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RESUMO 

 

DELAI, I. Estágios evolutivos em gestão da inovação sustentável: estudo 
longitudinal multicasos em empresas industriais. 2014. 390f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 
Os desafios do desenvolvimento sustentável apresentam inúmeras oportunidades e 

ameaças às organizações. Nesta realidade, inovar passa a ser ainda mais imprescindível 

para a competitividade organizacional, mas não a inovação tradicional, um novo tipo que 

integre as questões da sustentabilidade – a inovação sustentável. Compreender as 

competências relacionadas à sua gestão e sua forma de desenvolvimento é fundamental 

para o sucesso. Apesar dessa importância, verificou-se a inexistência de pesquisas com 

foco sistêmico considerando a evolução de todas as competências da gestão da inovação 

bem como o seu relacionamento com a evolução das gestões da inovação e da 

sustentabilidade. Neste contexto, esta pesquisa descritiva exploratória propõe um 

modelo de estágios evolutivos em gestão da inovação sustentável e suas características e 

competências específicas. Para tanto, realizou-se três estudos de caso longitudinal em 

empresas industriais multinacionais líderes em sustentabilidade e inovação, analisando-

se a situação atual e evolução individual dos seus sistemas de gestão da inovação, da 

sustentabilidade e da inovação sustentável. Como resultado, propõe-se um padrão 

evolutivo da gestão da inovação sustentável de três estágios - reativo, preventivo e 

estratégico – com seus respectivos conjuntos de competências de gestão. Enquanto no 

estágio reativo, o foco da gestão da inovação sustentável reside no atendimento à 

legislação, no preventivo tem-se a ênfase na prevenção de riscos de SSMA e melhoria da 

ecoeficiência, e no estratégico, a inovação sustentável como fonte de vantagem 

competitiva. Ademais, identificaram-se três estágios evolutivos da gestão da 

sustentabilidade – reativo, preventivo e estratégico - e quatro da gestão da inovação – 

operacional, estratégico hard, estratégico soft e estratégico melhoria. Por fim, verificou-

se que a evolução da gestão da inovação e da sustentabilidade mostrou-se linear (todas 

empresas passaram pelos estágios de forma sequencial), enquanto no caso da gestão da 

inovação sustentável, não-linear. 

Palavras-chave: inovação sustentável; gestão da inovação; sustentabilidade corporativa. 



1 Introdução 
 

 

1.1 Apresentação do Problema 
 

 

 O conceito de desenvolvimento sustentável é resultado de uma evolução histórica 

de conscientização e entendimento da limitação dos recursos naturais e da 

interdependência entre economia, sociedade e meio ambiente na busca pela qualidade 

de vida e crescimento econômico. Seus primórdios remontam à década de 60 

culminando com sua definição, em 1987, pelo Relatório Brundtland da Comissão para o 

Meio Ambiente das Nações Unidas, como aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias 

(WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987). 

 A partir de então, e mais prementemente desde a primeira década deste século, as 

questões ambientais e sociais começaram a ter um destaque maior no debate público. 

Aquecimento global, pobreza, poluição das fontes de água potável, geração de resíduos, 

reuso, reciclagem, sustentabilidade, entre vários outros, se tornaram termos cotidianos. 

O crescente consumo de recursos naturais (combustíveis fósseis, minerais) e bióticos 

(agricultura, florestas e pesca), que, segundo a European Union (2011), deverá crescer 

200% até 2020 comparado ao padrão de 1980, já levou ao pico de extração uma série de 

materiais preciosos e combustíveis fósseis como óleo e gás, índio, gálio e prata. Ainda 

segundo este autor, se o padrão de consumo atual dos países desenvolvidos for 

replicado globalmente seriam necessários recursos naturais equivalentes a 2,5 planetas 

Terra. Problemas sociais também são preocupantes, com índices de pobreza ainda em 

níveis elevados e estimativa de crescimento da população mundial para nove bilhões em 

2050 (CAMBRIDGE PROGRAMME FOR INDUSTRY, 2003). 

