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INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: Um estudo aplicado ao ambiente empresarial da 

região Sul da Bahia 

 

RESUMO 

 

 

Os temas de inovação e de sustentabilidade permeiam a atividade empresarial, ora pela crescente 

demanda por uma economia mais competitiva, alinhada à preservação dos recursos naturais, ora 

por necessidades endógenas, das empresas, que buscam diferenciação e otimização dos recursos 

produtivos para melhorar imagem e posicionamento no mercado. No entanto, apesar de 

representar dimensões complementares, a inovação e a sustentabilidade possuem características 

próprias e delimitáveis, havendo escassez de literatura que se debruce sobre esta perspectiva, cuja 

confluência entre os temas é feita de modo genérico, inclusive por projetos específicos de uma 

das áreas, como é o caso do projeto de apoio à atividade de inovação - JOIN, que pressupõe 

abranger a sustentabilidade e, por isto, constitui objeto de estudo. Dentro deste contexto e, 

buscando preencher esta lacuna na literatura, esta pesquisa analisa a relação entre comportamento 

inovador e a sustentabilidade em empresas na região Sul da Bahia. Parte-se de uma análise 

comparativa de empresas de distintos setores inseridas no projeto Jogos da Inovação - JOIN 

(grupo experimental) com outras que, a princípio, não se encontram propensas à inovação (grupo 

de controle), denominadas empresas Gêmeas.  A partir de pesquisas de campo realizada nos anos 

de 2013 e 2014, foram analisadas oito empresas inseridas no JOIN, além de sete empresas 

“Gêmeas” que não estão inseridas no JOIN. Para analisar os valores e capacidades que conduzem 

à inovação, foram utilizados os indicadores de inovação JOIN e indicadores da aprendizagem 

organizacional (Baker e Sinkula) e, para identificar a sustentabilidade dessas empresas do ponto 

de vista econômico, social e ecológico foram utilizados indicadores do Global Reporting 

Initiative, terceira geração (GRI-G3).  Quanto à comparação entre os dois grupos de empresas, os 

resultados evidenciam que as empresas JOIN, em média, logram de desempenho superior, 

embora discreto, tanto em relação aos indicadores de inovação quanto de sustentabilidade. 

Identifica-se que o setor de atividade constitui uma variável muito importante quanto à 

maturidade da atividade de inovação, de modo que empresas dos setores de serviços e comércio 

apresentam menor desempenho em inovação do que aquelas com atividades industriais. Em 

relação à análise geral das empresas do Sul da Bahia, conclui-se que apresentam baixo 

desempenho em sustentabilidade empresarial e em inovação, justificando a necessidade de 

monitoramento e controle destas dimensões empresariais por meio dos métodos de 

autodiagnóstico apresentados neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Indicadores; Maturidade empresarial; Capacidades inovativas; Aprendizagem 

Organizacional.  

  



     
 

  
 

INNOVATION AND SUSTAINABILITY: A study applied to the production 

environment of the South of Bahia 

 

 

ABSTRACT 

 

The themes of innovation and sustainability permeate the business activity, either by growing 

demand for a more competitive economy, in line with the conservation of natural resources, or by 

endogenous needs of companies seeking differentiation and optimization of productive resources 

to improve image and positioning the market. However, despite representing complementary 

dimensions, innovation and sustainability have their own characteristics and definable, with lack 

of literature to look into this perspective, the confluence of the themes is made in general terms, 

including for specific projects of one of the areas , such as the support project for innovation 

activity - JOIN, which presupposes cover sustainability and, therefore, constitutes the object of 

study. Within this context, and seeking to fill this gap in the literature, this research examines the 

relationship between innovative behavior and sustainability of companies in the South of Bahia. 

This is based on a comparative analysis of different sectors included companies in the Innovation 

Games project - JOIN (experimental group) with others that, in principle, are not prone to 

innovation (control group), called Twin companies. From field research carried out between 2013 

and 2014, eight companies were analyzed inserted in JOIN, and seven companies "Twin" that are 

not included in the JOIN. To analyze the values and skills that lead to innovation, JOIN 

innovation indicators and indicators of organizational learning (Baker and Sinkula) were used 

and to identify the sustainability of these companies in the economic, social and ecological point 

of view Global indicators were used Reporting Initiative, third generation (GRI-G3). The 

comparison between the two groups of companies, the results show that the JOIN companies on 

average manage to superior performance, although discreet, both for innovation indicators for 

sustainability. We find that the business sector is a very important variable as the maturity of 

innovation activity, so that the services and trade sectors have lower innovation performance than 

those with industrial activities. Referring to the general analysis of companies in the South of 

Bahia, it is concluded that present low performance in corporate sustainability and innovation, 

justifying the need for monitoring and control of these business dimensions by means of self-

diagnostic methods presented in this paper. 

 

Keywords: Indicators; Business maturity; Innovative capabilities; Organizational Learning. 

 

  



     
 

  
 

SUMÁRIO 

 
AGRADECIMENTOS .................................................................................................................................. 4 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ................................................................................................... 9 

LISTA DE QUADROS ............................................................................................................................... 10 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES ....................................................................................................................... 11 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................................................ 12 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 13 

2 METODOLOGIA ............................................................................................................................... 17 

2.1. Área de estudo ................................................................................................................................. 17 

2.2. Caracterização da amostra ............................................................................................................... 17 

2.3. Coleta de dados e técnicas de pesquisa ........................................................................................... 18 

2.4. Instrumentos de pesquisa ................................................................................................................ 18 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................................... 21 

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE .................................................................................................... 21 

Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade ............................................................................... 21 

Indicadores de sustentabilidade empresarial ........................................................................................ 24 

Inovação ................................................................................................................................................. 28 

Indicadores de Inovação ....................................................................................................................... 29 

Inovação com aspectos ambiental ........................................................................................................ 30 

Inovação Aberta ................................................................................................................................... 32 

A sociedade em rede de cooperação..................................................................................................... 33 

Tecnologias Sustentáveis: A perspectiva da ecologia industrial .......................................................... 35 

Caracterização das MPE e comportamento inovativo ....................................................................... 36 

Modelo de negócio para MPE .............................................................................................................. 39 

Conclusão Parcial .................................................................................................................................. 42 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................................. 43 

POLÍTICA DE COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO: Uma análise da maturidade da gestão 

de inovação de empresas do Sul da Bahia ................................................................................................... 43 

Introdução ................................................................................................................................................... 43 

Metodologia de pesquisa ....................................................................................................................... 45 

Caracterização do JOIN ....................................................................................................................... 46 

Metodologia JOIN ................................................................................................................................. 49 

Caracterização do Perfil das Empresas JOIN .............................................................................................. 50 

Caracterização do Perfil das Empresas Gêmeas .......................................................................................... 52 

Nível de Maturidade da Atividade de Inovação: Empresas JOIN X Empresas Gêmeas ............... 53 

Análise Individual do Comportamento das Empresas JOIN e Empresas Gêmeas ......................... 57 



     
 

  
 

Aprendizagem organizacional como fator de inovação ..................................................................... 58 

Conclusão parcial ........................................................................................................................................ 62 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................................... 65 

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: Estudo empírico do desempenho das empresas do Sul da Bahia 

sob a perspectiva dos indicadores GRI ....................................................................................................... 65 

Introdução .............................................................................................................................................. 65 

Metodologia de pesquisa ....................................................................................................................... 67 

Características da amostra .................................................................................................................... 68 

Resultados e discussões ......................................................................................................................... 68 

Caracterização da sustentabilidade empresarial ................................................................................... 69 

Desempenho econômico ...................................................................................................................... 71 

Desempenho Ecológico ........................................................................................................................ 72 

Desempenho social ............................................................................................................................... 73 

Desempenho social referente a práticas trabalhistas ............................................................................ 73 

Desempenho social referente à sociedade ............................................................................................ 74 

Desempenho social referente a direitos humanos ................................................................................ 74 

Desempenho social referente à responsabilidade pelo produto ............................................................ 75 

Percepção do desempenho em sustentabilidade das MPEs não relacionados nos indicadores GRI .... 75 

Comunicação de sustentabilidade: Grau de formalidade ..................................................................... 76 

Identificação dos principais Stakeholders ............................................................................................ 78 

Conclusão parcial .................................................................................................................................. 79 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................................ 81 

INOVAÇÃO PRÓ-SUSTENTABILIDADE: Uma proposta metodológica a partir de estudo empírico com 

empresas da Região Sul da Bahia ............................................................................................................... 81 

Introdução .............................................................................................................................................. 81 

Metodologia de pesquisa ....................................................................................................................... 82 

Resultados e discussões ............................................................................................................................... 86 

Inovação X Sustentabilidade: Uma proposta de tipologia .......................................................................... 86 

Inovação X Sustentabilidade: Análise de desempenho ............................................................................... 88 

Conclusões parciais ..................................................................................................................................... 92 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................................... 93 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................... 95 

ANEXOS................................................................................................................................................... 101 

 

  



     
 

  
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

BNDES  Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

CEBDS  Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

CNUMAD  Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

EEA   Agência Européia para o Meio Ambiente 

EPP  Empresa de Pequeno Porte 

Ethos   Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

FIEB   Federação das Indústrias da Bahia 

FINEP  Financiadora de Estudos e Projetos 

GRI – G3 Global Reporting Initiative - Terceira Geração 

IEL  Instituto Euvaldo Lodi 

ISO  International Organization for Standardization 

JOIN  Jogo da Inovação 

ME  Microempresa 

MPE  Micro e Pequenas Empresas 

NAGI  Núcleo de Apoio à Atividade de Invação 

OCDE  Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas 

UNCTAD  Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

UNEP   Programa Ambiental das Nações Unidas 

WBCSD  Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

  



     
 

  
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Legenda para identificação do nível de maturidade da atividade de inovação, referente 

aos indicadores da Matriz JOIN (2013). ........................................................................................ 46 

Quadro   2 - Abordagem, conteúdo e temática dos indicadores utilizados na metodologia JOIN. 49 
Quadro 3 - Evolução, recursos e característica da transição entre os níveis de Maturidade da 

Atividade de Inovação. .................................................................................................................. 64 
Quadro 4 - Abordagens e Indicadores relativos à Maturidade da Atividade de Inovação. ........... 83 
Quadro 5 - Aspectos dos Indicadores essenciais de desempenho econômico, ambiental e social do 

Global Reporting Initiative (GRI-G3). .......................................................................................... 84 
Quadro   6 - Proposta de tipologia do desempenho empresarial pró-inovação sustentável. ......... 87 

Quadro   7 - Tipologias e características da relação inovação-sustentabilidade empresarial. ....... 88 
Quadro   8 - Matriz de maturidade da atividade de inovação. ..................................................... 102 
Quadro   9 - Indicador de quantidade de inovação por tipo, introduzidas nos últimos dois anos.

