INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA INTERNACIONAL
Angélica da Silva Azevedo*
Marciel Aparecido Ferreira**
Luiz Guilherme Rodrigues Antunes***
Richard Hernani Pereira****
Eduardo Cesar Silva*****
José Willer do Prado******
RESUMO
Com a intensificação dos debates sobre o desenvolvimento sustentável, as
empresas reconhecem a necessidade de repensarem seus produtos, modelos de
negócios e processos de acordo com o ideal de sustentabilidade organizacional.
Nesse contexto, surge o conceito de inovação sustentável que prevê a realização de
inovações que auxiliem na redução dos impactos ambientais, com a diminuição da
poluição, aumento da reciclabilidade dos produtos, uso eficiente da água e demais
recursos naturais, entre outros. Com o aumento do interesse do meio acadêmico
pelo campo e a consolidação do conceito, o objetivo desse trabalho foi verificar o
panorama das publicações sobre inovação sustentável. A base de dados para a
seleção da amostra foi o Web of Science, e o Citespace foi utilizado para a análise
das principais obras que contribuíram para a temática da ecoinovação. A amostra foi
composta por 120 artigos. Os resultados mostram que consiste em um tema recente,
com contínuo crescimento nos últimos anos. As palavras chaves presentes na
amostra também auxiliaram na compreensão dos principais cenários de estudo, com
base nessa análise percebe-se que o campo tem evoluído com o acréscimo de
novos conceitos e o desenvolvimento de novos trabalhos para entender como a
inovação sustentável interfere na gestão organizacional, na performance, os fatores
que contribuem para a adoção da ecoinovação, além do desenvolvimento de termos
similares no sentido de agregar novas ideias ao tema.
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1 INTRODUÇÃO

Conforme a Organisation for Economic Co-operation and Development,
OECD, (2009a), as empresas se veem, cada vez mais, confrontadas a adotar
medidas para a redução dos impactos ambientais e sociais. Isso se deve ao
desenvolvimento de regulações mais rigorosas e, também, a crescente pressão
exercida pela sociedade para que elas assumam as responsabilidades pelos
impactos causados por suas operações.
Essas pressões são advindas das transformações ocorridas no século XX, em
conjunto com variados desastres ambientais registrados no período,

que

fomentaram reflexões críticas sobre a interferência da sociedade no meio ambiente
e contribuíram para o aumento na conscientização sobre os problemas ambientais, o
que influenciou o debate internacional sobre desenvolvimento sustentável (VAN
BELLEN, 2004).
A partir da década de 1970, os conceitos de desenvolvimento sustentável
começaram a surgir (VAN BELLEN, 2004), motivados pelas discussões acerca de
um conceito alternativo de desenvolvimento que não estivesse relacionado apenas
ao ideal de eficiência econômica, mas que também integrasse o preceito de
prudência ecológica (BRÜSEKE, 1995).
O desenvolvimento sustentável consiste em um processo de mudança em
que

a

exploração dos recursos, o

direcionamento

dos investimentos,

o

desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais são orientadas para o
futuro (BRUNTLAND, 1987). Os conceitos de desenvolvimento sustentável
influenciam o cenário competitivo das organizações e a forma como seus produtos,
processos e negócios são desenvolvidos (BORA; FURLANETTO, 2015).
A sustentabilidade é vista como um dos maiores desafios da atualidade, já
que o processo para o desenvolvimento econômico e social deve estar alinhado com
estratégias que respeitem o meio ambiente (MOREIRA; LIMA; TÓTARO, 2014). A
busca por práticas sustentáveis obriga as organizações a repensarem seus
produtos, tecnologias, processos e modelos de negócios. Desse modo, a
sustentabilidade se mostra como uma matriz de inovações organizacionais e
tecnológicas que proporciona resultados favoráveis tanto para o meio ambiente
quanto para as organizações (NIDUMOLU; PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009).