 Paralelamente, aumentou o entendimento da necessidade de descolamento entre o 

crescimento econômico e o consumo de recursos naturais como forma de fazer frente a 

este contexto insustentável. Isso porque o impacto ambiental global pode ser entendido 

como decorrente do tamanho da população mundial versus o seu consumo per capita 

versus o impacto ambiental por unidade de consumo (CAMBRIDGE PROGRAMME FOR 

INDUSTRY, 2003). Em outras palavras, para que a sustentabilidade seja alcançada, o 

impacto ambiental total precisa ser reduzido via mudanças em algum e/ou vários dos 



seus fatores determinantes - a população e/ou alterações nos atuais padrões de 

consumo e de produção (CAMBRIDGE PROGRAMME FOR INDUSTRY, 2003). Porém, 

dada a magnitude dos problemas enfrentados, vários cientistas alertam que tais 

mudanças necessitam ser significativas, chegando a melhorias na eficiência dos recursos 

utilizados (consumo de recursos por unidade produzida) na ordem de 75% e 90% 

(WUPPERTAL, 2009). Duas consequências decorrem deste entendimento: a necessidade 

de mudanças significativas e o entendimento da grande responsabilidade das empresas 

nestas mudanças por possuírem forte influência nos padrões de produção e de consumo. 

Alguns autores apontam para as empresas como a “melhor esperança” de alcançar um 

futuro sustentável por sua abrangência global, que é ideal para solucionar problemas e 

desafios de cunho internacional (HART, 2012).  

 Neste cenário, a pressão da sociedade quanto às contribuições das empresas ao 

desenvolvimento sustentável intensificou-se com uma onda de pressão por 

transparência e ação corporativa aliada a regulamentações cada vez mais restritivas. 

Como resposta, empresas líderes iniciaram a implementação de ações, a divulgação e 

mensuração das suas contribuições ao desenvolvimento sustentável, deslocando o foco 

inicial das discussões corporativas da necessidade ou não de resposta para o como 

responder aos desafios da sustentabilidade. Estas empresas visualizaram oportunidades 

emergentes nesta nova realidade e iniciaram um movimento proativo de integração da 

sustentabilidade como fonte de vantagem competitiva, a qual exige que a 

sustentabilidade seja internalizada e integrada em todos os aspectos organizacionais, na 

sua forma de fazer negócios (ESTY; WINSTON, 2009; HART, 2006; LASZLO; 

ZHEXEMBAYEVA, 2011). 

 Ademais, alguns autores entendem que os desafios da sustentabilidade 

representam o início de uma nova rodada de inovação e destruição criativa que 

oferecerá oportunidades de negócios sem precedentes (HART, 2012; SEEBODE et al., 

2012). Porém, para aproveitá-las as empresas precisam olhar para além das melhorias 

incrementais associadas à prevenção da poluição e dos produtos atuais (HART, 2012). 

 Nesta nova realidade, inovar passa a ser ainda mais imprescindível para a 

competitividade organizacional, mas não a inovação tradicional, um novo tipo que 

integre as questões da sustentabilidade – a inovação sustentável. Trata-se de um tipo de 

mudança que se caracteriza pela consideração das três dimensões da sustentabilidade, 

por diferentes modos de pensar e ferramentas (STAMM, VON; TRIFILOVA, 2011) e por 



mudanças em nível de sistema e na forma como as necessidades são satisfeitas. Assim, 

inovações organizacionais e de modelos de negócio passam a ser tão importantes quanto 

as inovações tecnológicas (HELLSTRÖM, 2007; STAMM, VON; TRIFILOVA, 2011; 

SEEBODE et al., 2012). 

