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RESUMO
A inovação no desenvolvimento de processos de menor impacto ambiental é de extrema importância para o equilíbrio
entre o consumo humano e os recursos naturais. Nesse sentido, a eco-inovação é uma aliada no desafio de proporcionar
o desenvolvimento tecnológico e econômico da sociedade, em equilíbrio com a preservação dos recursos naturais para
as gerações futuras.  Nesse sentido,  este estudo tem por objetivo analisar a utilização de tecnologias ou processos
voltados para a eco-inovação em empresas de alto impacto ambiental da cidade de Maringá. Para tanto, a estratégia
metodológica a ser empregada compreende a pesquisa exploratória, utilizando uma abordagem quantitativa. A coleta de
dados será realizada por meio de um questionário estruturado a ser encaminhado às empresas com atividades de maior
impacto ambiental, de acordo com a Lei nº 6.938/81. Com a execução desta pesquisa, que se encontra em fase inicial,
espera-se identificar que a maioria das empresas maringaenses se enquadre como praticante de eco-inovação, haja
vista que a Prefeitura Municipal exige projetos e planos ambientais de pequenos e médios empreendimentos e possui
fiscalização  atuante,  contando com política  de  proteção,  controle  e  recuperação  ambientais  bem definidas,  o  que,
acredita-se, resulta em maior comprometimento dos empresários com as questões ambientais. Além disso, espera-se
identificar oportunidades de redução dos desperdícios com a gestão ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação; Eco-inovação; Inovação Ambiental.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade  atual  tem percebido  cada  vez mais  os  impactos  da  escassez  dos recursos
naturais e emissão de produtos nocivos à saúde humana, havendo assim constante preocupação
com  as  consequências  desses  impactos  que  ameaçam  a  preservação  da  biodiversidade  e  a
sobrevivência  da  espécie  humana  (GALVÃO,2014).  Essa  preocupação  reforça  o  conceito  de
desenvolvimento sustentável, definido como “aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades”
(BARBIERI, 2010, p.147).

O  desenvolvimento  e  a  utilização  de  tecnologias  que  mitigam  ou  eliminam  os  impactos
causados pelas organizações estão em constante crescimento. Estas tecnologias são classificadas
em termos de tecnologias de remediação,  controle  e prevenção.  As tecnologias de remediação
buscam resolver o problema depois do dano ambiental ocorrer, sendo exemplos destas tecnologias
a recuperação da qualidade do ar, água ou solo. As tecnologias de controle, conhecidas como “fim
de tubo”, visam a redução ou eliminação da contaminação depois do poluente gerado, o que ocorre
no final do processo produtivo. As tecnologias de prevenção consistem em reduzir ou eliminar a
geração de resíduos por meio de mudanças nos processos ou produtos (GALVÃO,2014). 

Nesse contexto de constante evolução das tecnologias e preocupação no sentido de mitigar
os impactos ambientais adversos dos processos produtivos, emerge a eco-inovação. De modo geral,
a literatura apresenta eco-inovações como inovações que enfatizam as oportunidades de redução de
impacto ambiental. Para Renning (2000) eco-inovações são todas as medidas de atores relevantes,
como, por exemplo, empresas, políticos, nações e associações, que desenvolvem, introduzem ou
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aplicam novas ideias, comportamento, produtos e processos, que contribuem para a redução dos
impactos ambientais ou para os objetivos da sustentabilidade. 

Arundel  e  Kemp  (2009,  p.5)  definem eco-inovação  como  “a  produção  ou  exploração  de
produtos, processos, serviços ou métodos de gestão ou negócios que é novo para a organização e
em todo o ciclo de vida, reduz os riscos ambientais,  a poluição e outros impactos negativos de
utilização dos recursos naturais, comparados a qualquer outra alternativa”.

Esty e Winston (2008) argumentam que a solução para os problemas ambientais podem se
transformar  em oportunidades de negócios,  gerando inovações que criem e agreguem valor  às
organizações. Estas inovações, chamadas de inovações ambientais ou eco-inovações, são definidas
por Stern (2007) como as inovações que ocorrem em tecnologias ou processos ambientais que
controlam a emissão de poluição ou alteram os processos produtivos para reduzir ou prevenir as
emissões de poluentes. Com a eco-inovação é possível preservar o meio ambiente, gerar novas
fontes de renda para a sociedade e preservar o habitar saudável para a vida humana, estabelecendo
assim a sustentabilidade. 

