Produtos e 
serviços verdes 
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Reconhecimento que a demanda 
dos clientes por produtos e 
serviços verdes está além do 
nível atual  

Demanda e 
mercado 

 

14 
Linking firms’ life 
cycle, capabilities, 
and green innovation 

Tariq et al. 
(2019) 

Empresas de 
manufatura de 
diversos setores 

Tailândia 
Performance de inovação 
verde de processo 

Redução na geração de resíduo 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 7 
pontos 

Reciclagem de resíduo e material 
para ser reutilizado 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de likert - 7 
pontos 

Redução da utilização de 
recursos energéticos 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 7 
pontos 

Redução do uso de matéria-
prima 

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 7 
pontos 

23 

Green innovation, 
indeed a cornerstone 
in linking market 
requests and business 
performance. 
Evidence from the 
Spanish automotive 
components industry  

Leal-
Rodríguez 
et al. 
(2018) 

Empresas de 
manufatura de 
componentes 
automobilísticos 

Espanha 
Performance da inovação 
verde 

A empresa escolhe os materiais 
para o produto que produzem a 
menor quantidade de poluição 
para conduzir o desenvolvimento 
ou design do produto. 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa escolhe os materiais 
para os seus produtos que 
consomem a menor quantidade 
de energia e recursos para 
conduzir o desenvolvimento ou 
design do produto. 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa utiliza a menor 
quantidade de materiais para 
compor seus produtos para 
conduzir o desenvolvimento ou 
design do produto. 

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa avalia cautelosamente 
se seus produtos são fáceis de 
reciclar, reutilizar e decompor 

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert - 7 
pontos 
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para conduzir o desenvolvimento 
ou o design do produto. 

O processo de fabricação da 
empresa reduz efetivamente a 
emissão de substâncias ou 
resíduos perigosos. 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 7 
pontos 

O processo de fabricação da 
empresa efetivamente recicla 
resíduos e emissões que podem 
ser tratadas e reutilizadas. 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de likert - 7 
pontos 

O processo de fabricação da 
empresa reduz efetivamente o 
consumo de água, eletricidade, 
carvão e petróleo. 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 7 
pontos 

O processo de fabricação da 
empresa reduz efetivamente o 
uso de matérias-primas. 

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 7 
pontos 

25 

Eco-innovation and 
business 
performance: the 
moderating effects of 
environmental 
orientation and 
resource commitment 
in green-oriented 
SMEs 

Zhang e 
Walton 
(2017) 

PMEs orientadas 
a questões 
ambientais 

Nova 
Zelândia 

Ecoinovação - Sua 
empresa sempre realiza 
atividades para executar 
cada uma das seguintes 
ações: 

Desenvolve e / ou adquire mais 
tecnologia verde 

Tecnologias 
verdes 

Escala de likert - 5 
pontos 

Desenvolve e adiciona novos 
produtos ou serviços ecológicos 

Produtos e 
serviços verdes 

Escala de likert - 5 
pontos 

Busca novos conselhos 
tecnológicos e ideias 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Desenvolve e elabora mais 
operações ecológicas 

Processos verdes Escala de likert - 5 
pontos 

Explora e desenvolve novos 
mercados verdes 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

26 

 
Green process 
innovation and 
innovation benefit: 
The mediating effect 
of firm image 

Ma et al. 
(2017) 

Empresas da 
indústria de 
mineração de 
carvão 

China 

Inovação verde de 
processo (Em relação aos 
seus principais 
concorrentes, avalie como 
bem ou mal, sua empresa 
fez nos últimos 3 anos) 

A emissão de substâncias 
perigosas é reduzida no processo 
de mineração 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

A eficiência energética é 
aumentada no processo de 
mineração 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 5 
pontos 
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A eficiência do material é 
aumentada no processo de 
mineração 

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 5 
pontos 

Os resíduos são tratados e 
reutilizados no processo de 
mineração 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de likert - 5 
pontos 

34 

Enhancing green 
absorptive capacity, 
green dynamic 
capacities and green 
service innovation to 
improve firm 
performance: An 
analysis of Structural 
Equation Modeling 
(SEM) 

Chen et al. 
(2015) 

Empresas da 
indústria de 
eletrônicos 

Taiwan 
Inovação de serviços 
verdes 

A empresa reembala produtos / 
serviços existentes com base em 
sua preocupação com o meio 
ambiente 

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa freqüentemente 
estende produtos / serviços com 
base em sua preocupação com o 
meio ambiente 

Produtos e 
serviços verdes 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa cria e estabelece 
novas linhas de produtos / 
serviços com base em sua 
preocupação com o meio 
ambiente 

Produtos e 
serviços verdes 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa oferece novas práticas 
de atendimento ao cliente com 
base em sua preocupação com o 
meio ambiente 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa oferece novas práticas 
na venda de produtos / serviços 
com base em sua preocupação 
com o meio ambiente 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa oferece novas práticas 
em serviços pós-venda com base 
em seu compromisso com o meio 
ambiente 

Produtos e 
serviços verdes 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa oferece novas práticas 
no desenvolvimento de novos 
produtos / serviços com base em 
suas preocupações ambientais 

Processos verdes 
Escala de likert - 7 
pontos 
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A empresa propõe novas práticas 
na promoção de novos produtos / 
serviços relacionados à reputação 
ambiental 

Informação 
sobre 
ecoinovação 

Escala de likert - 7 
pontos 

A empresa propõe novas práticas 
relacionadas à administração e 
operações internas com base em 
suas preocupações ambientais. 

Processos verdes 
Escala de likert - 7 
pontos 

35 

Eco-innovation 
determinants in 
manufacturing SMEs 
from emerging 
markets: Systematic 
literature review and 
challenges  

Pacheco et 
al. (2018) 

PMEs da 
indústria 
manufatureira 

Brasil Variáveis internas 

Profissionais qualificados para 
planejamento e implementação 
de práticas de ecoinovação 

Profissionais da 
área ambiental 

- 

Investimento em tecnologias 
inovadoras e P&D em 
cooperação com universidades, 
centros de pesquisas e agentes 
externos 

Tecnologias e 
P&D 

- 

Cultura interna e processos que 
promovem e incentivam práticas 
de ecoinovação 

Consciência 
sobre 
ecoinovação da 
equipe 

- 

Compreensão sobre os conceitos 
de ecoinovação  

Consciência 
sobre 
ecoinovação da 
equipe 

- 

Conscientização sobre os 
benefícios econômicos, sociais e 
ambientais da ecoinovação  

Consciência 
sobre 
ecoinovação da 
equipe 

- 

Política interna de alocação de 
recursos orçamentários para o 
desenvolvimento de novas 
ecoinovações 

Investimentos 
em ecoinovação 

- 

Variáveis internas estruturais das 
PMEs, tais como orçamento 
curto, tamanho e recursos 
tecnológicos 

Gestão - 
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A existência de um “líder 
ecoinovador” ou “Campeão 
Ambiental” liderando a difusão 
de práticas ecoinovadoras 

Consciência 
sobre 
ecoinovação da 
equipe 

- 

A posição da PME na cadeia de 
suprimentos: as empresas mais 
próximas do fim da cadeia são 
mais sujeitas a sofrer pressão 
externa para adoção de práticas 
sustentáveis em seus processos, 
alavancando a ecoinovação 

Demanda e 
mercado 

- 

Participar em redes cooperativas 
de PME  

Cooperação - 

Variáveis externas 

Mudanças nas legislações e 
regulamentações nacionais e 
internacionais do setor de 
atuação da PME 