 Apesar da importância estratégica e dos desafios inerentes da inovação 

sustentável, ela ainda é aspecto incipiente e pouco entendido e estudado na literatura, 

(HALL; CLARK, 2003; HELLSTRÖM, 2007; ANDERSEN, 2008; BERKHOUT, 2011; STAMM, 

VON; TRIFILOVA, 2011; SCHIEDERIG et al., 2012; SEEBODE et al., 2012), sobretudo as 

questões relacionadas à sua gestão (HELLSTRÖM, 2007; ANDERSEN, 2008; BERKHOUT, 

2011). Fato este também corroborado por pesquisa sistemática apresentada no Capítulo 

4 que aponta para a falta de consenso de terminologias, conceitos e metodologias, o que 

caracteriza disciplinas em fase de desenvolvimento. O conceito de inovação sustentável 

não é consenso na literatura pesquisada variando de abordagens com foco estritamente 

tecnológico e ambiental a abrangentes e que englobam as três dimensões da 

sustentabilidade. Nesta tese, o conceito a ser utilizado é o desenvolvido no Capítulo 4 a 

partir da revisão da literatura de inovação sustentável e inovação tradicional: processo 

contínuo de renovação das ofertas organizacionais de forma sustentável. Analogamente, 

definiu-se o seguinte conceito de gestão da inovação sustentável: a capacidade 

organizacional de orquestrar os elementos necessários (competências processuais e 

contextuais) para o desenvolvimento da inovação sustentável. 

 Especificamente com relação à gestão da inovação, ou do conjunto de processos e 

fatores organizacionais que levam à renovação das propostas de valor organizacionais, 

esta tem sido considerada pela literatura especializada como um fator crítico para o 

sucesso da inovação (ROTHWELL, 1994; ADAMS et al., 2006; NIETO; NAVAS, 2006; 

HORDERN et al., 2008; O’CONNOR, 2008; ORTT; DUIN, VAN DER, 2008; TIDD; BESSANT, 

2009). E, analogamente, tem um papel fundamental no caso da inovação sustentável 

(RENNINGS, 2000; ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008). Apesar de sua importância 

ter crescido na prática e na academia (BARBIERI et al., 2010; SCHIEDERIG et al., 2012), a 

literatura sobre gestão da inovação no contexto da sustentabilidade está ainda em fase 

inicial e é ainda pouco entendida (HALL, J; VREDENBURG, 2003; KLEEBE et al., 2005; 

ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008; SCHIEDERIG et al., 2012).  

 As contribuições teóricas desenvolvidas neste campo são ainda restritas limitando-

se a estudos das disciplinas de engenharia com foco de análise restrito e técnico 



(BERNAUER et al., 2006, 2007; ANDERSEN, 2008) e ênfase em soluções sustentáveis 

(SCHIEDERIG et al., 2012). Pouca discussão tem sido identificada na área de gestão da 

inovação (ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008; SCHIEDERIG et al., 2012). Assim, 

existe uma necessidade urgente de investigar os vários campos de conhecimento da 

inovação sustentável e de sua gestão (ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008; 

SEEBODE et al., 2012), melhorar o seu entendimento em suas diferentes dimensões, 

mecanismos e inter-relações (RENNINGS, 2000) e o entendimento do porquê e como as 

empresas têm abordado a gestão estratégica da inovação sustentável (HORDERN et al., 

2008). 

 Em termos de gestão, um aspecto muito enfatizado é o dos modelos de estágios 

evolutivos ou maturidade cujo objetivo é compreender como ocorre a construção de 

determinada competência nas organizações. Esses modelos são utilizados como uma 

ferramenta de educação, diagnóstico e melhoria organizacional. De acordo com Saco 

(2008), existem mais de 100 modelos disponíveis nas mais diversas áreas de gestão 

como qualidade, gerenciamento de projetos, gestão do conhecimento, entre outros. 

 No contexto da gestão da sustentabilidade, este assunto também tem sido 

discutido há algum tempo, porém não se identifica consenso acerca de modelos ou 

formas evolutivas (KOLK; MAUSER, 2002). Um levantamento bibliográfico sistemático 

realizado pela autora1 identificou 86 modelos com foco em sustentabilidade, gestão 

ambiental ou responsabilidade social. Concluiu que inexiste consenso quanto ao tipo de 

evolução, aos estágios evolutivos e aos critérios utilizados para essa avaliação e, 

principalmente, que menos de um terço foi desenvolvido a partir de bases empíricas 

(surveys ou estudos de caso). 