Nesse sentido, a ecoinovação, ou inovação sustentável, surge como um novo
campo de inovações tecnológicas e sociais direcionado para o ambiente e para as
pessoas (OECD, 2009b), onde as organizações orientam seu foco para atender as
demandas sustentáveis a partir do alinhamento do bem-estar econômico, a
igualdade social e o cuidado com o meio ambiente (KNEIPP et al., 2011).
Diante das pressões socioambientais e dos desafios que o desenvolvimento
sustentável impõe às organizações, é observado o aumento significativo na
relevância do campo de estudos da administração que alinham a temática da
sustentabilidade e da inovação, além do número de trabalhos que tratam do assunto
(PINSKY et al., 2015).
Nesse contexto, o objetivo principal do trabalho é verificar, por meio do estudo
bibliométrico, o panorama atual das publicações sobre inovação sustentável.
Especificamente, foram analisadas a dispersão dos trabalhos ao longo do tempo, os
principais periódicos que publicam sobre o tema, o país de origem dos autores e as
obras que contribuem para o arcabouço teórico e as áreas relacionadas.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL

A inovação consiste nas mudanças que ocorrem nos padrões estabelecidos,
como o aperfeiçoamento dos processos produtivos, a substituição de um bem de
produção por outro, a criação de novos produtos, a procura por novos mercados e o
desenvolvimento de novas formas organizacionais (SCHUMPETER, 1997).
Para a OECD (2005), as inovações podem ser: realizadas em produtos, com
o emprego e melhoria nos bens e serviços ofertados; em processos, com mudanças
nos métodos de produção ou distribuição; organizacionais, com alterações nas
práticas de negócios, na sistematização do local de trabalho e nas relações externas
da empresa; e em marketing, com modificações no design do produto ou
embalagem.
Com a crescente cobrança por uma postura alinhada com a sustentabilidade,
faz-se necessário que as organizações revisem seus modelos de negócios e
busquem desenvolver inovações que estejam de acordo com o desenvolvimento

sustentável

(HALL;

VREDENBURG,

2003;

NIDUMOLU;

PRAHALAD;

RANGASWAMI, 2009). A partir da incorporação do conceito de desenvolvimento
sustentável ao de inovação, há o surgimento de um novo campo teórico denominado
como inovação sustentável, também chamado de ecoinovação e inovação verde.
Kemp e Pearson (2007) definem a ecoinovação como a produção ou a
exploração de um produto, do processo de produção, serviço ou método de gestão
da organização, ao longo do seu ciclo de vida, de forma que sejam apresentadas
reduções nos riscos ambientais, na poluição e em outros impactos negativos
advindos da utilização de recursos em relação a outras alternativas.
A inovação sustentável compreende um novo campo de inovações de cunho
técnico-social voltado para o ambiente e para as pessoas (OECD, 2009b). Trata-se
da modificação, ou criação, de novos processos, técnicas, práticas ou produtos, com
o objetivo de minimizar os impactos ambientais (KEMP; SMITH; BECHER, 2000),
que: promovam a utilização eficiente da água e das matérias-primas; proporcionem
o aumento da quantidade de materiais reciclados (COMISSÃO EUROPEIA, 2008), e
contribuam para a prevenção do risco ambiental, da poluição e demais impactos
negativos (COMISSÃO EUROPEIA, 2008 apud CARRILLO-HERMOSILLA; DEL
RIO; KÖNNÖLÄ, 2010).
Conforme os estudos de Oltra (2008), Horbach (2008), Horbach, Oltra e Belin
(2013), os determinantes para o desenvolvimento de inovações sustentáveis podem
ser categorizados de acordo com o lado da oferta, da demanda e das influências
institucionais e políticas.
Pelo lado da oferta, a busca pela redução de custos e melhoria da
produtividade; bem como as pressões na cadeia de suprimentos são apontados
como alguns motivadores para a inovação sustentável (OLTRA, 2008; HORBACH,
2008; HORBACH; OLTRA; BELIN, 2013).
No lado da demanda são apontadas a perspectiva de aumento de market
share; a sensibilização social para a produção limpa e a preferência dos
consumidores por produtos eco-friedly, como fatores determinantes para o
desenvolvimento da ecoinovação (OLTRA, 2008; HORBACH, 2008; HORBACH;
OLTRA; BELIN, 2013). Já no lado institucional e político, as questões como
regulação