 ..................................................................................................................................................... 103 

Quadro   10 - Matriz de avaliação da orientação para a aprendizagem organizacional. ............. 104 
Quadro   11 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a desempenho econômico da 

GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade...................................... 104 
Quadro   12 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a desempenho ambiental da 

GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade...................................... 105 

Quadro   13 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a Desempenho Social – 

Práticas trabalhistas da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade. 106 

Quadro   14 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a Desempenho Social – 

Sociedade da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade. .............. 107 

Quadro   15 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a Desempenho Social – 

Direitos Humanos da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade. .. 107 

Quadro   16 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a Desempenho Social – 

Responsabilidade pelo Produto da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de 

sustentabilidade. .......................................................................................................................... 108 

 
  



     
 

  
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1 - Índice de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) das empresas JOIN e 

empresas Gêmeas* localizadas na Região Sul da Bahia distribuído por indicadores (2013-2014).

 ....................................................................................................................................................... 53 
Figura 2 - Radar da Inovação - Empresas JOIN e Empresas Gêmeas* localizadas na Região Sul 

da Bahia (2013-2014). ................................................................................................................... 57 
Figura 3 - Índices de Aprendizagem Organizacional das empresas JOIN e Gêmeas* (2014). .... 61 
Figura 4 - Índices de Sustentabilidade Empresarial (ISE) do grupo JOIN e grupo Gêmeas* 

localizadas na Região Sul da Bahia (2013-2014). ......................................................................... 69 
Figura 5 - Instrumentos mais utilizados para relatar sustentabilidade empresarial aos 

stakeholders do grupo JOIN e Gêmeas* (2014). (*) Empresas com perfil e setor de atividade 

semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na Região Sul da Bahia........................ 77 
Figura 6 - Possibilidades de acessos aos Indicadores de Sustentabilidade Empresarial (ISE) aos 

Stakeholders do grupo JOIN e Gêmeas (2014). ............................................................................ 78 

Figura 7 - Dispersão entre Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e Índice de Maturidade 

da Atividade de Inovação (IMAI) de empresas do Sul da Bahia (2013-2014). ............................ 87 

 

  



     
 

  
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Características gerais sobre o perfil das empresas JOIN localizadas na Região Sul da 

Bahia (2013-2014) ......................................................................................................................... 51 

Tabela 2 - Características gerais sobre o perfil das empresas Gêmeas** localizadas na Região Sul 

da Bahia (2014) ............................................................................................................................. 52 
Tabela 3 – Índice de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) das empresas JOIN da Região 

sul da Bahia, distribuído por abordagem (2013-2014) .................................................................. 54 
Tabela 4 - Índice de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) das empresas Gêmeas** 

localizadas na Região Sul da Bahia, distribuído por abordagem (2014) ....................................... 55 
Tabela 5 - Índices de Aprendizagem Organizacional (IAO) das empresas JOIN localizadas na 

Região Sul da Bahia (2014) ........................................................................................................... 60 
Tabela 6 - Índices de Aprendizagem Organizacional (IAO) das empresas Gêmeas** localizadas 

na Região Sul da Bahia (2014) ...................................................................................................... 61 
Tabela 7 - Índices de Sustentabilidade Empresarial das empresas inseridas no JOIN localizadas 

no Sul da Bahia em 2013 e 2014 ................................................................................................... 70 
Tabela 8 - Índices de Sustentabilidade Empresarial do grupo de empresas Gêmeas** localizadas 

no Sul da Bahia (2014) .................................................................................................................. 71 
Tabela 9 - Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) do Sul da Bahia (2013-2014) .............. 90 
Tabela 10 - Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) de empresas do Sul da Bahia (2013-

2014) .............................................................................................................................................. 90 
 
 

  



13 
 

  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Os conceitos de inovação e sustentabilidade ocupam lugar de destaque nas agendas 

governamentais e organizacionais, especialmente nas últimas décadas, em virtude da necessidade 

da utilização de novos conhecimentos para aumentos da eficiência do setor produtivo e, por outro 

lado, as pressões ambientalistas que impulsionam ações públicas com objetivos de garantia do 

bem-estar de gerações futuras. Em ambos os conceitos há uma multiplicidade de definições e 

formas de torná-los tangíveis. Neste aspecto, ênfase vem sendo dada a construção de indicadores 

e aqui são destacados: Manual de Oslo (2004; 2005) para os indicadores de inovação, Bellen 

(2004a) e Norma ISO 14000 (2006) no que diz respeito a indicadores de sustentabilidade. De 

modo complementar, as diretrizes do relatório Global Reporting Initiative – Terceira Geração, 

GRI-G3 (2006) serviram de base à metodologia de construção de índices para avaliação de 

desempenho empresarial, relacionando o conjunto de suas práticas às várias dimensões da 

sustentabilidade. 

 Apesar do interesse atual, as teorias voltadas para a inovação não são recentes, os 

clássicos da teoria econômica Adam Smith (1776), David Ricardo (1817) e Karl Marx (1867) já 

suscitavam o tema, referindo-se à importância e implicações do progresso tecnológico. Anos 

depois, Schumpeter (1942) resgata esta discussão e se refere ao progresso tecnológico como o 

elemento fundamental para o desenvolvimento econômico, introduzindo o termo “inovação” na 

literatura econômica para descrever a série de novidades geradas pelo sistema capitalista e que 

alteram substancialmente a dinâmica de produção e consumo. O indivíduo que possui as 

competências e habilidades para conceber essas novidades foi chamado por Schumpeter de 

empreendedor. 

O termo desenvolvimento sustentável foi concebido sob influência do ambiente 

corporativo empresarial e, como o setor empresarial faz parte da estrutura social, não demorou a 

ser incorporado e adaptado às suas demandas e particularidades (ARAÚJO, 2006). Dessa forma, 

até mesmo a comunidade científica, incluindo ambientalistas, buscou aplicação conceitual que 

contemplasse a dimensão econômica do desenvolvimento sustentável, ora refutando intervenções 

da economia empresarial sobre o meio ambiente, ora admitindo a inevitabilidade de intervenções, 

buscando minimizar impactos do ambiente produtivo sobre o ambiente natural. Convergindo à 
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questão da eficiência produtiva que impacta positivamente sobre as questões ambientais, a 

inovação, com sua ligação embrionária com a dinâmica de produção e distribuição de bens, 

advém como catalizador do processo de desenvolvimento, podendo ser canalizado para 

benefícios diversos, inclusive alinhados com a melhoria da qualidade de vida a qual é pressuposta 

pela via da sustentabilidade. 

As duas vertentes do conhecimento (inovação e sustentabilidade), não são, 

necessariamente, dissociadas entre si, a exemplo das teorias de inovação pró-desenvolvimento 

sustentável, tal qual a ecologia industrial (FERRÃO, 2009), uma corrente de pensamento das 

ciências ecológicas que contempla ações de prevenção à poluição, reutilização e reciclagem de 

resíduos e prolongamento do ciclo de vida dos produtos industriais (ISO 14040, 2006). Assim, as 

ações dessas duas vertentes frequentemente convergem para soluções complementares, quando 

não coincidentes. Dessa forma, as práticas, tanto da inovação tradicional (SCHUMPETER, 1942) 

quanto da inovação aberta (CHESBROUGH, 2003) podem resultar em significativos avanços no 

sentido de soluções mais eficientes para os problemas a serem dirimidos pelo setor empresarial, 

ou ainda, pela construção social de uma cultura de colaboração para superação de problemas 

ambientais como despoluição ou consumo de menor impacto no ecossistema. 

Apesar das possibilidades de interação positiva entre inovação e desenvolvimento 

sustentável que são aqui trabalhadas, essa é uma questão polêmica, tanto nos âmbitos da 

comunidade científica, quanto na sociedade civil, pois envolve bandeiras políticas e ideológicas 

diferenciadas que não podem ser desconsideradas. Desse modo, é importante reconhecer a 

relevância de algumas críticas sobre o progresso tecnológico, mais especificamente aquelas que 

ressaltam a incapacidade do progresso tecnológico em reverter danos ambientais e promover 

sustentabilidade, tal qual às críticas divulgadas pelos cientistas ligados ao Clube de Roma 

(MEADOWS et al., 1972), porém avançando em proposições de solução. Isso, porque, algumas 

mudanças nos padrões tecnológicos trouxeram consigo mazelas ambientais à sociedade devido a 

políticas industriais voltadas para obsolescência programada dos produtos e aumento do 

consumo, porém não com os efeitos e proporções catastróficas relatadas pelo relatório do Clube 

de Roma, que considerava o avanço tecnológico insuficiente às pressões causada pelo 

crescimento populacional. Se por um lado é observado que os impactos ambientais se agravaram 

em alguns setores sociais, vemos que a eficiência energética aumentou em outros, de modo que 

se há um impasse entre essas duas correntes de pensamento, cientistas e sociedade comungam do 
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consenso de que a humanidade não está disposta a discutir redução de padrões de consumo. 

Assim, a solução é conciliar progresso tecnológico a ações de sustentabilidade, buscando 

equilibrar consumo e produção limpa.  

No Brasil, algumas iniciativas do poder público vêm sendo colocadas em prática no 

sentido de promover a difusão da inovação, incluindo neste processo uma série de instrumentos 

de apoio à inovação no setor produtivo, por meio de projetos articuladores de capacitação em 

gestão da inovação. Neste cenário, destaca-se o JOIN, uma tecnologia de gestão para sistematizar 

a atividade de inovação empresarial que se reveste de grande importância ao considerar uma 

dupla abordagem entre inovação-sustentabilidade como pilar de desenvolvimento das empresas e 

que foi gerada por meio de recursos federais provenientes do Fundo Verde e Amarelo e Ações 

Transversais, apoiado pela FINEP e CNPq, além de contar com o incentivo de importantes 

parceiros institucionais do Sistema Baiano de Inovação (SENAI, SESI, SEBRAE, SECTI, 

FAPESB E UFBA). 