 Por fim, em termos específicos da gestão da inovação sustentável, a revisão 

sistemática realizada e descrita no Capítulo 4 mostra que o tema evolutivo é ainda pouco 

explorado. Poucos estudos foram identificados neste sentido os quais enfocam, 

predominantemente, a manufatura sustentável ou a integração da sustentabilidade no 

processo de desenvolvimento de produtos (ecodesign). Pesquisas com enfoque holístico 

nas competências que compõem a gestão da inovação sustentável, não foram 

identificadas.  

                                                        
1 Estes resultados foram divulgados em artigo em fase de avaliação. 



 Diante deste contexto, surge a questão que orienta esta pesquisa: como as 

empresas evoluem em seu processo de gestão da inovação sustentável e quais são 

as suas características-chave em cada estágio evolutivo? 

 

 

1.2 Objetivos 
 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

 

Propor um modelo de estágios evolutivos da gestão da inovação sustentável e suas 

principais características e competências. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Sistematizar teoricamente os conceitos, características, práticas e processos da 

gestão da sustentabilidade e da gestão da inovação sustentável e de suas evoluções 

 Identificar os principais conceitos, características e elementos da gestão da inovação 

e de sua evolução 

 Identificar o histórico evolutivo da gestão da inovação, da gestão da sustentabilidade 

e da gestão da inovação sustentável e suas características em empresas industriais 

 Identificar o padrão evolutivo convergente e suas características entre as empresas 

estudadas  



1.3 Justificativa 
 

 

 A relevância de se identificar a trajetória evolutiva da gestão da inovação 

sustentável apresenta aspectos tanto acadêmicos quanto práticos. No âmbito acadêmico, 

a identificação dos estágios evolutivos justifica-se pela importância atrelada à 

competência de gestão para o sucesso da inovação em geral (ROTHWELL, 1994; ADAMS 

et al., 2006; NIETO; NAVAS, 2006; HORDERN et al., 2008; O’CONNOR, 2008; ORTT; DUIN, 

VAN DER, 2008; TIDD; BESSANT, 2009); pela incipiência do estudo dos elementos da 

gestão da inovação sustentável (HALL, J; VREDENBURG, 2003; KLEEBE et al., 2005; 

ANDERSEN, 2008; HORDERN et al., 2008; SCHIEDERIG et al., 2012); e pela inexistência 

de estudos com foco específico na evolução da gestão da inovação sustentável. 

 Neste último aspecto, a revisão da literatura sumarizada no Capítulo Quatro desta 

tese mostrou a existência de poucas pesquisas neste sentido. Foram identificados 

somente os trabalhos de Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(2009), Charter, Martin e Clark (2007), Alakeson e Sherwin (2004), Pigosso (2012), 

Stevels (2007), Charter e Chick (1997) e Leitner et al. (2010). Estes apresentam, em 

comum, foco exclusivo na integração das questões ambientais no processo de 

desenvolvimento de produto. Essa integração evolui de pequenas melhorias 

incrementais e pontuais nos produtos atuais até a integração na estratégia de produto e 

negócio. Estes modelos pouco abordam outros elementos críticos da gestão da inovação, 

como os relacionamentos externos, a gestão estratégia, o contexto organizacional e 

estrutura formal e informal de inovação (apresentados no Capítulo 2). 

 Neste sentido, existe uma oportunidade de ampliação do entendimento do assunto 

para o qual este trabalho, ao identificar os estágios evolutivos, visou contribuir. Segundo 

Hordern et al (2008), existe uma necessidade urgente de investigar os vários campos de 

conhecimento da inovação sustentável e de sua gestão e de melhorar o entendimento de 

suas diferentes dimensões, mecanismos e inter-relações (RENNINGS, 2000).   

 Em âmbito prático, por sua vez, os resultados desta pesquisa podem contribuir de 

duas formas. Primeiramente, a pressão para que as organizações se tornem mais 

sustentáveis tem levado a um grande desafio que é o de como alcançar este objetivo. 