Regulação do 
setor 

- 

Conscientização dos 
consumidores para comprar 
produtos verdes e incentivos para 
comprar produtos / serviços eco-
inovadores  

Demanda e 
mercado 

- 

Existência de matéria-prima em 
quantidade suficiente para 
abastecer a produção baseada na 
ecoinovação 

Disponibilidade 
de matéria-prima 

- 

O acesso a fundos de 
investimento nacionais e 
internacionais em ecoinovação  

Investimentos 
em ecoinovação 

- 

Resistência para inovar fazendo 
as coisas de forma diferente e 
mentalidade do proprietário 

Consciência 
sobre 
ecoinovação da 
equipe 

- 

Capacidade do setor de 
marketing para divulgar novos 
produtos ecoinovadores  

Informação 
sobre 
ecoinovação 

- 
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41 

Multidimensional 
Assessment of Eco-
Innovation 
Implementation: 
Evidence from 
Spanish Agri-Food 
Sector  

García-
Granero et 
al. (2020) 

Empresas do setor 
agroalimentar Espanha 

Ecoinovação de produto 

Produção ecológica / integrada: 
Qual porcentagem da produção 
total é dedicada produção 
ecológica / integrada? Processos verdes 

Porcentagem 

Ecoinovação de processo 

Controle biológico: Sua 
empresa implementou controle 
biológico? Processos verdes 

Escala dicotômica 

Materiais 
reciclados/reutilizados: Qual a 
porcentagem do uso total de 
plásticos, paletes e embalagens 
reciclado ou reutilizado? 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Porcentagem 

Ecoinovação 
organizacional 

Cultura orientada ao meio 
ambiente: Qual a importância do 
impacto ambiental da sua 
empresa? 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Cultura orientada ao meio 
ambiente: Qual a importância de 
adotar planos e objetivos 
ambientais na empresa? 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Cultura orientada ao meio 
ambiente: Qual a importância de 
alcançar os planos e objetivos 
ambientais adotados? 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Cultura orientada ao meio 
ambiente: Qual a importância da 
equipe que trabalha com respeito 
ao meio ambiente? 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 

Cultura orientada ao meio 
ambiente: Qual a importância de 
investir em iniciativas 
ambientais? 

Investimento em 
ecoinovações 

Escala de likert - 5 
pontos 

Cultura orientada ao meio 
ambiente: Qual é a importância 
da implementação de 
Ecoinovações? 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 
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Equipe de 
qualidade: porcentagem de 
funcionários que trabalham no 
departamento de qualidade? 

Qualidade Porcentagem 

Laboratório de análise: sua 
empresa possui um laboratório 
de análise interno? 

P&D Escala dicotômica 

Auditoria ambiental: Sua 
empresa realiza auditorias 
ambientais? 

Auditoria 
ambiental 

Escala dicotômica 

Consultoria ambiental: Sua 
empresa solicita consultoria 
ambiental a algum especialista? 

Cooperação Escala dicotômica 

Cooperação com partes 
interessadas: sua empresa 
coopera com universidades ou 
centros de P&D? 

Cooperação Escala dicotômica 

Ecoinovação de marketing 

Certificação de qualidade: 
número de certificações de 
qualidade? 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Números naturais 

Certificação de 
qualidade: Porcentagem de 
hectares certificados com a 
certificação GLOBALG.A.P.? 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Porcentagem 

Certificação de qualidade: 
Porcentagem de hectares 
certificados com a certificação 
GRASP? 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Porcentagem 

Design de embalagem 
verde: Uso de embalagens 
recicladas? 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Porcentagem 

Design de embalagem 
verde: Uso de embalagens 
biodegradáveis? 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala dicotômica 
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45 

 
The Impact of Eco-
Innovation on 
Performance 
Through the 
Measurement of 
Financial Resources 
and Green Patents 

Marín-
Vinuesa et 
al. (2020) 

Empresas ativas, 
com o mínimo de 
50 funcionários 

Espanha 
Iniciativas para 
ecoinovação 

Receita total investida em P&D 
ambiental (interno ou externo) 
para ecoinovação 

P&D 

Escala de likert - 5 
pontos (1 = entre 
1% e 5%, 2 = entre 
6% e 10%, 3 = 
entre 11% e 20%, 4 
= entre 21% e 30%, 
e 5 = mais de 30%) 

Receita total investida em 
equipamentos / equipamentos 
inovadores / máquinas para 
reduzir o impacto ambiental da 
empresa 

Tecnologias 
verdes 

Escala de likert - 5 
pontos (1 = entre 
1% e 5%, 2 = entre 
6% e 10%, 3 = 
entre 11% e 20%, 4 
= entre 21% e 30%, 
e 5 = mais de 30%) 

Investimentos em P&D 
ambiental, ecodesign ou similar 
que são financiados com fundos 
próprios 

P&D 

Escala de likert - 5 
pontos (1 = entre 
1% e 5%, 2 = entre 
6% e 10%, 3 = 
entre 11% e 20%, 4 
= entre 21% e 30%, 
e 5 = mais de 30%) 

Nível de investimento em P&D 
ambiental, ecodesign ou similar 

P&D 

Escala de likert - 5 
pontos (1 = entre 
1% e 5%, 2 = entre 
6% e 10%, 3 = 
entre 11% e 20%, 4 
= entre 21% e 30%, 
e 5 = mais de 30%) 

Componentes do produto ou 
serviço que foram substituídos 
por outros inovadores para 
cumprir os regulamentos 
ambientais 

Produtos e 
serviços verdes 

Escala de likert - 5 
pontos (1 = entre 
1% e 5%, 2 = entre 
6% e 10%, 3 = 
entre 11% e 20%, 4 
= entre 21% e 30%, 
e 5 = mais de 30%) 

Matérias-primas necessárias para 
a fabricação de produtos ou 

Reciclagem de 
insumos e 

Escala de likert - 5 
pontos (1 = entre 
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prestação de serviços que foram 
substituídos por materiais 
reciclados.  

tratamento de 
resíduos 

1% e 5%, 2 = entre 
6% e 10%, 3 = 
entre 11% e 20%, 4 
= entre 21% e 30%, 
e 5 = mais de 30%) 

46 

Environmental 
commitment and 
green innovation 
reaching success new 
products of creative 
industry in Bali 

Suasana e 
Ekawati 
(2018) 

Indústria criativa 
de produtos 
artesanais em 
prata 

Indonésia 

Inovação de produtos 

Design de produto 
Gestão do ciclo 
de vida 

- 

Qualidade de produto Qualidade - 

Uso de reciclados 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

- 

Inovação de processos 

Processo de produção que 
economiza eletricidade 

Eficiência de 
recursos naturais 

- 

Processo de produção que 
economiza água  

Eficiência de 
recursos naturais 

- 

Desperdício reduzido do 
processo de produção  

Eficiência de 
material 

- 

47 

A Study on the 
Determinants of Eco-
Innovation of Korean 
Manufacturing Firms 

Yu e 
Hwang 
(2019) 

Empresas de 
manufatura 

Coreia do 
Sul 

Ecoinovação de processo 

Redução do consumo de material 
por unidade de saída 

Eficiência de 
material 

Binária 

Redução do consumo de energia 
por unidade de saída 

Eficiência de 
recursos naturais 

Binária 

Redução de emissões de CO2 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Binária 

Substituição de materiais 
poluentes ou prejudiciais 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Binária 

Redução de poluentes no solo, na 
água, no ruído e no ar 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Binária 