De certo, é sabido que a inovação faz parte da agenda de esforços que visam o aumento de 

competitividade do setor produtivo brasileiro e que, dentro desse processo, pressupõe-se que o 

desenvolvimento tecnológico consiste em alternativa ao desenvolvimento sustentável, porém as 

formas como esses dois processos se comunicam não são claros, necessitando de mecanismo a se 

seguir, por isso constitui objeto de estudo. 

Diante dessa problemática, o que se busca compreender são as relações entre inovação e 

sustentabilidade. Dessa forma, torna-se importante indagar sobre a vocação desenvolvida nas 

empresas envolvidas no JOIN para construção de práticas sustentáveis. Nesse sentido, questiona-

se: As empresas que são atraídas ao projeto de apoio a atividade de inovação JOIN possuem 

valores e competências que as distinguem das demais, de modo que sejam mais aptas a se 

desenvolverem de forma sustentável? Parte-se do pressuposto que as empresas que aderem a 

projetos de inovação são mais propensas a desenvolver competências necessárias à gestão 

sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Por outro lado, empresas 

interessadas em inovar também desejam emitir sinais de preocupação socioambiental ao 

mercado. 

Nessa perspectiva, o objetivo do presente estudo consiste em analisar a relação entre 

comportamento inovador e competências para gestão sustentável. Especificamente, pretende-se 

(i) Realizar uma revisão bibliográfica sobre as temáticas de inovação e sustentabilidade; (ii) 
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Caracterizar e comparar o perfil inovador das empresas JOIN e não JOIN (iii) Identificar o grau 

de sustentabilidade ecológica, social e econômica das empresas estudadas; e por fim (v) Analisar 

a relação entre inovação e sustentabilidade.  

Esse estudo pretende avaliar a importância da inovação enquanto catalizador da 

resiliência do setor produtivo em prol da sustentabilidade. Mais especificamente, esta pesquisa 

tem a importância de desvendar os tipos de inovação e de sustentabilidade que são engendradas 

pelas MPE da Região Sul da Bahia, bem como o perfil das empresas que conseguem desenvolver 

competências e habilidades em combinar recursos de modo a promover comportamento inovativo 

e / ou sustentável como meios de competitividade empresarial. Identificar as características das 

empresas inovadoras e os fatores internos ou externos que podem influenciar a inovação e seus 

transbordamentos para as questões de sustentabilidade, em especial a sustentabilidade ambiental 

e social. 

Os resultados da pesquisa podem servir de subsídio à formulação ou reformulação de 

políticas públicas que visam o aumento da competitividade do setor produtivo, promovendo 

ações focalizadas na capacitação e assistência empresarial para fomentar a atividade de inovação 

e a atividade de gestão ambiental seguindo princípios de sustentabilidade e utilizando de modo 

mais eficiente os recursos empregados por projetos semelhantes. 

Outra importância que sobressai a esse trabalho é a possibilidade de contribuir para 

formulação de teorias da inovação e indicadores de sustentabilidade mais apropriados para 

enquadrar as MPE em vez das abordagens gerais que normalmente seguem os padrões de grandes 

empresas, e frequentemente sediadas em grandes centros econômicos. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, distribuídos sob a forma de um 

referencial teórico e três capítulos científicos que relacionam os resultados da pesquisa, desta 

forma, optou-se pela pormenorização dos procedimentos metodológicos e instrumentos de 

pesquisa particulares a cada objetivo específico diretamente nos capítulos, concentrando-se na 

seção metodologia apenas aspectos metodológicos genéricos, aplicados em todos os artigos. Em 

que pese a perda de simplificação, possíveis repetições aqui delineadas são justificadas por 

proporcionar maior robustez aos capítulos, que, embora apresentem ligações entre si, podem ser 

tratados como capítulos independentes, conforme a proposta adotada. 

Sob a forma de referencial teórico o primeiro capítulo traz uma discussão sobre os 

principais temas de inovação e sustentabilidade, o segundo capítulo aborda a maturidade da 
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atividade de inovação em empresas com maior propensão à inovação e em empresas com menor 

propensão à inovação, no terceiro capítulo é realizado um estudo empírico do desempenho 

empresarial sob a perspectiva dos indicadores GRI-G3, enquanto o quarto e, último capítulo, trata 

da interação entre inovação e sustentabilidade, incluindo uma proposta metodológica para 

avaliação e monitoramento dos estágios de inovação e sustentabilidade empresarial. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1. Área de estudo 
 

A área de estudo abrange o eixo Ilhéus-Itabuna, que se destacam como os municípios 

mais representativos da Região Econômica do Litoral Sul do estado da Bahia quanto à 

concentração empresarial. Este recorte geográfico e econômico que compõe o campo de 

observação coincide com a área de atuação do projeto JOIN na região Sul da Bahia nos anos de 

2013 a 2014.  

 

2.2. Caracterização da amostra 

  
 A amostra é composta por 15 empresas da região Sul da Bahia, subdividido entre 

dois grupos: (i) Um grupo experimental constituído por oito empresas que assinaram contrato, 

confirmando interesse em implementar o projeto de inovação JOIN, representadas pelos 

códigos alfanuméricos A/B/C/D/E/F/G e H, denominadas empresas JOIN; e (ii) Sete 

empresas do grupo de controle, caracterizado por apresentar perfil e atividades semelhantes às 

que aderiram ao JOIN, representados pelos códigos alfanuméricos A1/ B1/C1/E1/F1/G1 e 

H1, denominadas empresas Gêmeas. A unidade D1 não é representada, pois as empresas com 

perfil de Gêmeas da empresa D não disponibilizaram dados para pesquisa. 
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2.3. Coleta de dados e técnicas de pesquisa 
 

 A técnica de pesquisa, caracterizada como exploratória, foi composta de aplicação de 

questionários fechados orientados por indicadores de inovação, aprendizagem organizacional e 

sustentabilidade. Preenchidos por meio de entrevista presencial aplicada aos gestores no próprio 

ambiente das empresas pesquisadas. As visitas às unidades empresariais contribuíram para 

validação de alguns indicadores, pois permitiu compreender melhor os dados especificados nos 

indicadores, viabilizando um olhar qualitativo sobre as variáveis observadas. 

 A pesquisa foi validada pelo Comitê de Ética em Pesquisa vinculado à Universidade 

Estadual de Santa Cruz sob o Parecer nº 686.319/2014. 

   

2.4. Instrumentos de pesquisa 
 

Três instrumentos de pesquisa foram adaptados para esta pesquisa conforme os 

parâmetros a seguir: 

i) Índice de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) - Para demonstração deste 

índice utiliza-se a metodologia de análise de maturidade de inovação da Matriz JOIN (2013), que 

identifica capacidades inovativas (referente às abordagens: rede, arena, regra, time e jogo) e 

ofertas de inovação (abordagem gol). De modo que para identificação das capacidades inovativas 

busca-se responder a seguinte questão: Como as atividades/procedimentos apresentados pelos 

indicadores de inovação (Quadro 8 - Anexo) apresentam-se na sua empresa? a escala de IMAI) 

enquadra-se entre os níveis (1 - inexistente; 2 - informal; 3 - estruturado; 4 - sistematizado; e 5 - 

Otimizando). Enquanto para identificação do índice da abordagem Gol (Quadro 9 - Anexo), 

questiona-se: Quantas inovações sua empresa introduziu no mercado nos últimos dois anos? Para 

avaliar os resultados é utilizada uma escala numérica (0, 1, 2, 3 ou, 4 ou mais inovações), cujos 

níveis de  variação são idênticos à da capacidade inovativa, indo de inexistente a otimizando. 

O IMAI de cada abordagem pode ser identificado por meio da equação (1): 

 

I    
 

   
   ; Onde: (  = nº de indicadores da abordagem; S = somatório da 

escala). 
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Considera-se a seguintes quantidades de indicadores por abordagem: Rede = 8; Arena = 

15; Regras = 9; Time = 5; Jogo = 17; Gol = 5. Ao tempo em que se convenciona o somatório da 

escala (S) como cumulativo, ou seja, cada possibilidade de marcação equivale a um ponto por 

indicador. 

Para calcular a IMAI por empresa (Global) basta fazer a média dos índices por 

abordagem, utilizando-se a equação (1.1): 

 

            
     

 
 

 

ii) Aprendizagem organizacional - Buscou-se por meio de perguntas do tipo sim ou não 

verificar quais valores relacionados à aprendizagem organizacional (Quadro 10 - Anexo) estavam 

presentes nas empresas, chegando-se aos índices/níveis: [0-1] - (Nulo); ]1-2] - Baixo; ]2-3] - 

Moderado; ]3-4] - Alto; ]4-5] - Excelente. 

Há indicadores com escala reversa, identificados pelo símbolo ®, cuja resposta “não” é 

favorável à aprendizagem organizacional, equivalendo a uma resposta positiva. Cada resposta 

positiva equivale ao índice 1 (um) e respostas negativas 0 (zero), cuja média dos índices são 

ponderados por cinco.  

iii) Sustentabilidade Empresarial – Este índice foi construído com base na mensuração 

do grau de alcance das informações e registos gerados pelas empresas. Assim, os gestores foram 

questionados sobre quais stakeholders poderiam ter acesso aos dados elencados nos indicadores 

essenciais das Diretrizes do Global Reporting Initiative – Terceira geração (GRI-G3) (Quadro 11 

a 16 - Anexos), havendo as seguintes possibilidades de respostas:  

a) Indicador não se aplica às operações da atividade empresarial: possibilidade em 

que o indicador é excluído do cálculo do índice;  

b) Não possui registro: o referido indicador equivale a zero, ou seja, assume valor 

nulo, não contribuindo para a percepção de sustentabilidade;  

c) Cumulativamente e de modo inclusivo possui/possuem acesso aos registros: 

sócios/proprietários; funcionários; bancos/investidores; clientes; comunidade) 

cada um assumindo valor equivalente a 1 (um) que pode ser acumulado até 5 por 

indicador.  
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A classificação dos índices de sustentabilidade configura-se conforme a escala ( [0-1] 

(Nulo); ]1-2] – Baixo; ]2-3] – Moderado; ]3-4] – Alto; ]4-5] – Excelente ), podendo ser 

identificado por meio do cálculo do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) por aspecto. 