Nesse sentido, o entendimento da evolução e das competências em inovação sustentável 

pode ser utilizado como um guia, pelos gestores organizacionais, para entendimento 



deste fenômeno e da situação atual de sua organização e desenvolvimento de planos de 

melhoria. Ademais, as práticas de gestão da inovação e de gestão da sustentabilidade 

identificadas neste estudo também podem ser utilizadas como ferramenta de 

benchmarking.  

Enfim, esta tese apresenta duas contribuições principais. Primeiramente, contribui 

ao estado da arte ao ser a primeira tentativa, em nosso conhecimento e de acordo com a 

revisão apresentada no Capítulo Quatro, de identificar os estágios evolutivos da 

inovação sustentável e as suas características de gestão. Em segundo lugar, contribui 

para as literaturas específicas de gestão da inovação e da sustentabilidade por 

apresentar as práticas de empresas líderes no assunto bem como as suas trajetórias 

evolutivas. 

 

 

1.4 Estrutura do documento 
 

 

 Este trabalho está estruturado em oito capítulos, incluindo este introdutório que 

apresenta o problema da pesquisa, sua relevância e objetivos. 

 Nos Capítulos 2, 3 e 4 são apresentadas as revisões bibliográficas dos blocos 

conceituais que embasam a pesquisa: a gestão da inovação, a gestão da sustentabilidade 

e a gestão da inovação sustentável. Em cada um são apresentados os conceitos gerais 

relacionados ao tema, os elementos de sua gestão e os modelos e aspectos da sua 

evolução. 

 O Capítulo 5, por sua vez, dedica-se à explicação do método empregado para o 

desenvolvimento da pesquisa, assim como o detalhamento das suas partes constituintes. 

 Na sequência, os Capítulos 6 e 7 dedicam-se a apresentar os resultados da 

pesquisa. No primeiro, é realizada a descrição da situação atual individual dos casos em 

cada uma das dimensões do trabalho – gestão da inovação, gestão da sustentabilidade e 

gestão da inovação sustentável. No segundo, apresenta-se a análise comparativa da 

evolução em cada dimensão. 

 Por fim, no Capítulo 8 são apresentadas as conclusões, contribuições e limitações 

da pesquisa. 

 

  



2 Conclusão 
 

 Esta seção apresenta as principais conclusões da pesquisa, suas contribuições ao 

estado da arte e também as limitações e possibilidades de trabalhos futuros a partir de 

seus resultados. 

 

 Conclusões relacionadas aos objetivos 

 Esta pesquisa objetivou propor um modelo de estágios evolutivos da gestão da 

inovação sustentável e suas principais características. Para tanto, empregou uma 

abordagem descritiva exploratória desenvolvida por meio de estudo longitudinal de três 

empresas industriais reconhecidas pelo seu histórico em inovação e/ou 

sustentabilidade. A sua originalidade reside no entendimento desta evolução e seu 

relacionamento com a evolução da gestão da inovação e da sustentabilidade da empresa. 

Isso porque os poucos estudos identificados na literatura relacionados à evolução da 

gestão da inovação sustentável tratam da evolução integração no processo de 

desenvolvimento somente e de forma isolada, sem considerar uma visão sistêmica das 

características das competências de gestão nem o seu relacionamento com a evolução da 

gestão da inovação e da sustentabilidade nas organizações.  