ambiental

e

estruturas

institucionais

são

associados

como

impulsionadores da inovação sustentável (OLTRA, 2008; HORBACH, 2008;
HORBACH; OLTRA; BELIN, 2013).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia empregada no presente trabalho foi a análise bibliométrica. De
acordo com Silva, Hayashi e Hayashi (2011), a bibliometria possui como objetivo a
análise da atividade científica ou técnica a partir de estudos quantitativos acerca das
publicações. Conforme os autores, os dados quantitativos são obtidos a partir da
contagem estatística dos trabalhos publicados, no intuito de quantificar os processos
de comunicação escrita.

3.1 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

Decidiu-se utilizar a plataforma Web of Science como base de dados para a
busca e seleção dos artigos que compõem a amostra. Na página para pesquisa
principal, na coleção do Web of Science, foram adicionados os termos “sustainable
innovation” (Tópico) or “eco innovation” (Tópico) or “green innovation” (Tópico). A
escolha dessas palavras-chaves se deu pela leitura prévia do assunto e a
identificação de que o conceito de inovação sustentável também é tratado como
ecoinovação e inovação verde. O período selecionado para a pesquisa foi de 1945 a
2016.
A primeira busca com estes termos retornou como resultado 937 publicações.
Em seguida, alguns filtros foram adicionados para orientar melhor a pesquisa. No
campo “categorias do Web of Science” foram selecionados “Business” e
“Management” por serem as duas áreas de interesse para este trabalho. Com este
filtro o número de artigos passou para 293. Posteriormente, utilizou-se o filtro “tipo
de documentos” para selecionar apenas publicações no formato de artigo. O
resultado passou, então, para 152 publicações. Por fim, os artigos foram filtrados
pelos idiomas português e inglês, o que manteve as mesmas 152 publicações da
etapa anterior.
Em seguida, foi realizada uma leitura dos resumos e, quando necessária, do
trabalho por completo, para determinar sua permanência na amostragem final. O

critério de seleção empregado nesta etapa foi o de manter apenas artigos cujo tema
central fosse a inovação sustentável, ou que utilizassem a teoria e seus conceitos
para a realização de estudos ou análises de resultados. Assim, 120 artigos foram
mantidos para o prosseguimento deste trabalho. A tabela 1 apresenta uma síntese
do processo de seleção da amostra.
Tabela 1 - Síntese do processo de seleção da amostra (continua)

Etapas
Etapa
1
Etapa
2
Etapa
3
Etapa
4
Etapa
5

Critérios

Artigos

Principal Coleção do Web of
Science™
Categorias do Web of
Science

“sustainable innovation” or “eco
innovation” or “green innovation

937

Business e Management

293

Tipos de documento

Artigos

152

Idiomas

Inglês e Português

152

Leitura prévia para definição
da amostra

Inovação sustentável como tema
central ou como base teórica

120

Fonte: Os autores.

Após a seleção da amostra, os artigos foram analisados para determinar o
panorama atual do campo de estudo.

4 RESULTADOS
4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ARTIGOS DA AMOSTRA

As discussões sobre um novo conceito de desenvolvimento sustentável são
datadas a partir da década de 1970 (BRÜSEKE, 1995; VAN BELLEN, 2004).
Entretanto, o campo da inovação sustentável, conforme apontado por esta pesquisa,
começou a ganhar destaque a partir de 2002. O gráfico 1 apresenta a dispersão dos
artigos ao longo do tempo.

Gráfico 1 - Dispersão dos artigos ao longo do tempo

Fonte: Os autores.

De acordo com o gráfico 1, há o crescente interesse pelo tema por parte da
academia, com a evolução de 1 artigo publicado em 2002 para 28 publicados em
2016. A maior parte das publicações, 76%, foram realizadas nos últimos 5
anos(2012 – 2016).
No gráfico 2 é exposto o número de publicações por periódico. Percebe-se
que há uma concentração em 5 revistas, sendo elas Business Strategy and the
Environment,

Technological

Forecasting

and

Social

Change,

Innovation

-

Management Policy & Practice, Research Policy e Technology Analysis & Strategic
Management. Nesses periódicos, foram publicados 44% dos artigos que compõem a
amostra.
Gráfico 2 - Número de publicações por periódico

Fonte: Os autores.