Desta forma, o modelo equacional (2) foi elaborado para viabilizar a identificação dos índices, 

atendendo à proposta metodológica realizada a partir das adaptações das diretrizes GRI:  

Equação (2): 

    
 

   
         

 

 = nº de indicadores do aspecto, aplicáveis à empresa. 

S = somatório da escala (Alternativas marcadas na escala de 0 a 5 equivalem a 1 cada). 

 

Para identificar o ISE por empresa calcula-se a média dos seis aspectos dos indicadores 

essenciais de sustentabilidade, conforme equação (2.2): 

 

                
    

 
 

  

A equação para identificação do Índice de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) foi 

elaborada com base na matriz JOIN, disponível no Portal JOIN para cálculo automático. 

Enquanto isto, a equação para a identificação do Índice de Sustentabilidade Empresarial, constitui 

uma elaboração própria, mantendo-se intuição semelhante à utilizada para construção do IMAI. 
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CAPÍTULO I 

 

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação das principais referências que contribuíram para o 

desenvolvimento teórico-metodológico deste trabalho, concentrando-se no primeiro momento, 

principalmente, nos debates voltados para o desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

engendrado por Sachs (2007), Diegues (1992; 2003), Leff (2001), Bellen (2005); voltados pra 

discussão das teorias da inovação empreendidas por Schumpeter (1942), Manual de Oslo (2004; 

2005), Chesbrough (2003), Tigre (2006); bem como estudos de caso realizado por Ostrom (1994; 

1999; 2002) acerca da eficiência da auto-gestão em comunidades tradicionais para a preservação 

ambiental  e das discussões enveredadas por Rosenbusch et al. (2011) acerca do objeto de estudo 

que são as MPE. 

 

Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade 

 

 O Desenvolvimento Sustentável constitui um modelo econômico, político, social, 

cultural e ambiental equilibrado e está aqui alinhado aos conceitos levantados no documento 

“Nosso Futuro Comum” (Relatório de Brundtland), desenvolvido pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1991. O conteúdo deste documento difundiu o 

entendimento que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades presentes 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras atender suas necessidades. Aliado a isso e, 

no sentido de aprofundamento dos mecanismos e preceitos a serem seguidos para o alcance do 

modelo de desenvolvimento sustentável, há o conceito de sustentabilidade que se baseia no tripé 

econômico, social e ambiental de Sachs (2007). 

 A literatura atual apresenta um entendimento comum de que a sustentabilidade pressupõe 

a intercessão entre desenvolvimento econômico, preservação dos recursos naturais e inclusão 

social, ou simplesmente sustentabilidade econômica, ambiental (sentido ecológico) e social, de 

modo que é frequentemente utilizada a descrição de cada uma dessas áreas da sustentabilidade 
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para explicar o intricado sistema em que ela está assentada. No entanto, apesar de certa 

hegemonia conceitual, essa abordagem não é unânime, tanto que alguns autores, como Leff 

(2001), criticam essa parcialidade e defendem a simplificação dessas três dimensões em apenas 

“sustentabilidade ambiental”, uma vez que a complexidade e integralidade do termo dá conta de 

expressar as demais dimensões que estão nesta embutida. Solidificando esta ideia (LEFF, 2001, 

p.139), arremata: “o ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do mundo”. 

O entendimento de que a natureza não está dissociada do humano não é recente, Diegues 

(1992, p. 6) já despertava para essa tendência “A nova ética exige o abandono da perspectiva 

antropocêntrica para uma perspectiva mais global, biocêntrica”, no entanto alguns discursos em 

prol da sustentabilidade, ainda hoje comungam da herança restrita e antropocêntrica ao apresentar 

uma dissociação entre parte de um conjunto integrado de elementos que compõe o sistema 

ambiental, trata-se da estratificação das esferas da sustentabilidade em ambiental, social e 

econômico. Isso reflete o modo como o homem historicamente percebeu e lidou com os recursos 

naturais.  

Apesar de compartilhar da ideia de que o enfoque ambiental inclui as relações sociais e 

seu modelo econômico, a escolha por permanecer com a abordagem tradicional e hegemônica se 

dá por compreender essa dissociação como parte de um recurso didático que facilita o estudo e 

compreensão da sustentabilidade, não por preferência ideológica.  

Além disso, faz-se necessário lançar mão de uma abordagem de desenvolvimento 

sustentável socialmente includente, pois não é incomum que princípios de preservação 

sobreponham as condições sociais de uso dos recursos naturais, a exemplo de algumas políticas 

de implantação de unidade de preservação que não contemplam a dimensão social e as tradições 

culturais das áreas que são abrangidas. Mais alinhado com o pensamento de inclusão social, 

conjugado a uso responsável dos recursos está a abordagem de unidades de conservação, pois 

esta inclui o papel de uso e manutenção do espaço. 

A luz das contribuições de Diegues (1992) é possível observar o esforço em atenuar a 

generalidade do conceito de desenvolvimento sustentável, colocando-o em uma ótica mais 

particular e exequível ao discorrer sobre sociedades sustentáveis. 

 

Há necessidade de se pensar em vários tipos de sociedades sustentáveis, ancoradas em 

modos particulares, históricos e culturais de relações com os vários ecossistemas 

existentes na biosfera e dos seres humanos entre si. Esse novo paradigma a ser 
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desenvolvido se baseia, antes de tudo, no reconhecimento da existência de uma grande 

diversidade ecológica, biológica e cultural entre os povos que nem a homogeneização 

sociocultural imposta pelo mercado capitalista mundial, nem os processos de 

implantação do "socialismo real" conseguiram destruir. (DIEGUES, 1992, p. 2). 

 

Parte-se na defesa de que é mais apropriado referir-se a sociedades ou comunidade 

sustentáveis, em vez de desenvolvimento sustentável, que é um termo global, traduz um incentivo 

à adaptação do conceito a particularidades de países como o Brasil. Isso porque o termo 

desenvolvimento sustentável foi concebido no seio de uma sociedade industrializada em países 

desenvolvidos, cujas relações com os recursos naturais, tecnologias e consumo são claramente 

diferentes daquelas experimentadas nos países em desenvolvimento e, para além disto, tende a 

disseminar um desenvolvimento do tipo padronizado, desconsiderando peculiaridades 

socioambientais. E, para bem delimitar a utilização dos termos e expressões, tem-se que o termo 

sustentabilidade muitas vezes utilizado como sinônimo de desenvolvimento sustentável, possui 

componente ideológico que busca maior equilíbrio das forças sociais e ecológicas em prol de 

qualidade de vida, em vez da preponderância da vertente ecológica. 

Ainda no que diz respeito à dimensão social da sustentabilidade, é importante suscitar, 

além das questões de integração social-ambiental, aquelas que perpassam pela inserção social-

econômica, pois a alocação da força produtiva geradoras de condições dignas de emprego e renda 

à sociedade constitui grande desafio a ser dirimido e integrado à sustentabilidade empresarial. 

Neste sentido, Sachs (1995 p.35), defende a construção de soluções mais duradoras para 

contornar a problemática da pobreza: “As políticas assistenciais voltadas para os pobres são 

necessárias, sem dúvida, diante do tamanho e da urgência do problema da pobreza. Mas, por si 

só, elas não trazem soluções duráveis. Os excluídos assistidos continuarão, enquanto não tiverem 

encontrado um lugar na economia”. 

Ao cogitar um modelo de desenvolvimento que contemple a esfera ambiental, 

automaticamente percebe-se que se trata de uma abordagem transversal, pois não há sentido em 

assentar-se apenas em uma ou outra área do saber ou circunstancia social. Alinhado com essa 

visão, a aproximação de práticas sustentáveis a diferentes contextos e sociedades é um desafio 

que se enfrenta e, por isso, é importante lançar mão da interdisciplinaridade, contemplando assim, 

intricados problemas ecossistêmicos, como a supressão das fronteiras, que ainda persistem em 

colocar o homem ora em posição superior aos demais elementos ambientais e ora como recurso 

para o próprio benefício de outros homens, conforme Diegues (1992).  
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Neste sentido, Sachs (2007) traz a perspectiva de sustentabilidades parciais, sendo elas 

apresentadas nas oito dimensões: social, cultural, econômica, ecológica, ambiental, territorial, 

político nacional e internacional. Tudo isso, contemplado de forma mais ampla na visão 

“ambientalmente sustentável, economicamente sustentado e socialmente includente”, Sachs 

(2004 p. 26). 

Para bem delimitar o uso do termo desenvolvimento, Sachs (1995, p. 45) esclarece o que 

deve ser usado para designar um ganho triplo entre econômico, social e ecológico, elucidando 

ainda os tipos de crescimento existentes: i) Selvagem – que contempla apenas ganhos 

econômicos; ii) Socialmente benigno – com ganhos econômico e social; iii) Estável -  se 

concentra em ganhos econômicos e ecológicos e finalmente iv) Desenvolvimento - que 

compartilha ganho econômico, social e ecológico. 

A Declaração da Reunião dos Líderes Espirituais da Terra na CNUMAD – Rio 92 

divulgou que a crise ecológica transparece a crise espiritual humana, que vem da ignorância. O 

esforço por multiplicar conceitos e instrumentos que buscam mitigar os efeitos nocivos que se 

tem propagado pelo mundo em relação ao uso indiscriminado dos recursos naturais e 

desigualdades sociais faz parecer, após 23 anos da declaração propagada no Rio 92, que a fase da 

ignorância está terminando. O desafio de maior resistência assenta-se sobre a capacidade de 

adequação às mudanças em relação ao grau e velocidade relativos à demanda dos limites 

planetários e, certamente, à medida que se avançar em soluções aos problemas ambientais, novos 

desequilíbrios serão percebidos e incorporados ao rol de problemas a serem solucionados. A esse 

respeito Leal (2009, p. 6) colabora dizendo que “[...] A sustentabilidade não pode ser encarada 

como uma meta a ser atingida dentro de um contexto finito, e sim, como um processo de 

evolução contínuo [sic.]”. 