Reciclagem de resíduos, água e 
materiais 

Reciclagem de 
insumos e 

Binária 
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tratamento de 
resíduos 

Ecoinovação de produto 

Redução do consumo de energia 
Eficiência de 
recursos naturais 

Binária 

Redução de poluentes no solo, na 
água, no ruído e no ar  

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Binária 

Aperfeiçoamento da 
reciclabilidade após o uso do 
produto 

Gestão do ciclo 
de vida 

Binária 

49 

 
Green innovation and 
firm performance: 
Evidence from listed 
companies in China 

Dayong et 
al. (2019) 

Empresas de 
manufatura 

China Inovação verde 

Patentes verdes (invenção e 
modelo de utilidade) 

Patentes verdes Números naturais 

Citação de patentes Patentes verdes Números naturais 

51 

 
How Do Anticipated 
and Self Regulations 
and Information 
Sourcing Openness 
Drive Firms to 
Implement Eco-
Innovation? Evidence 
from Korean 
Manufacturing Firms 

Yu et al. 
(2019) 

Empresas 
manufatureiras 

Coreia do 
Sul 

Ecoinovação de processo 

Redução do consumo de material 
por unidade de saída 

Eficiência de 
material 

Binária 

Redução do consumo de energia 
por unidade de saída 

Eficiência de 
recursos naturais 

Binária 

Redução de emissões de CO2 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Binária 

Substituição de materiais 
poluentes ou prejudiciais 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Binária 

Redução de poluentes no solo, na 
água, no ruído e no ar 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Binária 

Reciclagem de resíduos, água e 
materiais 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Binária 
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Ecoinovação de produto 

Redução do consumo de energia Eficiência de 
recursos naturais 

Binária 

Redução de poluentes no solo, na 
água, no ruído e no ar  

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Binária 

Aperfeiçoamento da 
reciclabilidade após o uso do 
produto 

Gestão do ciclo 
de vida 

Binária 

52 

An Examination of 
Organizational 
Determinants 
Influencing Green 
Production Adoption 
by SMEs in Malaysia 

Ruslan et 
al. (2016) 

Empresas de 
manufatura 

Malásia 

Determinantes 
organizacionais: Qualidade 
dos recursos humanos 

Os funcionários são capazes de 
aprender novas tecnologias 
facilmente. 

Aprendizagem 
dos funcionários 

 

Os funcionários são capazes de 
compartilhar conhecimento entre 
si.  

Cooperação  

Os funcionários são capazes de 
usar novas tecnologias para 
resolver problemas facilmente. 

Adoção de novas 
tecnologias por 
funcionários 

 

Os funcionários são capazes de 
fornecer novas ideias para nossa 
empresa. 

Cooperação  

Determinantres 
organizacionais: suporte da 
alta gerência 

A alta gerência incentiva os 
funcionários a aprender 
conhecimentos verdes.  

Consciência 
ambiental da 
equipe 

 

Nossa empresa oferece 
recompensas pelo 
comportamento ecológico dos 
funcionários.  

Consciência 
ambiental da 
equipe 

 

Nossa empresa fornece recursos 
para que os funcionários 
aprendam conhecimento verde. 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

 

A alta gerência pode ajudar os 
funcionários a lidar com questões 
ambientais. 

Consciência 
ambiental da 
equipe 
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Adoção da produção verde 

Usar materiais que possam 
reduzir o impacto negativo de 
nossos produtos. 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert- 7 
pontos 

Usar materiais que possam 
reduzir o impacto negativo da 
embalagem de nossos produtos.  

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert- 7 
pontos 

Utilizar processos que possam 
reduzir os impactos negativos do 
processo de transformação de 
matérias-primas em produtos 
acabados. 

Processos verdes 
Escala de likert- 7 
pontos 

Usar processos que consomem 
menos energia e recursos para 
produzir nossos produtos. 

Eficiência de 
recursos 
ambientais 

Escala de likert- 7 
pontos 

Reduzir os impactos negativos de 
nossos produtos associados à 
fase de uso.  

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert- 7 
pontos 

Produzir produtos ecológicos 
(consuma menos energia e 
produtos de baixo carbono). 

Eficiência de 
recursos naturais  

Escala de likert- 7 
pontos 

Produzir produtos que possam 
ser reutilizados e reciclados no 
final da vida útil.  

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert- 7 
pontos 

54 

 
Open for Green 
Innovation: From the 
Perspective of Green 
Process and Green 
Consumer Innovation 

Yang e 
Roh (2019) Empresas de 

manufatura 
Coreia do 
Sul 

Inovação verde de 
processo 

Redução do material consumido 
por unidade de saída 

Eficiência de 
material 

- 

Utilização de energia por 
unidade de produção 

Eficiência de 
recursos naturais 

- 

Geração de dióxido de carbono 
no processo de produção do 
produto 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

- 

Inovação verde de 
consumidor: Em quê o 
consumidor final pode 
contribuir para o ambiente 

Substituição de poluentes 
Produtos e 
serviços verdes 

- 

Substituição de materiais 
perigosos 

Produtos e 
serviços verdes 

- 
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ao utilizar o produto da 
empresa?  

Reciclagem de resíduo 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

- 

Redução do uso de energia 
Eficiência de 
recursos naturais 

- 

Aperfeiçoamento da 
reciclabilidade após a utilização 
do produto 

Gestão do ciclo 
de vida 

- 

59 

Green Innovation 
Strategy and Green 
Innovation: The 
Roles of Green 
Creativity and Green 
Organizational 
Identity 

Song e Yu 
(2017) 

Indústrias 
diversas 

China 
Estratégia de inovação 
verde 

Até que ponto sua empresa 
modificou suas práticas ou 
operações comerciais para 
reduzir o impacto em espécies 
animais e habitats nativos 

Impacto 
socioambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Até que ponto sua empresa 
empreendeu ações voluntárias 
(ações não exigidas por 
regulamentações) para 
restauração ambiental 

Impacto 
socioambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Até que ponto sua empresa 
modificou suas práticas de 
negócios para reduzir 
desperdícios e emissões das 
operações 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

Até que ponto sua empresa 
modificou suas práticas ou 
operações comerciais (por 
exemplo, através da reciclagem) 
para reduzir as compras de 
materiais, produtos químicos e 
componentes não renováveis 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos; e 
Eficiência de 
material 

Escala de likert - 5 
pontos 

Até que ponto sua empresa 
reduziu o uso de combustíveis 
tradicionais pela substituição de 
algumas fontes de energia menos 
poluidoras 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes 

Escala de likert - 5 
pontos 
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Até que ponto sua empresa 
modificou suas práticas ou 
operações comerciais para 
reduzir o consumo de energia 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 5 
pontos 

Até que ponto sua empresa 
modificou suas práticas ou 
operações comerciais para 
reduzir os impactos ambientais 
de seus produtos 

Impacto 
socioambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Identidade organizacional 
verde 

Os principais gerentes, gerentes 
de nível médio e funcionários da 
empresa têm orgulho de ter em 
conta as missões e metas 
ambientais da empresa 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 

Os principais gerentes, gerentes 
de nível médio e funcionários da 
empresa têm um forte senso da 
história da empresa sobre 
gerenciamento e proteção 
ambiental 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 

Os principais gerentes, gerentes 
de nível médio e funcionários da 
empresa consideram que a 
empresa conquistou uma posição 
significativa em relação à gestão 
e proteção ambiental. 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 