O gráfico 2 apresenta o número de publicações por país de origem dos
autores.
Gráfico 3 - Número de publicações por país de origem
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Fonte: Os autores.

No caso de nacionalidades diferentes entre os pesquisadores, considerou-se
a origem do primeiro autor do artigo. A Espanha destaca-se como a principal
contribuidora para os estudos de inovação sustentável, com a publicação de 14
artigos, seguida por Itália e Taiwan, ambas com 13; Inglaterra, com 12; França e
Holanda, com 10 publicações cada. Na Europa há órgãos que propagam e realizam
publicações sobre a inovação sustentável nos países do continente, como a
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e a Comissão
Europeia. A presença de tais organismos pode ser um fator para explicar o destaque
da região no número de artigos publicados.

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DAS REFERÊNCIAS DA AMOSTRA

Para esta análise foi utilizado o software Citespace 3.8. R5 para determinar
quais são os autores, obras, periódicos e palavras-chaves mais utilizados pela
amostra. Em seguida, o Excel foi utilizado para criar os gráficos com os dados
obtidos a partir do Citespace. Na figura 1 são apresentados os autores mais citados
pelos artigos da amostra.
Figura 1 - Rede dos principais autores referenciados na amostra

Fonte: Os autores.

As primeiras posições são ocupadas por Rennings e Porter, ambos com 44
citações cada. Em seguida vem Kemp, com 37 citações; Chen, com 29; Hart, com
25; Wagner, com 23; Jaffe, com 22, OECD e Pujari, com 21 citações cada. Deve-se
salientar que, nesse caso, todas as obras dos autores citados são consideradas e
analisadas conjuntamente.
Na tabela 2 são apresentadas as obras mais citadas pelos artigos da amostra.
Tabela 2- Principais artigos referenciados pela amostra (continua)

Citações Autor / Ano
36

Rennings
(2000)

Artigo

Periódico

Redefining innovation: eco-innovation
research and the contribution from
ecological economics

Ecological Economics

The Influence of Green Innovation
Performance on Corporate Advantage in
Taiwan
Determinants of environmental
innovation: New evidence from German
panel data sources

24

Chen; Lai;
Wen (2006)

21

Horbach
(2008)

20

Horbach;
Rammer;
Rennings
(2012)

19

Porter; Van
der Linde
(1995)

Toward a New Conception of the
Environment-Competitiveness
Relationship

The Journal of
Economic
Perspectives

Rehfeld;
Rennings;
Zieglerb
(2007)

Integrated product policy and
environmental product innovations: An
empirical analysis

Ecological Economics

19

Journal of Business
Ethics
Research Policy

Determinants of eco-innovations by type
of environmental impact: The role of
Ecological Economics
regulatory push/pull, technology push
and market pull

19

Hart (1995)

A Natural-Resource-Based View of the
Firm

The Academy of
Management Review

19

Porter; Van
der Linde
(1995)

Green and Competitive: Ending the
Stalemate

Harvard Business
Review

18

Brunnermeier;
Cohen (2003)

Determinants of environmental
innovation in US manufacturing
industries

Journal of
Environmental
Economics and
Management

Fonte: Os autores

O artigo Redefining innovation: eco-innovation research and the contribution
from ecological economics, de autoria de Rennings (2000) é o mais referenciado.
Nele, o autor introduz o termo ecoinovação, que abrange três tipos de mudança para
o alcance do desenvolvimento sustentável: inovação tecnológica, social e
institucional. Rennings (2000) também discute sobre a redefinição do termo
inovação, com a abrangência dos conceitos e desafios do desenvolvimento
sustentável.
A obra de Chen, Lai e Wen (2006), intitulada como The Influence of Green
Innovation Performance on Corporate Advantage in Taiwan, é a segunda mais citada
pelos artigos da amostra. Nela, os autores discutem se a inovação sustentável gerou
vantagens competitivas para empresas localizadas em Taiwan. Os resultados