 

Indicadores de sustentabilidade empresarial 

 

É expressiva a importância dos diálogos que envolvem a temática de sustentabilidade, 

porém, apesar de preponderantes, as discussões sobre um novo modelo de relacionamento do 

homem com o seu meio precisam vir acompanhadas de direcionamentos claros, colocando-as no 
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cerne da questão e, ancorada por mecanismos de monitoramento e controle para torná-los 

factíveis. Neste sentido, emergem os indicadores de sustentabilidade no âmbito acadêmico, 

científico e, mais recentemente no setor empresarial. 

Bellen (2004), afirma que, a despeito da crescente aceitação conceitual de 

Desenvolvimento Sustentável, as discussões fomentadas acerca do tema não vieram 

acompanhadas de parâmetros para alcança-lo. Mas, apesar de ainda padecer de algumas 

generalizações, hoje já se pode contar com certo amadurecimento de seu significado, sendo 

passível da aplicação de indicadores e ferramentas que o torna alcançável. 

Contar com indicadores para mensuração da sustentabilidade representa grande avanço, 

porém é necessário selecioná-los ou construí-los adequadamente, de modo a conservar 

características essenciais como a mensurabilidade e capacidade de replicação para fins de 

comparação e acompanhamento do nível de sustentabilidade. Sendo que essa comparabilidade 

pode ocorrer entre diferentes unidades de referência, seja ela local, regional, nacional ou 

internacional.  

Bellen (2004b) afirma, que: 

 

Alguns sistemas de indicadores têm sido desenvolvidos para utilização em escala 

nacional, mas uma das principais barreiras na utilização destes indicadores é a grande 

heterogeneidade existente entre os diversos países em relação a alguns elementos 

essenciais específicos, como nível de industrialização, estrutura econômica, espaço 

geográfico, entre outros. (BELLEN, 2004b, p. 7). 

 

Os indicadores de sustentabilidade perpassam por vários olhares, ora centrados a uma 

dimensão mais específica, ora de modo mais sistêmico, porém, frequentemente está alicerçado ao 

conceito complexo de sustentabilidade de Leff (2001) que inclui social, econômico e ecológico 

em sua abordagem. 

Remetendo-se ao viés sistêmico, assentam-se os indicadores de sustentabilidade ambiental 

da ACV (Análise do Ciclo de Vida) dos Produtos, pois carregam consigo a dimensão econômica 

já que é por meio dos produtos que a sociedade realiza o consumo de recursos naturais. Este 

indicador subsidia a tomada de decisão de consumo de um produto em detrimento de outro, 

baseado na verificação de desempenho ambiental deles. Essa abordagem faz parte da gestão do 

ciclo de vida e destaca-se por elucidar, além de conceitos esclarecedores, mecanismos de alcance, 

incluindo sistemas, processos, programas, ferramentas e modelos que facilitam a implementação 



26 
 

  
 

deste estado de desenvolvimento pelas unidades produtivas. Além disso, favorece as 

comparações entre práticas que possuem caráter sustentável com práticas que apenas se 

apoderam de um conceito frágil e generalista relacionado à sustentabilidade para rotular 

indevidamente seu comportamento frente à sociedade. 

 Funcionando como um indicador de sustentabilidade ambiental no setor empresarial, um 

parâmetro que emerge como alternativa de regulação de gestão ambiental é a série de normas ISO 

14000. Ela institui diretrizes e mensurações voltadas para área de gestão ambiental no âmbito das 

organizações, propondo padronização de processos que utilize ou gere algum dano ambiental 

decorrente de sua atividade produtiva. As normas 14040 e 14041 integram esta série de normas e 

apontam para análises específicas acerca da avaliação do ciclo de vida, constituindo um esforço à 

atenuação do uso indevido do termo sustentabilidade para qualificar produtos ou práticas 

empresariais.  

 Os requisitos para a realização de uma ACV são destacados na ISO 14040: 

 
LCA addresses the environmental aspects and potential environmental impacts 2) (e.g. 

use of resources and the environmental consequences of releases) throughout a product's 

life cycle from raw material acquisition through production, use, end-of-life treatment, 

recycling and final disposal (i.e. cradle-to-grave). (ISO 14040, 2006 p. v). 

 

É comum empresas se auto intitularem como sustentáveis para obterem maiores ganhos 

de mercado. No entanto, elas podem estar apenas se apropriando de uma apresentação indevida 

ou parcial do que se convenciona como sustentável, pois as estratégias adotadas muitas vezes 

beiram a conveniência organizacional de aliar política de economicidade de consumo (energético 

e economia de recursos naturais) à imagem sócio ambiental. Corre-se o risco, com isto, de limitar 

a sustentabilidade ao emprego de estratégias que lhes confiram retorno financeiro direto.  

Buscando contornar essas manobras, uma das fases da ACV é a construção de inventário 

do ciclo de vida, procedimentos de coleta de dados e cálculo normatizado para quantificar as 

entradas e saídas pertinentes a um sistema de produto. Esta metodologia limita a divulgação de 

uma imagem de sustentabilidade empresarial artificialmente construída, pois requer apuração de 

evidencias de sustentabilidade de acordo com os parâmetros da norma. 

 Os indicadores de ecoeficiência também tem se destacado enquanto indicadores de 

sustentabilidade empresarial, inserindo-se no debate sobre intervenções do setor empresarial em 

prol do desenvolvimento de produtos e processos que mitigam impactos ambientais. A 
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ecoeficiência compõe uma abordagem da gestão ambiental e tem se destacado como elo entre 

inovação e sustentabilidade empresarial, cujo valor se dá pela minimização de um importante 

conflito entre setor produtivo e visão ecológica, pois tem sido amplamente praticado por um 

grande número de empresas de todos os portes com benefícios mútuos. A adesão do público 

empresarial a esse modelo de negócio de menor impacto ambiental e socialmente indicado 

destaca-se por promover a eficiência econômica, de modo que tem convergido também para um 

novo modelo de gestão baseado em uma estratégia ambiental com perfil de Economia Verde 

(DINIZ  e BERMANN, 2012).  

 Schaffel (2010) apresenta uma variedade de abordagens sobre a ecoeficiência por parte 

de instituições tanto na esfera internacional (WBCSD, OCDE, UNCTAD, EEA, UNEP), quanto 

na esfera nacional (CEBDS, ETHOS, BNDES). Incluindo indicadores para avaliação e 

mensuração deste modelo de gestão, a exemplo do A Manual for The Preparers and Users of 

Eco-Efficiency Indicators da UNCTAD.  

 Conforme Almeida (2010) os mercados emergentes têm se beneficiado com as 

iniciativas que aliam progresso ao desenvolvimento sustentável, sendo que as principais 

vantagens para as pequenas e médias empresas nacionais se assentam na redução de custos. 

 

De acordo com Schaffel (2010 p. 13): 

 
A implementação da ecoeficiência nos processos de gestão de uma empresa traz 

oportunidades, que poderiam ser encontradas dentro de quatro áreas: reengenharia de 

processos a fim de reduzir o consumo de recursos, poluição e custos, a busca por formas 

criativas de revalorizar os sub-produtos, a reconcepção dos produtos e ir além da 

reconcepção dos produtos, para repensar os mercados. 

 

 Diversos setores da sociedade têm se articulado na tentativa de promover maior 

equilíbrio entre as condições naturais a qual usualmente designa-se ambiental e as condições de 

uso e ações sobre esse meio, de modo que isso vai desde os planos mais gerais de recomendações 

que partem de acordos e conferências mundiais até chegar ao plano individual, o qual tem-se 

destacado o poder de influência do usuário-consumidor por meio do chamado consumo 

consciente. Dessa forma, os temas relativos à sustentabilidade ocupam as agendas internacional, 

nacional, estadual e municipal. 

Um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos versa sobre a ecoeficiência, 

destacando o inciso V do Art. 6º: 
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A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e 

tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 

naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do 

planeta (BRASIL, 2010, inciso V do Art. 6º). 

  

 O que fica evidente é que a ecoeficiência carrega consigo os princípios convencionais de 

alocação (eficiência), porém com inclinação para as externalidades ambientais.  Sendo que o 

limiar entre o que é eficiência e o que é inovação assenta-se fundamentalmente sobre a 

componente de novidade que se agrega ao produto ou processo do setor produtivo, cujas 

tipologias e características são detalhadas na sessão posterior. 

 

Inovação 

 

 A inovação pertence a uma área transversal e multidisciplinar do conhecimento e, quanto 

à componente de novidade que representa pode ser definida como uma invenção que foi 

efetivamente implementada (TÁLAMO, 2002; TEECE e JORDE, 1990), com características de 

grau de novidade e criação de valor para um negócio. A inovação tem status maior que a 

invenção por ir além da descoberta, sendo colocada no mercado, seja para uso social ou 

comercialização.  

 Segundo o Portal JOIN (2013), a inovação ocorre “Combinando-se, de forma não 

convencional, recursos tangíveis e intangíveis disponíveis e dispersos na sociedade: capital, 

equipamentos, instalações, tecnologias, conhecimento, informações, ideias, knowhow, entre 

outros”. Conceito alinhado com a fundamentação Shumpeteriana e adotado como diretriz desta 

pesquisa.  

 A inovação possui uma estreita relação com a tecnologia, no entanto, para efeito 

conceitual a inovação tecnológica se diferencia da inovação tradicional (não tecnológica) por 

normalmente ser precedida de pesquisa e desenvolvimento, sendo mais habitualmente observada 

no desenvolvimento de novos produtos ou processos. Mas a inovação também pode ser 

observada em serviços, marketing, em gestão (MANUAL de OSLO, 2004) ou em modelo de 

negócios (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010), considerados novos ou significativamente 

melhorados quanto a suas características de uso e consumos. Esses tipos de inovações 
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considerados de modo isolado são potencializados quando ponderados de modo articulado um 

com os outros, trazendo transbordamentos e sinergia à economia das empresas. 