Os principais gerentes, gerentes e 
funcionários da empresa 
consideram que a empresa 
formulou um conjunto bem 
definido de metas e missões 
ambientais 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Os principais gerentes da 
empresa, gerentes de nível 
intermediário e funcionários 
conhecem bem as tradições e 
culturas ambientais da empresa 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 
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Os principais gerentes, gerentes 
de nível médio e funcionários da 
empresa se identificam 
fortemente com as ações da 
empresa em relação à gestão e 
proteção ambiental 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Criatividade verde 

Os membros do projeto de 
desenvolvimento de produtos 
verdes propõem novas ideias 
verdes para melhorar o 
desempenho ambiental 

Cooperação Escala de likert - 5 
pontos 

Os membros do projeto de 
desenvolvimento de produtos 
verdes propõem novas formas de 
atingir metas ambientais 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Os membros do projeto de 
desenvolvimento de produtos 
verdes promovem e defendem 
novas ideias verdes para os 
outros 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Os membros do projeto de 
desenvolvimento de produtos 
verdes desenvolvem planos 
adequados para a implementação 
de novas ideias verdes 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Os membros do projeto de 
desenvolvimento de produtos 
verdes repensariam novas ideias 
verdes 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Os membros do projeto de 
desenvolvimento de produtos 
verdes descobririam soluções 
criativas para problemas 
ambientais 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Inovação verde 
A empresa escolhe os materiais 
do produto que produzem a 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert - 5 
pontos 
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menor quantidade de poluição na 
condução do desenvolvimento ou 
design do produto 

A empresa utiliza a menor 
quantidade de materiais para 
compor o produto na condução 
do desenvolvimento ou design do 
produto 

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 5 
pontos 

A empresa deliberaria 
cautelosamente se o produto é 
fácil de reciclar, reutilizar e 
decompor na condução do 
desenvolvimento ou design do 
produto 

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert - 5 
pontos 

O processo de fabricação da 
empresa reduz o consumo de 
água, eletricidade, carvão ou óleo 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 5 
pontos 

O processo de fabricação da 
empresa reduz efetivamente a 
emissão de substâncias ou 
resíduos perigosos 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

O processo de fabricação da 
empresa reduz o uso de matérias-
primas 

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 5 
pontos 

67 

 
Green product 
development and 
performance of 
Brazilian firms: 
measuring the role of 
human and technical 
aspects 

Jabbour et 
al. (2014) 

Empresas de 
setores diversos 
certificadas com a 
ISO 9001 

Brasil Aspectos técnicos 

A empresa utiliza tecnologia 
ambiental no processo de 
produção. 

Tecnologias 
verdes 

Escala de likert - 5 
pontos 

Os requisitos ambientais legais 
pertinentes ao setor industrial da 
minha empresa são conhecidos e 
obedecidos. 

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Minha empresa conhece todos os 
impactos ambientais gerados 
pela produção de seus produtos. 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 
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Minha empresa conhece todos os 
impactos ambientais gerados 
pelo consumo de seus produtos 
por seus clientes. 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 

Aspectos 
organizacionais/humanos 

Treinamento ambiental adequado 
é fornecido a todos os 
funcionários da empresa. 

Consciência 
ambiental da 
equipe 

Escala de likert - 5 
pontos 

Todos os funcionários da 
empresa têm autonomia para 
tomar decisões em relação à 
gestão ambiental. 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Na empresa, o sistema para 
avaliar o desempenho verde dos 
funcionários inclui metas / 
objetivos de gerenciamento 
ambiental. 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

A alta gerência apoia atividades 
de gestão ambiental. 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Existe um sistema de 
recompensa para os funcionários 
da empresa com base no 
desempenho ambiental da 
empresa 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Especialistas de diferentes áreas / 
departamentos colaboram e 
compartilham informações para 
desenvolver produtos com menor 
impacto ambiental. 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Desenvolvimento de 
produto verde 

A empresa utiliza substitutos 
para poluentes e componentes / 
materiais perigosos. 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert - 5 
pontos 

O desenvolvimento de produtos 
está focado na redução do 
consumo de recursos / resíduos 
durante a produção e 
distribuição. 

Eficiência de 
material; e 
Redução de 
geração de 

Escala de likert - 5 
pontos 
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resíduos tóxicos 
ou poluentes 

O desenvolvimento do produto 
está focado na redução do 
consumo de recursos / resíduos 
durante o uso dos produtos da 
empresa pelos consumidores. 

Eficiência de 
material; e 
Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

O desenvolvimento do produto 
está focado na desmontagem, 
reutilização e reciclagem. 

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert - 5 
pontos 

Performance verde 

A empresa reduziu sua geração 
de poluição (emissões 
atmosféricas, efluentes líquidos e 
resíduos). 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

A empresa reduziu seu consumo 
de materiais tóxicos-perigosos. 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert - 5 
pontos 

A empresa reduziu seu consumo 
de água e energia. 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 5 
pontos 

A empresa reduziu a frequência 
de acidentes ambientais. 

Impacto 
socioambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Performance 
organizacional 

Houve uma redução nos custos 
operacionais (custos de 
produção, distribuição e cadeia 
de suprimentos, por exemplo). 

Redução de 
custos 

Escala de likert - 5 
pontos 

Houve uma redução no tempo 
necessário para desenvolver e 
lançar novos produtos. 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

Houve um aumento na qualidade 
dos produtos da empresa (grau 
de conformidade com as 
especificações). 

Qualidade 
Escala de likert - 5 
pontos 

Houve um aumento na 
flexibilidade para suportar 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 
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diferentes volumes de pedidos 
por demanda / cliente. 

A capacidade da empresa de 
atender às necessidades do 
cliente dentro do prazo 
especificado melhorou. 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

Performance 
mercadológica 

Houve uma melhoria na 
reputação e imagem da empresa 
no mercado. 

Reputação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Há um melhor alinhamento entre 
o que as ofertas da empresa e as 
expectativas dos consumidores. 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

A empresa teve maior sucesso no 
lançamento de novos produtos. 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

Variáveis de controle 

Qual é o tamanho da empresa? Porte da empresa 
Micro; pequena; 
média ou grande 

A empresa é certificada pela 
NBR ISO 14001? 

Certificações e 
rotulagens 
ambientais 

Binária 

Nossos produtos estão sujeitos a 
regulamentos ambientais muito 
rigorosos. 

Regulação 
ambiental 

Binária 

70 

 
Proposal of a novel 
reference system for 
the green product 
development process 
(GPDP) 

Medeiros 
et al. 
(2018) 

Indústrias de 
diferentes 
segmentos 

Brasil 

Práticas sustentáveis no 
processo de 
desenvolvimento de 
produtos (PDP) 

O planejamento estratégico da 
organização compreende a 
sustentabilidade 

Estratégia 
ambiental 

Escala de 
importância (1-10) 

O PDP é sustentável 
Processos verdes 

Escala de 
importância (1-10) 

Empresa busca desenvolver 
produtos com maior desempenho 
ambiental 

Produtos e 
serviços verdes 

Escala de 
importância (1-10) 

Empresa busca reduzir o uso de 
recursos naturais na fabricação  

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de 
importância (1-10) 

A empresa desenvolve produtos 
com consumo reduzido de 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de 
importância (1-10) 
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recursos naturais durante a fase 
de uso 

A empresa desenvolve produtos 
com maior probabilidade de 
reciclagem  

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de 
importância (1-10) 

A empresa desenvolve produtos 
com um ciclo de vida prolongado 

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de 
importância (1-10) 

A empresa desenvolve produtos 
com materiais reciclados como 
matéria-prima  

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de 
importância (1-10) 