Dado  o  exposto,  o  objetivo  geral  desta  pesquisa  consiste  em  analisar  a  utilização  de
tecnologias ou processos voltados para a eco-inovação em empresas de alto impacto ambiental da
cidade de Maringá. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A estratégia metodológica a ser empregada nesta pesquisa, que se encontra em fase inicial,
compreende a pesquisa exploratória, utilizando uma abordagem quantitativa. A pesquisa quantitativa
é  aquela  que  trabalha  com  variáveis  expressas  sob  a  forma  de  dados  numéricos  e  emprega
recursos e técnicas estatísticas para classificá-los e analisá-los. Por sua vez, a pesquisa exploratória
permite a contextualização do tema e oferece informações ao pesquisador para a formulação de
hipótese (OLIVEIRA, 2011).

A  coleta  de  dados  será  realizada  por  meio  de  um questionário  estruturado,  o  qual  será
elaborado a partir do instrumento utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
para a realização da Pesquisa de Inovação (PINTEC), bem como de pesquisa bibliográfica a ser
efetuada na base de dados Scielo. Por meio do questionário buscar-se-á identificar, dentre outros
elementos, a porcentagem de empresas maringaenses classificadas como eco-inovativas, o porte e
ramo dessas empresas, o impacto ambiental mais reduzido com a eco-inovação e os incentivos e
motivações  que  levaram os  empreendimentos  a  desenvolver  a  eco-inovação.  Para  tanto,  esse
instrumento será disseminado por e-mail às empresas instaladas na cidade de Maringá, tendo em
vista que será preparado na plataforma Google Forms.

O  questionário,  preparado  na  plataforma  Google  Forms,  será  disseminado  por  e-mail  às
empresas  instaladas  na  cidade  de  Maringá  e  consideradas  com  atividades  de  alto  impacto
ambiental. De acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a política de
resíduos sólidos, as atividades industriais de alto potencial  poluidor são: indústrias metalúrgicas,
indústria  de  couros,  peles  e  produtos  similares,  usinas  de  álcool  e  açúcar,  indústria  química,
empresas de transportes de produtos perigosos, extração e tratamento de minerais e indústria de
papel e celulose. 

A organização dos dados obtidos e o cálculo das estatísticas serão efetuadas por meio do
Programa Microsoft Excel, sendo que os resultados coletados serão apurados por meio de técnicas
de estatística descritiva. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inovação foi  inicialmente  caracterizada por  Schumpeter  (1982)  pela introdução de uma
novidade  tanto  para  a  organização  como  para  o  ambiente  em  que  está  inserida
(MAÇANEIRO;CUNHA,  2010).  O  Manual  de  Oslo,  desenvolvido  pela  Organização  para  a
Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico  (OCDE)  e  uma  das  principais  referências  para  as
atividades de inovação, elege como exigência mínima para que uma mudança nos produtos ou
funções na empresa seja considerada uma inovação é que ela seja nova (ou significativamente
melhorada)  para  a  empresa.  Estas  mudanças podem ser  implantadas em um novo produto  ou
processo, ou um novo método de marketing ou ainda uma mudança organizacional. O Manual de
Oslo menciona que a razão para as empresas inovarem é a melhoria de seu desempenho, por
exemplo, pelo aumento da demanda ou a redução dos custos (OECD, 1997).

A inovação no desenvolvimento de processos de menor impacto ambiental  é de extrema
importância para o equilíbrio entre o consumo humano e os recursos naturais. O conceito de eco-
inovação é relativamente novo, oriundo das recentes discussões e preocupações com os impactos
ambientais  (MAÇANEIRO;  CUNHA,  2010).  O  Eco-Innovation  Observatory  (EIO)  conceitua  eco-
inovação  como à  introdução  de  algo  novo  ou  significativamente  melhorado  para  um processo,
mudança  organizacional  ou  situação  de  marketing,  visando  reduzir  o  uso  de  recursos  naturais
(energia, água) e diminuir os lançamentos de substâncias prejudiciais ao longo de todo o ciclo de
vida (EIO,2011).