 O termo tecnologia, etimologicamente, trata do estudo ou conhecimento sobre uma 

determinada técnica, de acordo com o pensamento ou simplesmente a aplicação do conhecimento 

por meio da combinação de recursos tangíveis e intangíveis. No contexto contemporâneo, a 

tecnologia é componente ferramental para produzir bens e serviços de acordo com as demandas e 

necessidades humanas, no entanto, elas não são estáticas, são gradativamente aperfeiçoadas, 

sendo fundamental para o desenvolvimento econômico. 

 Há dois níveis de mudanças tecnológicas amplamente discutidas na literatura (TIGRE, 

2006; MANUAL de OSLO, 2005) a primeira é mais elementar é composta pelas inovações 

incrementais e como o próprio nome sugere, refere-se a mudanças tecnológicas decorrentes de 

melhorias em algo que já existe e é continuamente modificado, por novas características e modos 

de utilização. O outro nível é fruto das inovações radicais, muito mais robusto que o primeiro, 

requer uma mudança descontínua no tempo que rompe com as estruturas existentes e estabelece 

um novo padrão tecnológico, trazendo consigo altos ganhos de produtividade. 

 Tigre (2006 p.74; p.75) apud Freman destaca a taxonomia das mudanças tecnológicas 

segundo seu impacto econômico que ocorre de acordo com diferentes trajetórias para o caso de 

inovações em processos: i) Incremental: cujas características são melhoramentos e modificações 

cotidianas; ii) Radicais: cujas características são saltos descontínuos na tecnologia de produtos e 

processos; iii) Novo sistema tecnológico: Mudanças abrangentes afetando mais de um setor e 

dando origem a novas atividades econômicas; iv) Novo paradigma tecno-econômico: Mudanças 

que afetam toda a economia envolvendo mudanças técnicas e organizacionais, alterando produtos 

e processos, criando novas indústrias e estabelecendo trajetórias de inovações por várias décadas. 

   

Indicadores de Inovação 

 

No que se refere aos indicadores de inovação uma das variáveis analisadas é o alcance das 

inovações identificadas nas empresas, sendo que o Manual de Oslo (2004) traz a seguinte 

tipologia da inovação quanto o grau de novidade e difusão: 
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i. Novo apenas para a empresa; 

ii. Novo para o mercado em que a empresa opera; 

iii. Novo no mundo. 

 

Essa tipologia serve de importante subsídio de informação sobre o processo de difusão da 

inovação, bem como para a análise do grau de maturidade da empresa em relação ao seu 

comportamento de absorção ou de provedor de soluções em relação aos demais agentes do seu 

ramo de atividade.  

O empenho em sistematizar o comportamento empresarial em termos de grau de 

sustentabilidade constitui uma tentativa de compreender o impacto de atividades e ações do setor 

produtivo sobre a utilização de princípios preconizados como sustentáveis. É importante destacar 

que muito do que se atribui a ações de sustentabilidade empresarial mais se posiciona como ações 

de gestão ambiental, de modo que ao vir acompanhada de soluções criativas e novas pode ser 

intitulada de inovação ambiental. Essa classificação surge em decorrência da característica 

transdisciplinar da inovação, fazendo com que ela seja facilmente apropriada por diversas áreas 

de estudo, de modo a embutir em seu conceito original, um conceito acessório de acordo com a 

área de aplicação ou efeito indireto da inovação. 

Independente da classificação da inovação quanto ao seu modo de gestão (inovação 

fechada ou inovação aberta) ou de suas tipologias, os indicadores de inovação consolidam uma 

forma de identificar e diagnosticar seu nível de maturidade e seu possível impacto sobre outras 

dimensões que compreende o ambiente empresarial.   

 

Inovação com aspectos ambiental 

 

O conceito de inovação ambiental traz a perspectiva de que a geração de novidades, seja 

de base tecnológica ou incremental, traz externalidades positivas ao meio ambiente. De modo 

que, para que haja de fato uma inovação ambiental são esperados ganhos de eficiência. Dentro 

desse contexto, Nagatsuyu (2011, p. 13) apud Kemp e Foxon conceitua inovação ambiental como 

sendo: “Produção, assimilação ou exploração de uma novidade em produtos, processos, serviços 
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ou métodos de gestão, que visa ao longo do seu ciclo de vida, prevenir ou reduzir 

substancialmente o risco ambiental, a poluição e outros impactos negativos na utilização dos 

recursos”.  

Assim como é comum os termos surgirem à força da necessidade de aplicação em 

determinadas áreas específicas, a inovação aplicada à área de meio ambiente ficou conhecida 

como “inovação ambiental”, porém o termo em questão ainda carece de um melhor 

esclarecimento e delimitação da área de conhecimento. Assim, no esforço pelo refinamento do 

conceito de inovação ambiental, ainda em construção, Angelo et al. (2011 p.146) trazem a 

discussão de que a inovação inserida na temática ambiental pode apresentar duas vertentes 

distintas, a saber: i) funcionando como resultado da gestão ambiental, o que pode ser entendido 

com um efeito de transbordamento de um processo de gestão proativa; ou ainda ii) a inovação 

como direcionadora da gestão ambiental, o que pode ser compreendido como o processo de 

gestão ambiental empurrado pelas atividades de inovação. 

Angelo et al. (2011, p.146) complementam suas contribuições sobre a relação gestão 

ambiental e inovação argumentando que “[...] Há possibilidade da empresa desenvolver uma 

inovação ambiental, antes de uma gestão ambiental proativa e conseguir, após essa inovação, um 

avanço essencial. Dessa forma, a gestão ambiental e a inovação possuem relações bilaterais, com 

premissas de causas ou efeitos.” 

É sabido que a gestão ambiental é frequentemente uma função muito mais impositiva que 

proativa, em outras palavras, o que se coloca em questão é que as pressões governamentais por 

regulamentação das atividades produtivas em relação ao meio ambiente muitas vezes fazem com 

que as empresas busquem soluções de inovação como forma de corrigir uma externalidade 

negativa amplamente discutida e convencionada como um malefício social. Embora seja possível 

que decisões por solução ambiental, com aspectos de inovação importantes, também emerjam de 

outros agentes não estritamente econômico, como aqueles advindos da contribuição social. 

Assim, parte-se da consideração de que o impulso impositivo para resolução do problema pode 

constituir um fator importante para a geração de ideias e novas formas de propor soluções 

aplicadas à questão ambiental, ou seja, ainda que o anseio por melhoria não ocorra genuinamente 

de determinadas organizações produtivas, podem-se partir dessas mesmas organizações as 

propostas de intervenções sustentáveis. 
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 Algumas soluções ambientais de menor impacto aos ecossistemas surgem e são 

consideradas inovações com importantes reflexos ambientais, porém não conseguem perdurar 

enquanto solução efetiva devido a algumas limitações técnicas, exemplo disso são as soluções 

voltadas para as demandas energéticas como as energias renováveis, solar e eólica, que padecem 

de sazonalidade devido às variações climáticas. Essas duas alternativas se mostraram ao longo do 

tempo insuficientes para atender à crescente demanda por energia, de modo que a aposta que se 

fez nas energias renováveis, aliada à política energética anti-nuclear, pode ter significado, por 

exemplo, um retrocesso à Alemanha como afirma The Telegraph (2014), pois em vez dos 

impactos decorrentes do uso de energia nuclear retorna-se à utilização do carvão, uma alternativa 

de alto impacto ambiental que desencadeia fatores como desmatamento e aumento nas emissões 

de CO² na atmosfera. De modo análogo, a substituição de lâmpadas incandescentes por 

fluorescente observada nos últimos anos no Brasil foi amplamente disseminada como uma 

“inovação ambiental”, no entanto, a despeito da considerável economia de energia, há os 

impactos ambientais relacionados à contaminação devido ao mercúrio e chumbo presentes nas 

lâmpadas. Dessa forma, tão importante quanto analisar os impactos das inovações sobre os 

sistemas ambientais é, ser criterioso ao decidir sobre a dependência das suas funções, pois 

desequilíbrios entre demanda e capacidade de suprimento podem acarretar em soluções 

ineficientes no médio e longo prazo, do ponto de vista da sustentabilidade ecológica. Deve-se 

considerar a complexidade e vulnerabilidade das possíveis inovações sobre as demais variáveis 

ambientais, bem como dimensionar os ganhos ambientais sem incidir em retrocessos ainda mais 

complexos de se resolver, como nestes dois casos citados. 

   

Inovação Aberta 

 

Como fenômeno recente a inovação passa a transcender os limites físicos e estruturais do 

mundo das organizações para incorporar novos atores, trata-se da inovação aberta ou Open 

Innovation. Este termo foi proposto por Chesbrough (2003) e apresenta uma nova modelagem e 

abordagem de negócios, cujo modo de gestão difere da inovação fechada por permitir que, em 

vez de utilizar apenas os recursos, informações e ideias restritas ao âmbito da empresa, esta passe 
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a se articular com atores diversos que estão dispersos no ambiente externo às organizações, a 

exemplo de centros de pesquisa e desenvolvimento, institutos de fomento à tecnologia, 

universidades, sociedade e outras organizações, sejam elas do mesmo segmento ou não. Tudo 

isso, para atingir seus objetivos por meio da colaboração, fazendo com que haja um fluxo de 

cooperação entre atores internos e externos. Embora a inovação aberta não ocorra apenas em 

rede, esse modo de organização muito a favorece, pois une forças em prol de objetivos que 

comungam de resultados comuns, promovendo aumento de competências e desempenho. 

 
[...] A colaboração entre firmas e a montagem de redes industriais têm marcado o 

processo inovativo. Novos produtos têm sido desenvolvidos a partir da integração de 

diferentes tecnologias que são crescentemente baseadas em diferentes disciplinas 

científicas. Mesmo grandes empresas têm dificuldade em dominar a variedade de 

domínios científicos e tecnológicos necessários, o que explica a expansão de acordos 

colaborativos e a crescente expansão de redes industriais. (CASSIOLATO e LASTRES, 

2000, p. 238). 