A empresa desenvolve produtos 
que utilizam matéria-prima com 
menor impacto ambiental 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de 
importância (1-10) 

A empresa transforma resíduos 
em novos produtos 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de 
importância (1-10) 

A empresa se concentra na 
economia de materiais 

Eficiência de 
material 

Escala de 
importância (1-10) 

A empresa usa tecnologia "end 
of pipe" em todo o PDP  

Tecnologias 
verdes 

Escala de 
importância (1-10) 

71 

Environmental 
Innovation: 
Advancing the 
Resource-Advantage 
Theory of 
Competition 

Juárez-Luis 
et al. 
(2019) 

Pequenos 
agronegócios 

México 
Inovação ambiental de 
produto 

Escolhe os materiais que 
produzem a menor quantidade de 
contaminação ou toxicidade para 
o planejamento e produção do 
produto 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert - 5 
pontos 

Escolhe a menor quantidade de 
materiais que produz a menor 
quantidade de contaminação para 
o planejamento e produção do 
produto 

Eficiência de 
material  

Escala de likert - 5 
pontos 

Analisa se é fácil reutilizar e 
decompor o produto para o 

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert - 5 
pontos 
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planejamento e produção do 
produto 

Melhora e projeta embalagens 
ecológicas 

Produtos e 
serviços verdes 

Escala de likert - 5 
pontos 

Inovação ambiental de 
processo 

O processo de produção reduz 
efetivamente as emissões de 
substâncias e resíduos perigosos 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de likert - 5 
pontos 

O processo de produção reduz o 
consumo de água, eletricidade, 
gasolina, etc.  

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 5 
pontos 

O processo de produção reduz o 
uso de matérias-primas. 

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 5 
pontos 

Recicla, reutiliza e remanufatura 
os materiais usados no processo 
de produção.  

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de likert - 5 
pontos 

Utiliza tecnologias mais limpas 
para economizar e prevenir a 
poluição 

Tecnologias 
verdes 

Escala de likert - 5 
pontos 

79 

 
Does a firm’s 
innovation category 
matter in practising 
eco-innovation? 
Evidence from the 
lens of Malaysia 
companies practicing 
green technology 

Fernando 
et al. 
(2016) 

Empresas de 
tecnologias 
verdes 

Malásia 
Regulação 

Nossa empresa deve cumprir a 
regulamentação ambiental  

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Penalidades serão impostas se 
nossa empresa não cumprir a 
regulamentação ambiental  

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Há conquistas após a 
implementação da 
regulamentação ambiental em 
nosso escritório 

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Uma inspeção ambiental é 
realizada em nossa empresa 
periodicamente  

Regulação 
ambiental 

Escala de likert - 5 
pontos 

Tecnologia 
Nossa empresa implantou a mais 
recente tecnologia verde 

Tecnologias 
verdes 

Escala de likert - 5 
pontos 
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Nossa empresa explora 
continuamente o potencial da 
tecnologia 

Tecnologias  
Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa empresa criou uma 
unidade interna de P&D  

P&D 
Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa empresa tem feito maior 
uso de tecnologia verde  

Tecnologias 
verdes 

Escala de likert - 5 
pontos 

Atividades cross-
funcionais 

Nossa empresa tem um sistema / 
coordenação de comunicação 
interdepartamental eficaz 

Comunicação 
interna 

Escala de likert - 5 
pontos 

As decisões foram tomadas em 
tempo hábil, com oportunidade 
adequada para discussão em 
nossa equipe cross-funcional  

Comunicação 
interna 

Escala de likert - 5 
pontos 

Havia uma consciência da 
colaboração entre os membros da 
equipe cross-funcional ao invés 
da competição predominante  

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Os membros da nossa equipe 
cross-funcional estavam 
altamente comprometidos com a 
produção de um produto / 
serviço de qualidade  

Qualidade 
Escala de likert - 5 
pontos 

O presidente da minha equipe 
ofereceu suporte aos membros da 
equipe cross-funcional  

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Envolvimento com 
fornecedor 

Nossa empresa compartilhou 
informações proprietárias com os 
principais fornecedores 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa empresa realiza avaliação 
/ avaliação de fornecedores  

Qualidade 
Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa empresa é capaz de 
colaborar com os principais 
fornecedores desde o processo de 

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 
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design para integrar questões 
verdes  

Em nossa empresa, a 
conscientização dos fornecedores 
sobre a importância da 
tecnologia verde torna-se cada 
vez mais desejável  

Conscientização 
dos fornecedores 

Escala de likert - 5 
pontos 

Mercado 

Nossa empresa estabeleceu um 
mercado-alvo específico 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

Em nossa empresa, a avaliação 
preliminar do mercado é feita 
antes que os recursos sejam 
atribuídos.  

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa empresa incentiva o 
envolvimento ativo com os 
clientes na concepção de 
produtos  

Cooperação 
Escala de likert - 5 
pontos 

Nossa empresa conseguiu obter a 
visão dos clientes sobre a ideia 
de um produto verde  

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 5 
pontos 

94 

 
Sustainability 
Orientation, Green 
Supplier 
Involvement, and 
Green Innovation 
Performance: 
Evidence from 
Diversifying Green 
Entrants 

Cheng 
(2020) 

Empresas de 
tecnologia  

Taiwan 

Qual a importância dos 
itens a seguir para nossa 
empresa? 

Sustentabilidade ambiental 
Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Sustentabilidade social 
Estratégia social 

Escala de likert - 7 
pontos 

Critérios de sustentabilidade para 
o desenvolvimento de novos 
produtos verdes 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Mensuração do progresso de 
novos produtos verdes na 
sustentabilidade  

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Importância futura dos critérios 
do tipo sustentabilidade 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Até que ponto nossa 
empresa faz o seguinte? 

Desenvolve políticas de 
sustentabilidade 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 
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Gerencia a pegada de carbono do 
nosso produto verde 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Usa o "triple bottom line" (tripé 
da sustentabilidade) para o 
planejamento de produtos verdes 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Inclui a sustentabilidade em 
nosso orçamento de 
desenvolvimento de novos 
produtos verdes  

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Seleciona fornecedores ou 
parceiros estratégicos com base 
em critérios de sustentabilidade 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Envolvimento do 
fornecedor verde como 
fonte de conhecimento: 
durante o processo de 
desenvolvimento de novos 
produtos verdes 

Usamos fornecedores como uma 
importante fonte de 
conhecimento 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Capturamos ativamente o 
conhecimento de nossos 
fornecedores para usar como 
base para o desenvolvimento de 
novos produtos verdes 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Transferimos ativamente o 
conhecimento coletado de nossos 
fornecedores para a equipe de 
desenvolvimento de novos 
produtos verdes 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Usamos o conhecimento 
coletado de nossos fornecedores 
para determinar as tendências do 
mercado verde 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Envolvimento do 
fornecedor verde como 
cocriador: durante o novo 
processo de 
desenvolvimento de 
produto verde 

O envolvimento de nossos 
fornecedores como co-criadores 
do novo produto verde é 
significativo 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Nossos fornecedores estão 
ativamente envolvidos em uma 
variedade de atividades de design 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 
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e desenvolvimento de novos 
produtos verdes 

Nossos fornecedores 
frequentemente interagem com a 
nova equipe de produtos verdes 
durante o processo de 
desenvolvimento 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Nossos fornecedores fornecem 
comentários e informações 
frequentes sobre o design de 
novos produtos verdes 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

O envolvimento de nossos 
fornecedores constitui uma parte 
significativa do esforço geral de 
desenvolvimento de novos 
produtos verdes 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Capacidade de 
processamento de 
conhecimento verde 

