
APRESENTAÇÃO

A relação entre ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e desafios socioambientais ainda é relativamente pouco 
explorada. Avaliações de impacto e propostas de políticas públicas de CT&I, em geral, colocam entre seus critérios 
o aumento de indicadores de inovação, como pesquisa e desenvolvimento (P&D), ou de variáveis econômicas, 
como a produtividade e o fortalecimento de setores de alta tecnologia. Solucionar problemas sociais e ambientais 
aparece, comparativamente, de forma marginal, em especial quando tais questões impactam especificamente as 
camadas de menor renda da população. 

Com o intuito de debater a relação entre CT&I e desafios socioambientais, esta edição traz cinco artigos 
que abordam o tema. Os dois primeiros textos trazem discussões conceituais sobre inovação ambiental e social, 
apresentando as diferentes abordagens relacionadas aos temas, assim como indicadores e métricas existentes.  
Os terceiro e o quarto artigos discutem novos modelos de financiamento para inovações sociais, enquanto o artigo 
que encerra esta edição debate os desafios no setor saúde e a relevância das inovações para mitiga-los. 

O primeiro artigo, Ecoinovação, de Priscila Koeller e Pedro Miranda, parte da importância da inovação 
tecnológica e de gestão na construção de novos padrões de produção e consumo que diminuam o impacto sobre 
o meio ambiente. Os autores discutem os conceitos de ecoinovação, as tipologias existentes para ecoinovações e 
ecoinovadores, e apresentam indicadores para o caso brasileiro. 

Em Inovação com impacto social: afinal, do que falamos?, Graziela Ferrero Zucoloto e William Respondovesk 
apresentam diferentes conceitos relacionados ao tema apresentado no título do artigo. Os autores ressaltam que, 
em estudos sobre inovações com impacto social, dadas as diferentes abordagens existentes, diversos elementos 
devem ser qualificados, tais como a definição do público-alvo de tais inovações, dos setores considerados “sociais” 
e dos agentes que geram e disseminam estas inovações. 

William Respondovesk, no artigo Novos modelos de financiamento à inovação com impacto social, discute as 
limitações dos atuais mecanismos de financiamento e apresenta novos instrumentos que podem ser relevantes 
para incentivar inovações sociais, tais como “investimento de impacto”, “filantropia de risco”, “investimentos 
híbridos” e “pagamento por resultado”. Para o autor, fontes suplementares de recursos às já existentes podem 
aumentar a quantidade e a diversidade de apoio a estas inovações. 

Em Prêmios de indução como instrumento de incentivo à inovação, Graziela Ferrero Zucoloto, William 
Respondovesk e Larissa de Souza Pereira discutem como as premiações podem ser usadas para estimular inovações 
com impacto social, em especial se utilizadas com outros instrumentos. Os modelos híbridos, que associam 
prêmios a outras formas de apoio, são exemplificados a partir das experiências do Nesta’s Big Green Challenge 
e do Innovation Lab. 

Encerrando esta edição, Fernanda De Negri, em As tecnologias da informação podem revolucionar o cuidado 
com a saúde?, mostra como o aumento da longevidade traz novos desafios e custos ao setor, que podem, ao menos 
em parte, ser minimizados por inovações viabilizadas por tecnologias da informação. Para estimular o surgimento 
e acelerar a difusão dessas tecnologias, os desafios estão nas áreas regulatórias, na definição dos limites entre 
acesso à informação e direito à privacidade, e, para países em desenvolvimento, na infraestrutura para a coleta e 
o armazenamento de informações. 

Com estes artigos, esta edição 57 do Radar: tecnologia, produção e comércio exterior visa colaborar com o 
debate público e contribuir na avaliação e na formulação de políticas públicas. 