 

 Sem perder de vista a competição, as indústrias têm trilhado um aprendizado em 

colaboração com atores externos, e gradativamente incluindo entre esses atores seus próprios 

concorrentes, isto consiste em avanço no sentido de ganhos compartilhados e redução de custos e 

riscos decorrentes da atividade de inovação, caracterizado como um modo de relacionamento 

conhecido na literatura especializada como coopetição (Bertolin, 2008). 

 

A sociedade em rede de cooperação 

 

A sociedade sempre viveu em rede, e porque não dizer em redes sociais, já que 

historicamente as pessoas se organizam e se juntam com objetivos comuns ou complementares, 

sendo a formação de redes um dos reflexos do progresso técnico na sociedade civil organizada. 

No entanto, a partir do advento da internet as redes sociais se ampliaram, ganhando maior 

expressão devido ao seu poder de propagação. Processo natural, em meio a uma sociedade cujo 

insumo básico à economia tem sido a informação, tornando-se ambiente propício à formação de 

conglomerados humanos que não mais precisam estar geograficamente próximos para reunir 

esforços em prol de suas causas. 
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Dentro desta perspectiva de rede de cooperação, um modelo que vem chamando atenção 

nos últimos anos é o de gestão em propriedade comum, engendrado por Elinor Ostrom, 

ganhadora do Prémio Nobel de Economia em 2009. Este modelo contraria a lógica vigente 

conhecida como "Tragédia dos comuns", em que os interesses individuais sobressaem aos 

interesses da coletividade, de modo a ocasionar a ruina dos bens públicos e recursos em 

processos de degradação e escassez, de modo que trouxe uma nova perspectiva da relação 

humana sobre o seu espaço ao debruçar-se em estudos sobre como as pessoas se organizam e 

colaboram para gerirem recursos ambientais de uso comum, como recursos florestais e 

pesqueiros. O que os dados analisados por essa pesquisa indicam é no mínimo instigante, tendo 

em vista que propõe repensar o modelo de gestão adotado na sociedade contemporânea, 

concluindo sobre a existência de processos eficientes de colaboração de gestão de recursos 

naturais, sem a intervenção de qualquer elemento regulador externo nas comunidades analisadas. 

Estudos realizados no âmbito da FAPESP (2012), sobre a pesquisa da Elinor Ostrom, 

enfatiza que interesses isolados de certos grupos podem ser mais benéficos à economia e ao meio 

ambiente do que intervenções externas. Essa refutação contraria a lógica tradicionalmente 

arreigada de que o Desenvolvimento Sustentável acontece por via de regulações, conforme 

Diegues: 

  
Uma via de desenvolvimento que é sustentável somente em termos “naturais” (manejo 

dos recursos naturais, etc.) poderia, teoricamente, ser conseguida em regimes 

autoritários. Daí a necessidade de se prestar atenção em problemas cruciais como a 

democratização do acesso aos recursos naturais pelos vários setores da população e na 

distribuição de custos e benefícios do desenvolvimento. Diegues (1992, p. 5). 

 

Dentro desta perspectiva de gestão de recursos naturais em que sobressai o papel da 

coletividade, reconhecendo os seus interesses pelo espaço de uso como complementares em vez 

de concorrente emerge um importante elemento regulador endógeno: a auto-gestão. 

 
[...] A ênfase dos estudos de Ostrom é a demonstração de como é possível encontrar 

mecanismos institucionais de regulamentações comunitárias pela própria comunidade 

local onde há estes espaços, que permitam os seus usos de forma a não haver 

aproveitamentos desiguais dos recursos no desenvolvimento da própria comunidade. 

Portanto, trata-se, grosso modo, de uma teoria sobre a gestão comunitária sustentável 

dos recursos do meio ambiente (Gabriel, 2009, p.10). 

 

O modelo da Elinor Ostrom caracteriza e delimita elementos que fazem reger o processo 

de colaboração que diverge da tragédia dos comuns, e um dos parâmetros que chama a atenção é 
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que o seu modelo é validado perante a existência de comunidades tradicionais pequenas e antigas 

que conseguem projetar um valor aos recursos a sua volta de modo diferente a comunidades mais 

modernas e amplas. 

Uma vez desmistificada o caráter generalista da tragédia dos comuns, um passo à frente 

seria avançar em questionamentos acerca de transcender os elementos estudados pela Nobel 

2009, de modo que se emergem as indagações: Será que a racionalidade econômica identificada 

no modelo da Elinor Ostrom deve ficar restrita a aquele âmbito de estudo delimitado? E isso 

remete outro questionamento, agora em crítica à economia neoclássica: Será que a racionalidade 

dos agentes econômicos pode ser generalizada? Ou seria prudente perguntar: racionalidade de 

que agente econômico? 

É dentro desse universo de inquietações que o objeto de investigação vai se revelando, em 

busca de atores sociais para se testar qual a validade desse modelo para outras comunidades 

sociais, com características e estilo de vida diferente. Assim, em analogia ao modelo de gestão 

em comunidades isoladas estudado pela Ostrom, questiona-se: Que tipo de comunidade poderia 

compartilhar de comportamento colaborativo em prol de interesses comuns, sem convergir para 

sistemas de colapso pela interferência de interesses individuais? 

A esse respeito colabora Andrade (2004): 

 
O determinismo presente no debate econômico sobre a lógica e os modelos de inovação, 

relacionado à noção de eficiência e racionalidade dos agentes, precisa dar lugar a uma 

abordagem contextual e multilinear, que não aceita como autossuficientes os parâmetros 

das escolhas econômicas. (ANDRADE, 2004, p. 92). 

 

 Contemplando esta abordagem contextual de comportamentos colaborativos, pode-se 

resgatar a ideia de inovação aberta que funciona no âmbito empresarial com características 

semelhantes ao de comunidades tradicionais, no que concerne à disposição de alguns agentes em 

cooperar com a busca de soluções a problemas a serem dirimidos pelo setor empresarial. 

 

Tecnologias Sustentáveis: A perspectiva da ecologia industrial 

 

Se por um lado a inovação originalmente invoca os preceitos de “destruição criativa” de 

Schumpeter (1942), destacando a necessidade de constante renovação de produtos e processos 

produtivos, por outro lado, os efeitos deletérios desse acelerado sistema de abastecimento do 
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consumo não precisa ser uma condição imperativa. Justamente pelo dinamismo do capitalismo e 

pela busca de novas formas de sobrevivência, o modo de produção não pode ser estático e 

desconsiderar todas as demandas ambientais que faz parte do estágio atual vivenciado pela 

sociedade.  

É comum, principalmente nos discursos mais revolucionários, as empresas ocuparem 

papel de vilãs no cenário social, bem como são frequentemente acusadas por intensificar o uso de 

tecnologia em detrimento da qualidade ambiental e, consequentemente, da qualidade de vida, 

porém para progredir em um pensamento mais prudente é importante reconhecer o que há de 

benefícios e o que há de disfunções decorrente do progresso tecnológico, intervindo em soluções 

de correção, em vez de simplesmente contenção de um modelo de produção já intrincado no seio 

social. De modo mais simplista, pode-se dizer que é importante “não jogar fora o bebe com a 

água do banho”, como diz o ditado popular. 

Como afirma Andrade (2004 p. 103), “Cabe ao ambientalismo, entre outros setores 

contemporâneos, sequestrar a inovação do interior das grandes corporações e agências 

governamentais e disseminá-la para o conjunto dos grupos sociais, criando condições para o 

estabelecimento de ambientes plurais e eficientes”. E, é neste contexto, que se encontra a 

abordagem da ecologia industrial, que traz a percepção de que as organizações funcionam como 

subsistemas ecossistêmicos, que impactam e são impactados sistemicamente pelo ambiente e 

desta forma se estrutura com uma série de soluções ambientais engendradas no setor industrial. 

 
Para além desta visão de ciclo de vida, ao nível da gestão de resíduos, se atentarmos nas 

tecnologias de processamento de produtos em fim de vida, verifica-se que a inovação de 

produto deve ser considerada para além do ciclo de vida desse produto, considerando a 

incorporação de material “reciclado”, noutros produtos, o que obriga a uma visão 

sistémica do problema (LUÍZIO e FERRÃO, 2004, p.2). 

 

Entre os indicadores de sustentabilidade propostos pela Ecologia Industrial, chama a 

atenção e soma-se aos objetivos deste trabalho, a Análise do Ciclo de Vida (ACV) dos produtos, 

já detalhada em sessão anterior deste estudo.  

 

Caracterização das MPE e comportamento inovativo 

 

As empresas de menor porte, micro e pequenas, possuem grande importância econômica 

no Brasil, pois constituem a grande massa de 99% de unidades empresariais com atividade 
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econômica no país (SEBRAE, 2013a). Porém, essa não é uma peculiaridade inerente apenas ao 

Brasil, países como Estados Unidos também possuem relação parecida entre pequenos 

empreendimentos e empregabilidade, por exemplo, conforme destaca Neumark (2010). 

 Segundo Pereira (2009) as MPEs representam 20% do Produto Interno Bruto - PIB, 

sendo responsável por 60% da empregabilidade formal do Brasil, no entanto de acordo com 

dados do Sebrae (2013b) o número de mortalidade chega a 24,4%, quantitativo considerado 

elevado e de alto risco empresarial. O relatório “Sobrevivência das Empresas no Brasil” do 

Sebrae (2013b), apresenta a taxa de sobrevivência de empresas de 2 anos, para empresas 

constituídas em 2007, nos principais Estados da federação e municípios, tendo que a taxa de 

sobrevivência das MPEs na Bahia é de 70,2%, com sobrevivência de 73% para o municípios de 

Ilhéus e, 72% para o município de Itabuna. 

Considerando que a sustentabilidade econômica é sua razão de existência, condição de 

sobrevivência, é possível inferir que parte considerável dessas instituições beiram a não-

sustentabilidade econômica e naturalmente não acumulam capacidades para promoverem as 

demais sustentabilidades ambientais. Sobre estas condições de precariedade da MPEs no Brasil, 

destaca-se: 

 

A maioria dos pequenos empreendedores é obrigada, pela baixa produtividade do seu 

trabalho, a buscar a competitividade por meio de expedientes conhecidos como fatores 

de competitividade espúria: baixos salários, ausência de proteção social, longas jornadas 

de trabalho, sonegação de impostos, condições de trabalho insalubres. Em outras 

palavras, para enfrentar os rigores do darwinismo social no mercado eles não têm outra 

solução a não ser mergulhar na informalidade. Os próprios interessados são as primeiras 

vítimas do trabalho precário, porém, a sociedade toda sai perdendo. Sachs (2004, p. 11). 