Observamos e adotamos 
ativamente as melhores práticas 
em nosso setor 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Reunimos continuamente 
conhecimento econômico sobre 
nossas operações e ambiente 
operacional 

Conhecimento 
interno 

Escala de likert - 7 
pontos 

Nossas atividades de 
desenvolvimento são baseadas 
em necessidades de mercado 
examinadas 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 7 
pontos 

Avaliamos nosso capital de 
know-how  

Conhecimento 
interno 

Escala de likert - 7 
pontos 

Temos muito conhecimento 
documentado sobre nossos 
sucessos e fracassos relacionados 
ao desenvolvimento de novos 
produtos 

Conhecimento 
interno 

Escala de likert - 7 
pontos 
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Usamos muito tempo para 
descobrir por que nosso projeto 
teve sucesso 

Conhecimento 
interno 

Escala de likert - 7 
pontos 

Usamos muito tempo para 
descobrir por que nosso projeto 
falhou 

Conhecimento 
interno 

Escala de likert - 7 
pontos 

Em nossa empresa, não estamos 
acostumados a documentar por 
escrito as coisas que são 
aprendidas pela experiência 
(invertidas)  

Conhecimento 
interno 

Escala de likert - 7 
pontos 

Atualizamos nossas instruções 
frequentemente 

Estratégia 
ambiental 

Escala de likert - 7 
pontos 

Somos capazes de aproveitar 
oportunidades inesperadas 

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 7 
pontos 

Somos capazes de responder 
rapidamente às ações dos 
concorrentes  

Demanda e 
mercado 

Escala de likert - 7 
pontos 

A mudança nos métodos e 
práticas de trabalho em nossa 
empresa é muito lenta 
(invertida)  

Gestão 
Escala de likert - 7 
pontos 

Freqüentemente, retemos a 
correção de defeitos o mais longe 
possível no futuro (invertido) 

Gestão 
Escala de likert - 7 
pontos 

Normalmente respondemos 
imediatamente aos defeitos 
apontados pelos funcionários  

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Mudamos nossas práticas quando 
o feedback do cliente nos dá 
motivo para mudar 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Quando alguém em nossa 
empresa precisa de 
conhecimento sobre os clientes, 
ele / ela sabe a quem recorrer  

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 
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Capacidade de P&D verde 

temos alta qualidade e feedbacks 
rápidos desde a fabricação até o 
design e a engenharia 

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

temos bons mecanismos para 
transferir tecnologia verde da 
pesquisa para o desenvolvimento 
de novos produtos verdes  

P&D 
Escala de likert - 7 
pontos 

temos grande extensão de 
mercado e feedback de clientes 
em nosso processo de inovação 
tecnológica verde  

Cooperação 
Escala de likert - 7 
pontos 

Inovação de produto/ 
processo verde 

Nossa empresa escolhe os 
materiais do produto que 
produzem a menor quantidade de 
poluição para a condução do 
desenvolvimento ou design do 
novo produto 

Insumos menos 
ou não poluentes 

Escala de likert - 7 
pontos 

Nossa empresa escolhe os 
materiais do produto que 
consomem a menor quantidade 
de energia e recursos para a 
realização do desenvolvimento 
ou design do novo produto 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 7 
pontos 

Nossa empresa usa a menor 
quantidade de materiais para 
compor o produto para conduzir 
o desenvolvimento ou design do 
novo produto  

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 7 
pontos 

Nossa empresa deliberaria 
cautelosamente se o produto é 
fácil de reciclar, reutilizar e 
decompor para conduzir o 
desenvolvimento ou design do 
novo produto  

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de likert - 7 
pontos 

O processo de fabricação de 
nossa empresa reduz 

Redução de 
geração de 

Escala de likert - 7 
pontos 
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efetivamente a emissão de 
substâncias perigosas ou 
resíduos  

resíduos tóxicos 
ou poluentes  

O processo de fabricação de 
nossa empresa recicla resíduos e 
emissões que permitem que 
sejam tratados e reutilizados  

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de likert - 7 
pontos 

O processo de fabricação de 
nossa empresa reduz o consumo 
de água, eletricidade, carvão ou 
óleo 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de likert - 7 
pontos 

O processo de fabricação de 
nossa empresa reduz o uso de 
matérias-primas  

Eficiência de 
material 

Escala de likert - 7 
pontos 

117 

 
 
IMPLEMENTING 
GREEN 
INNOVATIONS 
AND ECODESIGN 
IN COMPANIES 
Differences among 
the Nordic textile and 
IT sectors 

Salo (2019) 
Empresas têxteis 
e de TI 

Dinamarca, 
Finlândia, 
Noruega, 
Suécia e 
Islândia  

Ecodesign/ Design de 
produto ecológico 

Nós escolhemos materiais cuja 
produção requer menos energia 
do que o normal 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nós escolhemos materiais cuja 
produção polui menos emissões 
do que as que são normalmente 
usados 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Usamos a menor quantidade de 
materiais possíveis para 
produção de um produto 

Eficiência de 
material 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Usamos materiais que são fáceis 
de reciclar  

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 
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Nós fabricamos produtos que são 
fáceis de reciclar, reutilizar e 
decompor  

Gestão do ciclo 
de vida 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nós fabricamos produtos que são 
confiáveis e duráveis 

Qualidade 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Usamos materiais reciclados em 
nossa fabricação 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Reduzimos o peso dos nossos 
produtos 

Redução de peso 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Reduzimos a quantidade de 
materiais de embalagem usados 

Eficiência de 
material 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nosso processo de fabricação 
reduz o consumo de água, 
eletricidade, carvão ou óleo  

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nosso processo de fabricação 
reduz o uso de matéria-prima 

Eficiência de 
material 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 
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Nosso processo de fabricação 
efetivamente reduz a emissão de 
substâncias perigosas 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nosso processo de fabricação 
efetivamente reduz a quantidade 
de resíduo 

Redução de 
geração de 
resíduos tóxicos 
ou poluentes  

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nós lidamos com o resíduo que 
vem de nosso processo de  
fabricação, para que possa ser 
melhor utilizado 

Reciclagem de 
insumos e 
tratamento de 
resíduos 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Usamos energia renovável em 
vez de não renovável 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nossos produtos usam menos 
energia do que o normal 

Eficiência de 
recursos naturais 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nossos produtos atendem a 
vários critérios ambientais de um 
rótulo ecológico tipo 1 (por 
exemplo, EU Ecolabel, Nordic 
Swan) 

Certificações e 
rótulos 
ambientais 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Nossos produtos são acessíveis Acessibilidade 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 
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Criamos diferentes modelos de 
negócios baseados em serviços, 
em vez do fornecimento 
tradicional de bens  

Servetização 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Oferecemos serviços 
relacionados aos nossos produtos 
(por exemplo, conserto, 
consultoria ou retirada de 
produtos usados) 

Servetização 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Alugamos nossos produtos aos 
clientes em vez de vendê-los  

Servetização 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Promovemos a discussão e 
desafiamos o status quo em torno 
dos produtos, materiais ou 
processos existentes  

Conhecimento 
interno 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Informamos nossos clientes e 
fornecedores sobre o 
desempenho ambiental de nossos 
produtos  

Informação 
ambiental 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

Informamos nossos clientes 
sobre o uso adequado, 
manutenção e gerenciamento de 
fim de vida de nossos produtos  

Informação 
ambiental 

Escala de opinião 
bipolar de cinco 
pontos Likert + 
inclusão de opção 
"eu não sei" 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Apêndice B – RSL: Boas práticas de ecoinovação originadas de PMEs 

