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As preocupações com os riscos ambientais do 
crescimento econômico se acentuaram a partir da 
segunda metade do século XX e, nos anos 2000, têm 
se tornado o centro de políticas e debates específicos, 
inclusive no âmbito de organismos internacionais. 
As discussões extrapolaram a questão do crescimento, 
e linhas de pesquisas que vêm ganhando espaço na 
literatura têm discutido em que medida é possível 
promover o desenvolvimento baseado nos padrões 
de produção e consumo atuais e quais seriam as 
alternativas existentes. Esse assunto é pauta para 
os países desenvolvidos, mas é especialmente 
importante para os países em desenvolvimento, que 
enfrentam desafios adicionais: reduzir a pobreza e as 
desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, conservar 
o meio ambiente (CEPAL, 2016).

Nas propostas de “esverdeamento” da economia, 
a discussão acerca do papel das inovações e do 
desenvolvimento tecnológico tem sido reconhecida 
como caminho para alcançar uma produção “verde”. 
Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
com a qual a Organização das Nações Unidas (ONU) 
instituiu dezessete Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), o desenvolvimento tecnológico, 
além de ser transversal a todos os objetivos, recebe 
destaque no item 9, que foca especificamente o 
estímulo à inovação tecnológica. No Brasil, a Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA) – Lei Federal 

no 6.938, de 31 de agosto de 1981 – reconhece a 
importância da tecnologia em um de seus princípios 
fundamentais, no art. 2o, inciso VI; em seus objetivos, 
no art. 4o, inciso IV; e em seus instrumentos, no 
art. 9o, inciso V.

Na academia, o debate sobre tecnologia, 
inovação e meio ambiente também se intensificou e 
se tornou mais complexo. Distintas correntes teóricas, 
em particular na economia, passaram a discutir 
uma gama de conceitos associados a inovações que 
incorporam a dimensão ambiental e a identificar seus 
determinantes, assim como suas políticas de fomento. 
Diferentes termos surgiram para designar esse tipo 
de inovação: ecoinovações, inovações ambientais, 
inovações verdes e inovações sustentáveis.

Nesse contexto, o objetivo deste texto é clarificar 
esses termos, apresentar o debate conceitual sobre 
ecoinovação e outras denominações associadas e rever 
tal conceito a partir da quarta versão do Manual de 
Oslo (OECD e Eurostat, 2018). O estudo foi baseado 
em uma revisão bibliográfica e expõe também um 
breve histórico da discussão sobre meio ambiente, 
tecnologia e inovação.

Chamou atenção o fato de não ter havido convergência 
para uma única definição. Ainda assim, o conceito de 
ecoinovação, conforme delineado no âmbito do projeto 
Measuring Eco-Innovation (MEI) (Kemp e Pearson, 2007), foi 



SUMÁRIO EXECUTIVO
Te

xt
o 

pa
ra

 D
is

cu
ss

ão
considerado mais abrangente, por abarcar toda e qualquer 
inovação com impacto ambiental, e mais preciso, por 
incorporar a avaliação do ciclo de vida (ACV). Apesar dos 
avanços, tal conceito está ainda baseado na terceira versão 
do Manual de Oslo (OECD, 2005), a qual tinha como uma 
das principais limitações o fato de definir como locus da 
inovação a empresa. Esse foi um dos pontos alterados na 
quarta versão do manual, que passou a considerar outras 
instituições também como locus da inovação.

Deixar de fazer uma releitura do conceito de 
ecoinovação do MEI à luz da quarta versão do Manual de Oslo 
seria deixar de considerar como ecoinovação com 
impacto ambiental relevante iniciativas como: i) o Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI); ii) a implantação de 
iluminação pública com painéis solares; iii) o Programa 
Um Milhão de Cisternas; ou iv) o conjunto de inovações 
classificadas como inovações sistêmicas, como mudanças 
na concepção dos sistemas de mobilidade urbana, com 
a inclusão, por exemplo, de veículos elétricos e sistemas 
de transporte compartilhados.

A incorporação da quarta versão do manual 
poderá levar à superação de algumas divergências 
entre muitos dos conceitos analisados e, talvez, à 
consolidação de um único conceito. Ao mesmo tempo, 
esta revisita reforçou alguns aspectos fundamentais, 
que não foram alterados pela incorporação dessa nova 
versão, destacando-se a mudança do foco da motivação 
para os resultados alcançados pela ecoinovação. 
Permanecem também as dificuldades de mensuração da 
ecoinovação, especialmente se ao se considerar a ACV.
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