A  OCDE  classifica  a  eco-inovação  em  produtos,  serviços  e  processos,  marketing  e
organizacionais (OCDE, 2009), a saber:

 Eco-inovações em produtos, serviços e processos: uma inovação de produto é a introdução
de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado em relação aos seus usos.
Exemplos  de eco-inovações em produtos  são a  substituição de matérias  primas menos
poluentes e a substituição de componentes que facilitam sua reciclagem. Já em serviços
tratam-se de novos esquemas de mobilidade pública, como compartilhamento de carro, e
serviços  ambientais.  Uma  inovação  de  processo  é  a  implementação  de  um  novo  ou
significativamente  melhorado  método  de  produção  ou  entrega.  São  exemplos  de  eco-
inovação  em  processo  tecnologias  que  permitem  o  reuso  de  materiais,  mudanças  no
processo  que  permitem  a  não  geração  de  resíduos,  ou  o  desenvolvimento  de  novos
métodos de tratamento.

 Eco-inovações em marketing: uma inovação de marketing é a implementação de um novo
método de marketing envolvendo mudanças significativas na concepção ou embalagem e
colocação de produtos. São exemplos de eco-inovações de marketing a consideração de
aspectos ambientais na promoção do produto (como por exemplo, selos ambientais) e o
desenvolvimento de novas embalagens que produzem menor impacto.

 Eco-inovaçõesorganizacionais: uma inovação organizacional é a implementação de um novo
método organizacional em práticas comerciais da empresa, organização do local de trabalho
ou relações externas. São exemplos de eco-inovação organizacionais sistemas de gestão e
controle de processos, auditorias ambientais ou gerenciamento de todo o ciclo.

Pesquisa realizada por Hoff, Avellar e Andrade (2016), que apresenta um panorama geral das
empresas  eco-inovativas,  buscando  compreender  o  seu  comportamento  por  meio  de  dados
apresentados  no  relatório  da  PINTEC  de  2008,  revelou  que  33,5% da  amostra  das  empresas
brasileiras se enquadram como eco-inovativas, e no que se refere ao indicador de proteção de
propriedade de inovação tecnológica, apenas 5,5% da amostra das empresas usam proteção via
patente. Os autores concluíram que 93% das eco-inovadoras realizaram inovação organizacional
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(33.478 empresas), 56% inovação de processo (20.217 empresas) e 36,6% inovação de produto
(13.163 empresas).

Com  o  objetivo  de  entender,  em  sua  pesquisa,  a  influência  das  práticas  de  gestão
socioambientais para o desempenho da eco-inovação empresarial, Galvão (2014) concluiu que ao
longo da sua trajetória de inovação (i) as empresas incluem estratégias e objetivos socioambientais
em sua prática de gestão; (ii)  há limitação por parte das empresas em promover parcerias com
institutos de pesquisa, universidades, centros tecnológicos públicos e privados; e (iii) as empresas
demonstram propensão para avançar em suas práticas de gestão socioambientais.

A eco-inovação é uma forte aliada para a produção e desenvolvimento da sociedade com
sustentabilidade, pois promove o desenvolvimento de tecnologias com menor produção de resíduos
(sólidos, líquidos e gasosos) e formas de tratamentos para estes resíduos, com menores custos,
possibilidade  de  geração  de  renda  para  a  comunidade  por  meio  de  oportunidades  de  novos
negócios e redução da poluição ambiental. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação da dinâmica das eco-inovações é necessária e relevante em âmbito mundial.
Isso se faz necessário para se avaliar as reais condições que os países possuem para transitar de
forma mais rápida, eficiente e menos subalterna, para um modelo de organização socioeconômica
sustentável  ecologicamente,  socialmente  justo  e  eficiente  em termos  econômicos  (HOFF et  al.,
2016). 

A definição de eco-inovação se diferencia da inovação, por ser relacionada com a redução
dos encargos ambientais, consistindo assim em mudanças e melhorias no desempenho ambiental
relativas  a  produtos,  processos,  estratégias  de  negócios,  mercados,  tecnologias  e  sistemas  de
inovação.  Desta  forma,  sua  contribuição  está  vinculada à  redução dos  impactos  ambientais  de
produtos e processos (MAÇANEIRO; CUNHA, 2010).

A expectativa deste trabalho é estudar a utilização de tecnologias ou processos voltados para
a eco-inovação em empresas maringaenses de alto impacto ambiental. Espera-se identificar que, a
maioria das empresas da cidade apresentada neste trabalho, se enquadra como praticante de eco-
inovação, isto porque, a Prefeitura Municipal reque projetos e planos ambientais de pequenos e
médios empreendimentos e possui fiscalização operante, contando ainda com política de proteção,
controle  e  recuperação  ambiental  bem  definidas.  O  que,  acredita-se,  resultar  em  maior
comprometimento dos empresários com tais questões.
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