 
ID  TÍTULO DO ARTIGO AUTORES CONTEXTO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

DIMENSÕES BOAS PRÁTICAS CATEGORIAS 

16 

A sustainable perspective 
in wine production for 
common-good 
management: The case of 
Fontanafredda biological 
“reserve” 

Cantino et al. 
(2019) 

Vinícola Itália  

Conformidade com a regulação na escolha da 
área cultivável 

Regulação ambiental 

Implementação de técnica orgânica para 
controle de pragas Processos verdes 

Departamento comercial próximo aos 
consumidores, buscando informações sobre os 
desejos dos clientes Demanda e mercado 

Organização de eventos junto com parceiros 
para disseminar a cultura de produção e 
consumo sustentáveis 

Informação sobre 
ecoinovação 

Utilização de energia fotovoltaica 
Eficiência de recursos 
naturais 

Recuperação de águas residuais através do 
processo de purificação 

Reciclagem de insumos 
e tratamento de 
resíduos 

Sustentabilidade presente na visão estratégica 
da empresa 

Estratégia ambiental 
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Consultoria externa para pesquisa e 
desenvolvimento de processos Cooperação 

Investimento em tecnologia - equipamento e 
técnicas Tecnologias 

75 

The adoption of eco-
innovations: a study of 
SMEs in the Scottish food 
and drink sector. 

DAKUP 
(2018) 

Empresas de 
alimentos e 
bebidas 

Escócia 

Resíduo 

Redução 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Reciclagem 
Reciclagem de insumos 
e tratamento de 
resíduos 

Reutilização 
Reciclagem de insumos 
e tratamento de 
resíduos 

Compostagem 
Reciclagem de insumos 
e tratamento de 
resíduos 

conversão de resíduos (utilização em outros 
processos) 

Reciclagem de insumos 
e tratamento de 
resíduos 

zero aterro Gestão do ciclo de vida 

Energia 

Redução de consumo Eficiência de recursos 
naturais 

Monitoramento 
Eficiência de recursos 
naturais 

Iluminação com LED 
Eficiência de recursos 
naturais 

Solar 
Eficiência de recursos 
naturais 

Hidroelétrica 
Eficiência de recursos 
naturais 

Eólica 
Eficiência de recursos 
naturais 

Sensor de movimento 
Eficiência de recursos 
naturais 
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Sistema de recuperação de calor Eficiência de recursos 
naturais 

Gestão de cadeia 
de suprimentos 
verdes 

Rastreabilidade do produto Qualidade 

Abastecimento local Abastecimento local 

Aprovisionamento ético Compliance 

Embalagem sustentável 
Insumos menos ou não 
poluentes 

Engajamento com clientes e fornecedores Cooperação 

Compra verde Estratégia ambiental 

Redução da 
pegada de 
carbono 

Produto de baixa quantidade de milhas 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Ecoeficiência 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Gestão de logística 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Incorporando o 
verde: 
pensamento e 
práticas 

Posição / postura / Ethos 
Consciência ambiental 
da equipe 

Engajamento e ambiente interno 
Consciência ambiental 
da equipe 

Acreditação e certificação 
Certificações e 
rotulagens ambientais 

Reconhecimento verde Reputação 

81 

Development and results of 
a cross border network 
project, aimed at the 
engineering of eco-
compatible products 

Giorgi et al. 
(2014) 

PMEs do 
programa de 
integração 
Interreg-Alcotra 

França e 
Itália 

 

A linha de produtos foi reorganizada com a 
adoção dos conceitos “Relax in Nature” 

Produtos e serviços 
verdes 

As diretrizes do Perfil e do Catálogo Técnico 
para seu esboço foram delineadas  

Informação sobre 
ecoinovação 

 Foram delineadas duas soluções de meta-
projetos, ambos voltados para a conscientização 

Eficiência de recursos 
naturais 
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sobre o consumo de recursos hídricos e 
energéticos 

Os metais pesados lançados na água doméstica 
foram evitados  

Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

  

novas ligas leves e ecológicas foram 
identificadas Eficiência de material 

o revestimento de superfície (resistência ao 
desgaste e biocompatibilidade) foi identificado 
e testado  Eficiência de material 

a viabilidade das pedras (joias) foi definida  Viabilidade 

 
Substituição de polipropileno (PP) por bio-
polietileno (bio-PE) na produção de pinos foi 
testada  

Insumos menos ou não 
poluentes 

  

novos rótulos para a embalagem foram 
delineados Gestão do ciclo de vida 

um cenário de viabilidade para a entrega de 
produtos como alimentos não embalados foi 
investigado Viabilidade 

novos conceitos para o design de embalagens de 
porção individual foram concebidos, a fim de 
satisfazer necessidades específicas Gestão do ciclo de vida 

  

duas aplicações dos artefatos EPS (poliestireno 
expandido) no campo aeronáutico foram 
investigadas 

Insumos menos ou não 
poluentes  

o principal resultado da experimentação de EPS 
é a necessidade de estudar uma nova 
composição química da resina de acabamento 
para sua ampla adoção. 

Insumos menos ou não 
poluentes 

soluções alternativas de acabamento foram 
testadas P&D 

84 
Green Product Innovation 
Strategies for 
Environmental 

Alsharif et al. 
(2019) 

Empresas do setor 
de construção  

Arábia 
Saudita   

Compliance - conformidade com a regulação Compliance 

Utilização de tecnologia Tecnologias 
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Sustainability in the 
Construction Sector Redução de emissão de CO2 

Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Redução de utilização de substâncias perigosas 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Redução de geração de resíduos 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Alinhamento das políticas e estratégias do 
negócio com inovação verde de produtos e 
sustentabilidade ambiental Estratégia ambiental 

101 

 
Eco-innovation strategic 
model. A multiple-case 
study from a highly eco-
innovative European region 

Tamayo-
Orbegozo et 
al. (2016) 

Empresas de 
biotecnologia e 
química; e 
soluções elétricas 

Espanha   

Produtos biotecnológicos mais seguros e com 
menor impacto ambiental: tratamento de água, 
produtos de manutenção para a indústria 
(limpadores, desengraxantes) 

Produtos e serviços 
verdes 

Resíduo; redução da poluição do ar, solo e 
água; eficiência de recursos; equilíbrio de 
ecossistemas; etc. 

Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes 

Produtos, serviços e instalações para redes 
elétricas inteligentes 

Eficiência de recursos 
naturais 

Eficiência energética; segurança de 
abastecimento; redução das emissões de CO2 e 
mitigação das mudanças climáticas; melhor 
aproveitamento de fontes de energia renováveis 

Eficiência de recursos 
naturais; e Redução de 
geração de resíduos 
tóxicos ou poluentes 

111 
Knowledge management 
strategies for radical 
environmental innovations 

Gronheid 
(2015) 

Empresas de 
manufatura  

EUA   

Eficiência energética 
Eficiência de recursos 
naturais 

Eficiência de material Eficiência de material 

Produção menos intensiva Eficiência de produção 

Menos transporte 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  
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Menos resíduos perigosos 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Menos resíduo plástico 
Redução de geração de 
resíduos tóxicos ou 
poluentes  

Eficiência de água 
Eficiência de recursos 
naturais 

120 Ecoinovação nos pequenos 
negócios 

SEBRAE 
UNEP 

Cartilha com 
enfoque no 
pequeno negócio 

Brasil  

Avaliação do ciclo de vida do produto Gestão do ciclo de vida 

Equipamentos com baixo consumo elétrico 
Eficiência de recursos 
naturais 

Sistema de desligamento automático de 
iluminação 

Eficiência de recursos 
naturais 

Iluminação natural nas áreas comuns 
Eficiência de recursos 
naturais 

Práticas de captação e reutilização de água 
Eficiência de recursos 
naturais 

Treinamento da equipe  
Consciência ambiental 
da equipe 

Estímulo ao engajamento dos hóspedes através 
de sinalização lúdica utilizando a temática do 
futebol 

Informação ambiental 

Temporizadores de torneiras 
Eficiência de recursos 
naturais 

Chuveiros com redutores de vazão 
Eficiência de recursos 
naturais 

Sistema para economia de água em vasos 
sanitários 

Eficiência de recursos 
naturais 

Reciclagem de resíduo 
Reciclagem de insumos 
e tratamento de 
resíduos 

Certificação de origem 
Certificações e 
rotulagens ambientais 
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uso de matérias-primas e recursos renováveis, 
reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. 