 Finda a pesquisa, as principais conclusões que podem ser apontadas relacionadas 

às três dimensões e ao seu relacionamento são as seguintes: 

 Quanto aos estágios evolutivos 

 Nas dimensões de gestão da inovação e de gestão da sustentabilidade foi possível 

identificar um padrão evolutivo convergente e sequencial de evolução entre as empresas 

estudadas, diferentemente da gestão da inovação sustentável em que dois caminhos 

foram identificados. No caso da gestão da inovação, identificou-se que as empresas 

passaram por dois grandes estágios definidos pelo papel da inovação em relação à 

estratégia competitiva organizacional: operacional - em que a inovação apoia 

informalmente a estratégia competitiva -, e estratégico - quando passa a ser 

alavancadora de vantagem competitiva. Enquanto no primeiro, praticamente inexiste 

desenvolvimento de competências de gestão com processos informais e esporádicos e  

estruturas incipientes, quando as empresas movem-se para o segundo iniciam sua 

evolução estruturando todo o sistema hard da inovação (gestão estratégica, estruturas e 

processos) e na, sequência, estruturam o sistema para a promoção do comportamento 



inovador e criação do conhecimento (soft). Ademais, no primeiro estágio tem-se a 

predominância de inovações esporádicas e incrementais, já à medida que se evolui para 

o segundo aumenta a importância e a busca por inovações de maior radicalidade. 

Conclusões estas que são apoiadas pela literatura apresentada no capítulo dois 

aumentando, assim, a sua validade externa (EISENHARDT, 1989; EISENHARDT; 

GRAEBNER, 2007). 

 Quanto à gestão da sustentabilidade, verifica-se a existência de um padrão 

evolutivo entre os casos estudados que muda de acordo com o entendimento da 

empresa de como essas questões podem lhe trazer benefícios: reativo, preventivo e 

estratégico. No primeiro caso, a empresa limita-se ao atendimento à legislação e 

regulações de forma pontual e não sistematizada e restrita aos seus processos 

produtivos. Posteriormente, evolui para o entendimento de que é possível obter 

vantagens de custos com a redução/minimização dos impactos ambientais ou vantagens 

de mercado pela melhoria da imagem e reputação. Assim, passa para uma postura 

preventiva em que além de atender às legislações, busca promover mudanças nos 

processos e produtos para evitá-las e implementar medidas para melhoria ambiental 

reduzindo custos e riscos, assim como ações de melhoria da reputação. Para isso, 

desenvolve um conjunto de competências estratégicas, processuais, de estrutura e de 

relacionamentos externos.  

 Por fim, a empresa volta-se para fora e tem o entendimento de que é possível obter 

vantagem competitiva com base no seu desempenho nas questões de sustentabilidade. 

Neste contexto, reestrutura as competências do estágio anterior tornando-as mais 

estratégicas: integra a sustentabilidade nos artefatos estratégicos da empresa; cria ações 

de alinhamento estratégico com as operações; cria estruturas estratégicas e corporativas 

para integrar a sustentabilidade em todas as áreas organizacionais, sobretudo no 

processo de desenvolvimento de produtos e tecnologias, e, também, no relacionamento 

externo com suas partes interessadas para a busca e operacionalização de 

oportunidades conjuntas. 

 No que tange a gestão da inovação sustentável, três estágios foram identificados – 

reativo, preventivo e estratégico -, porém a sua evolução ocorreu por meio de dois 

caminhos nas empresas estudadas. No estágio reativo, similar à gestão da 

sustentabilidade, tem-se melhorias incrementais e pontuais de produto e processo para 

atendimento à legislação, regulações ou melhorias de clientes e projetos internos. No 



preventivo, o foco muda formalmente para a redução de riscos de SSMA e melhoria da 

ecoeficiência e todos os grupos de competências com foco interno são criados ou 

adaptados para o seu atendimento: desde o direcionamento formal da alta 

administração sobre o assunto, passando pela formalização e padronização da 

integração das questões de sustentabilidade no processo de desenvolvimento da 

inovação, e o consequente envolvimento formal de especialistas no assunto. No estágio 

estratégico, a empresa busca utilizar a inovação sustentável como fonte de vantagem 

competitiva. Por isso, aprimora as competências definidas no estágio anterior: integra a 

inovação sustentável às suas políticas e metas corporativas, estabelece diretrizes e 

conceitualiza esse tipo de inovação a fim esclarecer ao cliente a sua diferenciação e 

justificar o valor adicional cobrado pelo produto, e cria indicadores para mensurar o 

desempenho; operacionalmente promove melhoria no processo estabelecido no estágio 

anterior; cria estruturas corporativas para gerenciar este tipo de inovação e envolve 

parceiros externos nos desenvolvimentos. 