obtidos mostram a existência de uma correlação positiva entre a inovação
sustentável em produtos e processos e o alcance da vantagem competitiva.
O terceiro artigo mais citado é o Determinants of environmental innovation:
New evidence from German panel data sources. Nele, o autor utilizou dados de duas
bases alemãs, o Institute for Employment Research (IAB) e Mannheim innovation
panel, para analisar os determinantes para a adoção de inovações ambientais. Com
base em um modelo econométrico, foi identificado que as melhorias das
capacidades

tecnológicas

(capital

intelectual),

por

meio

de

pesquisa

e

desenvolvimento, desencadeiam inovações ambientais. Outros aspectos como
regulações, ferramentas de gestão ambiental e mudanças organizacionais também
são apontados como incentivadores da inovação sustentável (HORBACH, 2008).
O trabalho Determinants of eco-innovations by type of environmental impact:
The role of regulatory push/pull, technology push and market pull teve como objetivo
analisar se os diferentes tipos de ecoinovação são motivados por fatores diferentes.
Os resultados apontam que a regulamentação governamental influencia na adoção
de inovações que promovam a redução nas emissões de gases, ruídos, utilização de
substâncias perigosas e aumento da reciclabilidade dos produtos. A redução de
custos é apresentada como motivadora para a redução no consumo de energia e
materiais. Os consumidores são considerados influenciadores na adoção de
ecoinovações voltadas para um melhor desempenho ambiental e para processos
que aumentem a eficiência do material e reduzam o consumo de energia de
(HORBACH; RAMMER; RENNINGS 2012).
Michael Porter e Van der Linde (1995a), na obra Toward a New Conception
of the Environment-Competitiveness Relationship, discutiram sobre como equilibrar
os objetivos ambientais com a competitividade das empresas. De acordo com os
autores, a regulação ambiental e a competitividade podem ser positivamente
relacionadas. Desse modo, as soluções inovadoras devem promover tanto o
ambientalismo quanto a competitividade.
No trabalho Integrated product policy and environmental product innovations:
An empirical analysis, de autoria de Rehfeld, Rennings e Zieglerb (2007) foi
examinada a relação entre as medidas organizacionais ambientais consideradas
pela Política Integrada de Produtos desenvolvida pela Comissão Europeia e as
inovações de produtos ambientais. Os resultados mostram uma relação positiva

entre as certificações dos sistemas de gestão ambiental e as inovações sustentáveis
de produtos.
Hart (1995) em sua obra A Natural-Resource-Based View of the Firm, aborda
o tema do relacionamento entre a empresa e o meio ambiente. O autor apresenta
um quadro conceitual com estratégias para a prevenção da poluição, a gestão de
produtos e o desenvolvimento sustentável. Também são apresentadas as fontes de
vantagem competitiva associada a cada estratégia, os recursos e as capacidadeschave que afetam as habilidades da empresa na sustentação da vantagem
competitiva.
Outro artigo de Michael Porter e Van der Linde (1995b), intitulado como Green
and Competitive: Ending the Stalemate, aparece como uma das principais obras
citadas. Assim, como no trabalho anterior, os autores discutem sobre a relação entre
as empresas e o meio ambiente. Para eles, uma regulação ambiental rigorosa pode
forçar as companhias a inovarem. Tais inovações podem auxiliar na redução do
custo total de um produto ou agregação de valor, e a utilização mais produtiva dos
insumos e recursos. Para os autores, a maior produtividade gerada pela utilização
eficiente dos recursos torna as organizações mais competitivas.
Por último, encerrando esse quadro das obras mais citadas, tem-se
Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries, de
Brunnermeier e Cohen (2003). Os autores estudaram a inovação ambiental nas
indústrias manufatureira dos EUA. De acordo com os resultados, o aumento das
atividades de monitoramento e fiscalização não proporcionaram incentivos para a
inovação. Ainda, de acordo com os resultados, o surgimento da inovação
sustentável é mais propício em indústrias que competem internacionalmente.
A partir da análise dessas obras, percebe-se que a busca por uma melhor
relação entre empresa e meio ambiente surge como um dos motivadores essenciais
para o desenvolvimento da inovação sustentável. Além disso, destacam-se as
discussões que buscaram fornecer insights sobre a possibilidade de ganhos em
vantagem competitiva a partir da adoção da ecoinovação. As obras também estão
voltadas para identificar e analisar os fatores imprescindíveis na determinação e
adoção de práticas inovativas e sustentáveis pelas organizações.
Também foram analisados os principais periódicos referenciados pela
amostra, conforme o gráfico 4.