Insumos menos ou não 
poluentes 

Cadeias de fornecimento circular: recuperar e 
reutilizar recursos (água, energia) resíduos e/ou 
subprodutos da fabricação dentro do próprio 
processo produtivo. 

Reciclagem de insumos 
e tratamento de 
resíduos 

Extensão do tempo de vida: combate à 
obsolescência programada e aumento no tempo 
de vida útil do produto utilizando estratégias de 
logística reversa, remanufatura, consertos e 
peças avulsas para a melhoria do produto sem a 
necessidade de descartá-lo. Gestão do ciclo de vida 

Plataformas de compartilhamento: modelos de 
negócios que permitem o compartilhamento de 
produtos que, caso fossem comprados ao invés 
de “alugados”, teriam pouco uso. Servetização 

Plataformas multilaterais: tipos de serviços que 
unem pelo menos dois segmentos de clientes: 
um que possui oferta de determinado 
produto/serviço e outro que possui a demanda, 
como compradores e vendedores, geradores de 
resíduos e compradores de resíduos Servetização 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Apêndice C - Questionário de pesquisa 

 
Olá! Se você chegou até aqui, significa que tem interesse em contribuir com a pesquisa desenvolvida no 
Instituto Federal, então desde já, agradeço sua participação. 
 
Gostaria de solicitar a sua colaboração em responder esta pesquisa cujo objetivo é analisar como a ecoinovação 
é praticada, mesmo que de forma involuntária, nas empresas de pequeno e médio porte do Nordeste. O 
desenvolvimento desta pesquisa é de responsabilidade de Camila Acioli Marinho 
(camilaamarinho@hotmail.com), sob orientação do Prof. Dr. Marcílio Ferreira (marcilio.souzajr@ufrpe.br), do 
Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais do Instituto Federal de Alagoas (IFAL). 
 
A sua colaboração é voluntária, com garantia de anonimato e confidencialidade, e pode ser interrompida 
quando quiser, de acordo com o disposto na Resolução nº 466/2020 do Conselho Nacional de Ética em 
Pesquisa. 
Declaro que eu sou livre para aceitar ou recusar 
colaborar com a pesquisa e que eu posso 
interromper minha participação a qualquer 
momento. Eu concordo que os dados coletados para 
o estudo sejam usados apenas para fins acadêmicos. 

Sim 

Não 

Cargo de gestão 
na empresa  

Gênero do 
respondente 

Feminino 

Masculino 

Não binário 

Outras expressões de gênero 

Prefiro não declarar 
Contato (e-mail 
ou telefone)  

Estado onde a 
empresa está 
sediada 

Alagoas 

Bahia 

Ceará 

Maranhão 

Paraíba 

Pernambuco 

Piauí 

Rio Grande do Norte 

Sergipe 
Cidade onde a 
empresa está 
sediada  

Qual é o porte da 
empresa? 

Pequena 

Média 
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Ano de fundação 
da empresa  

Número de 
funcionários 

Até 9 

10 - 19 

20 - 49 

50 - 99 

100 - 499 

Ramo de 
atividade 

Indústria 

Comércio 

Serviço 

Atividade 

Turismo e hotelaria 

Vestuário/ têxtil 

Alimentos e bebidas 

Entretenimento 

Educação 

Saúde 

Tecnologia 

Gráfica 

Mobiliário 

Outro. Qual? 
Antes de começar os questionamentos específicos, gostaria de esclarecer dois conceitos importantes sobre o 
tema pesquisado: 
 
A Ecoinovação é entendida como qualquer inovação de produto ou processo que reduza o impacto da produção 
no meio ambiente ou utilize os recursos naturais de forma mais eficiente e responsável. 
 
Serviços e produtos verdes são aqueles ofertados diretamente pela empresa e que respeitam o compromisso 
com o meio ambiente em seus processos de produção. 
 
Assim, responda os itens a seguir de acordo com o que é desenvolvido na sua empresa com essas características 
sustentáveis. 

DIMENSÃO VARIÁVEIS NUNCA RARAMENTE 
ÀS 

VEZES SEMPRE 
NÃO SE 
APLICA 

Organizacional 

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      
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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      
7. A sustentabilidade como um 
todo (econômica, social e 
ambiental) está presente na visão 
estratégica da empresa, e 
apresenta políticas e metas bem 
definidas      
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      

Marketing 

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      

Processo 

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      
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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      
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)      

Produto 

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      

Após responder todas as perguntas, você poderia listar quais práticas de ecoinovação e tecnologias verdes a sua 
empresa tem adotado ou pretende adotar? 
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Por fim, poderia citar algum(ns) projeto(s) ou produto(s) verdes desenvolvidos pela sua empresa nos últimos 
anos? 
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Apêndice D - Roteiro de entrevista semiestruturada 

1. Gostaria que você me falasse o histórico da empresa, como ela surgiu e seus valores. 

2. Existe uma política de sustentabilidade? A sustentabilidade faz parte da estratégia da 

empresa? 

3. Existe cooperação com instituições para o desenvolvimento de novos produtos ou 

processos? 

4. Quais são os impactos ambientais gerados pela empresa? 

5. Como é a aceitação dos clientes com relação ao propósito da empresa? 

6. Existe alguma tecnologia verde sendo utilizada na operação da empresa? Poderia citar 

dentro dos processos da empresa o que é feito com foco na sustentabilidade? Existe o 

trabalho com logística reversa? 

7. Você poderia falar sobre a utilização de energia da fábrica e projetos relativos a isso? 

8. Com relação a resultados, vocês conseguem dimensionar a diferença dessas 

ecoinovações no faturamento ou diminuição de custos da empresa? 
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Apêndice E – Produto técnico: manual de avaliação da ecoinovação para PMEs 



Manual de ecoinovação para PMEs:
Como inovar e beneficiar o meio ambiente?

Camila Acioli Marinho



Ficha técnica

Autora: Camila Acioli Marinho
Orientador: Marcílio Ferreira de Souza Júnior

Diagramador: João Felipe Rezende 

Abril/2021

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.

Apresentação



SUMÁRIO

1. O que é ecoinovação?

2. Negócios de impacto socioambiental 
e ecoinovação

3. Ecoinovação e suas dimensões

4. Praticando a análise da 
ecoinovação no seu negócio



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.



3

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.



Abril/2021
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Imagem: Pipe Social

Fonte: 
https://pipe.social/pipelabo/mapa2019#download



5

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. 



DIMENSÃO VARIÁVEIS
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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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DIMENSÃO VARIÁVEIS
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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.

8
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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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