 Quanto ao tipo de evolução entre estágios 

 Em termos do tipo de evolução entre os estágios das três dimensões, analisou-se a 

linearidade dessa mudança. Linearidade entendida como o movimento evolutivo de uma 

empresa passando por todos os estágios de forma sequencial.  Nos casos da gestão da 

inovação e da sustentabilidade, verificou-se uma evolução linear na qual todas as 

empresas passaram sequencialmente pelos estágios identificados. Porém, no caso da 

gestão da inovação sustentável, identificou-se um padrão não-linear tendo em vista a 

identificação de dois caminhos evolutivos distintos entre as empresas pesquisadas 

diferenciado pela passagem ou não pelo estágio intermediário da gestão da inovação 

sustentável (preventivo). Tal resultado pode sinalizar a não linearidade evolutiva 

também proclamada por uma vertente teórica da evolução da gestão da 

sustentabilidade. Porém, tendo em vista estes autores não terem como foco a gestão da 

inovação sustentável, se fazem necessárias novas investigações a fim de aumentar a 

validade dessa conclusão. 

 Outro aspecto relacionado ao tipo de evolução, é o seu ritmo de desenvolvimento. 

Neste caso, identificou-se, em todas as dimensões, que embora os caminhos e estágios 

passados foram similares, o ritmo de seu desenvolvimento mostrou-se peculiar a cada 

empresa, como demonstra a variação nos tempos de cada estágio identificados nos casos 

estudados. Isso porque cada empresa possui um ritmo distinto de aprendizagem que 



depende do seu conhecimento prévio do assunto (capacidade de absorção) assim como 

dos motivadores da mudança e aprendizagem. 

 Quanto ao inter-relacionamento evolutivo entre as dimensões 

A evolução da gestão da inovação sustentável mostrou-se influenciada pela evolução 

das dimensões da gestão da sustentabilidade e da inovação de duas formas distintas. 

Nos estágios iniciais da gestão da inovação sustentável (reativo e preventivo), o 

direcionamento e foco da integração e da evolução são ditados pela gestão da 

sustentabilidade e suas abordagens adotadas pela empresa. Porém, a evolução para o 

estágio estratégico, no qual a empresa busca obter vantagens competitivas pela 

sustentabilidade, é direcionada pela gestão da inovação a partir de uma oportunidade ou 

aprendizagem testada e que apresentou sucesso para a empresa.  

 Quanto às competências de gestão 

 Com relação às competências que caracterizam os estágios evolutivos, pode-se 

dizer que, no caso das empresas pesquisadas, todos os grupos propostos pela teoria 

foram identificados na prática. Identificou-se também que são cumulativas, ou seja, em 

cada fase é construída uma parte de cada competência que é alterada e melhorada ou 

mantida no estágio seguinte. 

  

 Contribuições teóricas ao estado da arte 

 Esta pesquisa apresenta contribuições para as três vertentes teóricas que a 

apoiaram - gestão da inovação sustentável, gestão da inovação e gestão da 

sustentabilidade -, embora em maior grau para a primeira. As principais contribuições 

são a seguintes: 

 Para a vertente da gestão da inovação, pode-se apontar três aspectos principais: 

corrobora, em alto nível de abstração, a lógica evolutiva proposta pela teoria 

corrente; acresce ao apontar diferenças nas competências constituintes destes 

estágios; e adiciona ao apresentar estudo empírico da evolução da gestão da 

inovação em empresas industriais que atuam no Brasil. 

 Para a vertente da gestão da sustentabilidade o trabalho apresenta três 

contribuições principais: corrobora a vertente teórica que aponta para a existência 

de um único padrão linear de desenvolvimento dessa competência nas empresas 

(ZADEK, 2004; DUNPHY et al., 2007; WILLARD, 2009; MAON et al., 2010; 

ORMAZÁBAL, 2013; ORMAZABAL; SARRIEGI, 2014); corrobora também a lógica 



geral evolutiva dos três macroestágios evolutivos; por fim, adiciona por apresentar 

em maiores detalhes as competências constituintes de cada estágio e ao apontar que 

o ritmo e velocidade de desenvolvimento nos estágios foi idiossincrático nas 

empresas estudadas. 