Os journals que publicaram sobre o assunto

possuem como foco principal estudos sobre inovação, como o Research Policy;
trabalhos sobre ecologia e economia, Journal Ecological Economics; produção
limpa, meio ambiente e sustentabilidade, Journal of Cleaner Production; gestão
estratégica, como o Strategic Management Journal; gestão organizacional, como
Academy of Management Review e o Academy Management Journal; discussões
sobre desempenho ambiental, Business Strategy and the Environment; publicações
na área de estratégia, gestão, tecnologia, liderança, recursos humanos e inovação,
como Harvard Business Review; publicações sobre inovações tecnológicas,
Technovation e sobre questões éticas, como o Journal of Business Ethics.
Gráfico 4 - Principais periódicos referenciados pela amostra
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Fonte: Os autores.

No gráfico 5 são apresentadas as palavras-chave utilizadas nos artigos da
amostra.

Gráfico 5 - Palavras-chave utilizadas pelos artigos da amostra
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Fonte: Os autores.

De acordo com Garcia et al. (2016), a partir da análise das palavras-chave é
possível entender quais são os aspectos iniciais que se relacionam com
determinados conceitos. Os termos eco innovation e performance aparecem em
maior número, com 39 ocorrências cada.
Eco innovation é um dos termos utilizados para caracterizar a união entre os
conceitos de desenvolvimento sustentável e inovação. Foi proposto por Rennings
(2000) que apontou a necessidade de se redefinir a ideia de inovação de forma de
sejam desenvolvidos novas ideias, comportamentos, produtos e processos que
contribuam com a redução dos prejuízos ambientais.
Em relação ao termo performance e seu destaque entre as palavras-chave,
verificou-se que há um grande número de trabalhos na amostra direcionados para
identificar o desempenho, as motivações e as barreiras para a adoção da
ecoinovação pelas organizações, como os artigos de Arenhardt, Battistella e
Grohmann (2016); Scarpellini, Valero-Gil e Portillo-Tarragona (2016); Triguero,
Moreno-Mondéjar e Davia (2016); García-Pozo, Sánchez-Ollero e Marchante-Lara
(2015); Río, Peñasco e Romero-Jordán (2015); Marin (2014); Chang (2011); BosBrouwers (2010) e Chen (2008).
Também aparecem os termos green innovation (inovação verde), que é
considerado como um sinônimo de ecoinovação; sustainability (sustentabilidade),
que está diretamente relacionado com a temática; innovation (inovação), conceito
que

faz

parte

do

constructo

de

(gerenciamento), todos citados 21 vezes.

inovação

sustentável;

e

management

As

demais palavras-chave

como

environmental

innovation

(inovação

ambiental), citada 17 vezes, product development (desenvolvimento de produto),
que aparece 16 vezes e determinants (determinantes), com 15 citações, surgem
como tópicos para aplicação dos conceitos de inovação sustentável.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi verificar o panorama atual das publicações sobre
inovação sustentável por meio da análise bibliométrica. De acordo com os
resultados, o campo da inovação sustentável é recente e apresenta um crescimento
contínuo ao longo dos últimos anos.
Os países europeus despontam como os maiores contribuintes para a
temática. Ao todo, 82 publicações foram originárias desse continente, o que
corresponde a 68,3% do total. Outro destaque é a contribuição de Taiwan, que
aparece entre os 3 primeiros países que mais publicaram sobre o tema. Os EUA,
apesar de despontarem em muitos campos relacionados à administração, não
apresentaram uma posição significativa neste trabalho. Já o Brasil possui uma
pequena participação, com a publicação de 4 artigos e é o único representante da
América do Sul.
Também foram analisados os principais autores e obras que fornecem a base
teórica para a inovação sustentável. Os trabalhos versam sobre o papel da
ecoinovação no desenvolvimento sustentável, a criação de vantagem competitiva a
partir da adoção de inovações sustentáveis, as motivações que levam as empresas
a inovarem no campo da sustentabilidade, e os resultados advindos dessa nova
performance.
Para compreender os principais cenários de estudos de inovação sustentável,
resolveu-se analisar as palavras-chave presentes na amostra. Com base nos termos
detectados, percebe-se que, a partir da identificação da necessidade das empresas
considerarem os aspectos ambientais em suas ações e decisões, novos conceitos
foram introduzidos dentro dessa temática e novos estudos foram realizados para
suprir as lacunas identificadas.
Diante disso, pesquisas buscaram entender como a inovação sustentável
interfere na gestão das organizações e em sua performance (XIE et al.; 2016; WOO