 Em termos de gestão da inovação sustentável, três contribuições principais podem 

ser apontadas: a identificação de três estágios evolutivos e das suas competências 

características; a identificação da não linearidade evolutiva da gestão da inovação 

nos casos estudados; e a identificação de que a sua evolução nos estágios iniciais é 

direcionada pelas abordagens de gestão da sustentabilidade da empresa, e que a 

passagem para o nível mais avançado é alavancada pela gestão da inovação. Nestes 

aspectos reside, portanto, o ponto mais inédito desta pesquisa, tendo em vista que é 

um dos poucos a estudar a evolução da gestão da inovação sustentável de forma 

sistêmica considerando as suas várias competências e seu inter-relacionamento com 

a evolução da gestão da sustentabilidade e da inovação.  

 

 Por fim, ademais aos aspectos teóricos, o estudo contribui também para prática 

dos gestores organizacionais responsáveis pelas áreas estudadas na pesquisa. Isso 

porque provê informações sobre as características dos sistemas de gestão de cada 

dimensão e como evoluíram, que podem servir como ferramenta de reflexão, avaliação e 

desenvolvimento de suas próprias práticas.  

 

 Limitações e trabalhos futuros 

 Os resultados deste estudo também apresentam algumas limitações que precisam 

ser consideradas quando de seu uso. Em primeiro lugar, refletem a realidade de grandes 

empresas do setor industrial, podendo, portanto, suas conclusões variar em relação a 

outros setores e empresas de outros portes. Nesta linha, várias oportunidades de sua 

ampliação para trabalhos futuros podem ser identificadas como: replicar o estudo com 

outras empresas do mesmo setor via estudos de casos múltiplos ou surveys 

quantitativas; ampliar para empresas de outros setores, de outros portes (pequenas e 

médias empresas) e não multinacionais a fim de corroborar as conclusões e/ou 

identificar padrões específicos. 

 Um segundo aspecto que limitou as conclusões da pesquisa foi o curto histórico da 

gestão da inovação sustentável nas empresas estudadas – cerca de uma década. Fato 



este que pode ter influenciado o diferente padrão evolutivo identificado nesta dimensão. 

Segundo Pettigrew (1990), quanto mais curto o período de análise, maior é a 

probabilidade de se identificar descontinuidades ao invés de padrões. Assim, abre-se a 

oportunidade de replicar esta pesquisa nas mesmas empresas num período futuro ou 

replicar em empresas que tenham um histórico maior. Neste último caso, há certa 

dificuldade tendo em vista a própria novidade do assunto. 

 Um terceiro aspecto a ser considerado é o fato deste trabalho ter analisado, 

predominantemente, aspectos internos e explícitos dos sistemas de gestão da inovação, 

sustentabilidade e inovação sustentável. Com isto, outras variáveis internas de cunho 

intangível (ativos intangíveis, conhecimentos prévios, atitude das lideranças, cultura, 

etc.) e fatores contextuais externos (condições mercadológicas, econômicas, 

concorrência), que podem de alguma forma influir no tipo e taxa de mudança ao longo 

da evolução, não foram considerados. Assim, pesquisas futuras poderiam avaliar a 

influencia também estes fatores contextuais externos e internos na evolução dos 

estágios e de suas competências. 

 Por fim, um quarto fator limitador dos resultados é o fato de as empresas 

pesquisadas apresentarem foco mais acentuado nas questões ambientais e econômicas, 

deixando a dimensão social para um segundo plano. Neste sentido, pode-se dizer que o 

termo inovação sustentável no contexto das empresas estudadas apresenta maior 

aderência ao conceito de ecoinovação apontado pela literatura.  
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