et

al.,

2014;

SEGARRA-OÑA;

PEIRÓ-SIGNES;

PAYÁ-MARTÍNEZ,

2014;

LEENDERS; CHANDRA, 2013; CHEN; CHANG; WU, 2012); surgem trabalhos
voltados para a parte de desenvolvimento de produtos e projetos, com discussões
sobre suas implicações nas organizações (GAUTHIER; GENET, 2014; WONG,
2013; BOCKEN et al., 2012; CHENG; SHIU, 2012) são desenvolvidos estudos para
entender quais são os fatores determinantes para a adoção da inovação sustentável
(DORAN; RYAN, 2016; TRIGUERO; MORENO-MONDÉJAR; DAVIA, 2015;
ZAILANI, 2014; WAGNER; LLERENA, 2011); os pesquisadores também procuram
observar quais são as perspectivas para a área temática, além das novas ideias e
teorias agregadas ao campo (NILL; KEMP, 2009; LEE; KIM, 2011; FRANCESCHINI;
PANSERA, 2015; MARTÍNEZ-PÉREZ; GARCÍA-VILLAVERDE; ELCHE, 2015; HSU;
TAN; MOHAMAD ZAILANI, 2016).
A limitação do presente trabalho está na utilização de apenas uma base de
dados para a coleta da amostra, o que pode ter influenciado em um número menor
de artigos selecionados. Muitos periódicos, principalmente os nacionais, não estão
indexados na plataforma Web of Science, o que interfere diretamente no conjunto de
artigos que compõem a amostragem, entretanto, mesmo diante de tal limitação,
acredita-se que as obras aqui analisadas são capazes de fornecer um panorama
geral do campo de estudos. Ressalta-se que os resultados obtidos não podem ser
generalizados para a área como um todo.
Para estudos futuros, sugere-se que os pesquisadores se atentem as
tendências apresentadas no gráfico 5, com o direcionamento dos estudos para o
gerenciamento da inovação sustentável, o desenvolvimento de produtos e processos
alinhados com a ecoinovação, e a verificação da performance e da vantagem
competitiva de organizações sustentavelmente inovadoras.

SUSTAINABLE INNOVATION: A BIBLIOMETRIC STUDY OF INTERNATIONAL
SCIENTIFIC PRODUCTION
ABSTRACT
With the intensification of the debates about sustainable development, companies
recognize the need to rethink their products, business models and processes
according to the ideal of organizational sustainability. In this context, the concept of
sustainable innovation emerges, which provides for the realization of innovations that
help to reduce environmental impacts, and pollution, increase products recyclability,

water use and other natural resources. With the interest increase of the scholars by
the field and the consolidation of the concept, the objective of this work was to verify
the scenario of the publications about sustainable innovation. The sample selection
was made throughout the Web of Science database. The Citespace software was
used to analyze the most relevant papers that contributed to the eco-innovation
theme. The sample consisted of 120 articles. The results show that the theme is
recent, with continuous growth in recent years. The key words found in the sample
also helped to understand the main study fields. Based on this analysis, the field has
evolved with the addition of new concepts and the development of new works to
understand how sustainable innovation interferes with organizational management, in
the performance, the factors that contribute to the adoption of eco-innovation, in
addition to the development of similar terms in the sense of adding new ideas to the
theme.
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