 

Assim como não se pode desprezar a capacidade de sobrevivência humana relacionada a 

sua condição biológica frente a todo o sistema ambiental que ele está integrado, é necessário 

compreender a natureza das organizações que também se sustentam como um organismo 

dinâmico e interdependente, assentando sua sobrevivência fundamentalmente no pilar 

econômico. Quando analisada enquanto unidade que busca sua estabilização é possível 

compreender que esse caráter economicus será predominante frente a sua composição ambiental, 

ou seja, busca-se o seu equilíbrio desestabilizando o sistema natural, absorvendo forças sociais e 

dos recursos naturais em nível maior que o esperado, daí a importância em um modelo de gestão 

baseado em sustentabilidade para dirimir este desequilíbrio.  



38 
 

  
 

É inegável a relação entre inovação e risco, pois ao adentrar a seara do novo ou 

significativamente melhorado (MANUAL DE OSLO, 2004), pressupõe-se investimento extra em 

recursos de natureza financeira e de pessoal, ao tempo em que os resultados destes inputs nem 

sempre vem seguidos de sucesso, ou ao menos de sucesso imediato. Assim, o tempo de espera 

para lograr êxito na atividade de inovação torna-se fator decisivo para organização, embora as 

demandas e oportunidades do mercado comunique incisivamente a necessidade de introduzir 

inovação em todos os segmentemos empresariais. Mas será mesmo que há amparo suficiente para 

dizer que toda organização, independentemente de seu porte e atividade é convidada a gerir 

inovação em seus processos internos?  

À luz do questionamento sobre a máxima que a inovação sempre traz benefícios, 

Rosenbusch et al. (2011) destacam importantes peculiaridades da relação entre MPEs e 

desempenho organizacional via inovação, a saber: i) Promover uma orientação à inovação tem 

efeitos mais positivos sobre o desempenho da empresa que criar patentes e produtos inovadores, 

por exemplo, de modo que focar apenas em ofertas inovadoras pode implicar em perder 

dimensões importantes que são essenciais para perceber o valor que a inovação pode 

proporcionar às empresas; ii) Os resultados do processo de inovação levam a maior desempenho 

que dedicar mais recursos (gastos com pesquisa e desenvolvimento, por exemplo) ao processo de 

inovação. Dessa forma, há destaque para importância do gerenciamento do processo de inovação 

por parte dos empresários; iii) A inovação tem maior impacto nas MPEs mais jovens, de modo 

que essas empresas possuem capacidades extra para criar valor por meio de inovações; iv) 

Projetos de inovação promovidos internamente alcançam maior desempenho que aqueles 

advindos da colaboração externa, sendo que a colaboração de parceiros externos é melhor para as 

novas e pequenas empresas; v) O contexto cultural em que a organização opera impacta 

diretamente sobre seu desempenho em inovação, mais especificamente, culturas voltadas para o 

coletivismo possuem uma relação (positiva) entre inovação e desempenho mais forte em 

contraste à aquelas de características mais individualistas. 

Esse estudo reforça a ideia de que as competências e habilidades em inovar são mais 

importantes que os recursos propriamente ditos, ou seja, a capacidade inovativa dessas empresas 

estão centradas muito mais na cultura e comportamento coletivo que em recursos físicos voltados 

para atividade de inovação, ou mesmo em indivíduos considerados isoladamente.   
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Retomando ao cenário mais particular das MPEs nacionais e relacionando-as com sua 

percepção da sustentabilidade como ganhos de competitividade, estudos do Sebrae (2012) 

aplicado a 3.912 empresários em todo Brasil, sendo 284 entrevistados na Bahia, demonstra que 

46% dos empresários da MPE percebem a sustentabilidade como oportunidade de ganhos em 

seus negócios. No que diz respeito ao conhecimento dos empresários sobre a dimensão 

multidisciplinar da sustentabilidade, esses demonstram conhecer a interligação entre as principais 

dimensões que foram seu tripé “[...] 87% disseram que a sustentabilidade está fortemente 

associada a questões ambientais; 82% a sociais; e 82% também a questões econômicas”. Além 

disso, de acordo com o mesmo relatório Sebrae (2012), 79% dos entrevistados entendiam que 

ações sustentáveis poderia atrair mais clientes.  

 Informações do relatório “As Pequenas Empresas do Simples Nacional” (SEBRAE, 

2011) revela que 11,9% das EPP (Empresa de Pequeno Porte) baianas estão alocadas no setor de 

indústria, detendo uma média de faturamento anual equivalente a R$ 711.744. Situando as 

empresas de Ilhéus e Itabuna no referido estudo tem-se o montante de 734 EPP’s, o que 

representa 4,1% do montante estadual (246 EPPs em Ilhéus, 1,4% em relação ao total do Estado; 

e 488 EPPs em Itabuna, 2,7% em relação ao total do Estado). 

O desenvolvimento recente das tecnologias de informação e comunicação interligando 

redes de computadores de diferentes empresas e instituições geram boas oportunidades 

para a superação de algumas limitações inerentes ao pequeno porte empresarial. As 

economias de velocidade proporcionadas pelas TIC, ao contrário das economias de 

escala, que somente grandes empresas podem capitalizar, podem beneficiar também 

empresas de micro e pequeno porte. Tal potencialidade é potencializada quando a MPE 

está inserida em redes de firmas e arranjos produtivos locais. (TIGRE, 2006, p. 135 e 

136). 

 

 Desta forma, uma maneira de superação de algumas das limitações das micro e pequenas 

empresas é o investimento em tecnologias de informação e comunicação capazes de alavancar 

suas capacidades de envolvimento com o mercado e os consumidores.  

 

Modelo de negócio para MPE 

 

 A população que compõe a chamada base da pirâmide constitui um mercado promissor 

para o desenvolvimento de inovação em modelo de negócio (MUTIS e ENRIC, 2008), pois trata-
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se de um grande mercado com demandas não atendidas, sendo que as inovações podem ter 

características de tecnologia social (BAVA, 2004) ou simplesmente serem construídas  por 

processos de criação em rede, reunindo parceiros estratégicos para modelar as formas de acesso 

aos produtos e serviços que atenderão ao público de baixa renda, como os próprios consumidores 

e outros empresários que se relacionam com os mesmos. Essa estratégia de inovação pode ser 

facilmente absorvida pela MPE, que normalmente possui vocação para atender demandas mais 

localizadas, assim concentrando um pouco mais de esforço na atividade de cooperação e técnicas 

de empatia com o público alvo, possibilitando o desenvolvimento das competências necessárias 

para o sucesso do modelo de negócio.   

 Algumas ferramentas de gestão emergem como alternativas de melhoria de desempenho 

organizacional para auxiliar neste processo, sem representar custos adicionais. Entre elas, 

destacam-se o Canvas e o EVTECIAS. A ferramenta denominada Canvas (OSTERWALDER e 

PIGNEUR, 2010), ocupa-se de auxiliar na reflexão e planejamento no atendimento diferenciado 

de demandas, por meio de uma estrutura organizada com conexão entre mercado e empresa, tem 

como objetivo formatar a proposta de valor a ser entregue ao cliente/usuário, articulado os 

principais recursos, atividades e parceiros, com estrutura de custos, seguimento de cliente, 

proposta de valor, canais, relacionamento com os clientes e, fontes de receitas, de modo a 

facilitara concepção e desenvolvimento de ofertas de inovação. 

  Devido a fragilidade da sustentabilidade econômica, frequentemente associada às MPEs, 

estas são menos suscetíveis a atividades de risco, de modo que recomenda-se que a elaboração de 

modelos de negócios seja acompanhada de estudos de viabilidade, objetivando minimizá-lo. 

Neste sentido, algumas metodologias de Estudo de Viabilidade Econômica, Técnica e Comercial 

(EVTEC) podem ser utilizadas e, alinhada à proposta de modelo de negócio sustentável destaca-

se aqui a metodologia do Programa de Incentivo à Inovação (PII), da Universidade Federal de 

Viçosa, que propõe o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e do Impacto 

Ambiental e Social (EVTECIAS), articulando 7 grandes tópicos: Tecnologia; Mercado; 

Priorização de oportunidades; Forças de mercado; Produtos/Serviços; Competências da equipe; 

Análise comercial e financeira, detalhados em Marques et al. (2011). 

 Exemplos de inovação em modelo de negócio voltados para a base da pirâmide podem ser 

encontrados pela maior empresa de alimentos industrializados do mundo, Nestlé, que com a 

estratégia de venda porta-a-porta desenvolveu micro-distribuidores em bairros periféricos, 
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contando com mais de 7.700 revendedoras autônomas compostas por mulheres das próprias 

comunidades. Outra inovação em modelo de negócio que conserva o sentido da acessibilidade 

social é o “Nestlé Até Você a Bordo”, supermercado flutuante que atende populações ribeirinhas 

da Amazônia.  

 Embora os exemplos venham de uma multinacional, constituem influencias válidas às 

MPEs que, devido a maior proximidade com os atores a serem atendidos, podem implementar 

práticas diferenciadas de acesso aos produtos e serviços oferecidos. Além disso, microempresas 

ou ainda microempreendedores formaram o que são hoje grandes empresas, inovando não em 

produtos ou processos, mas percebendo e atendendo demandas inexploradas. Este é o caso das 

Casas Bahia que originou da visão de seu fundador, na década de 1950, de que a convergência de 

trabalhadores do norte e nordeste do país para a capital paulista seria uma ótima oportunidade 

para vender cobertores, já que estes não estavam acostumados com o frio característico da cidade, 

assim ele desenvolveu um modelo de negócio ao público alvo adaptando as condições de 

pagamento ao sistema de crediário, realizando as vendas pessoalmente no modelo porta-a-porta. 

 Estas estratégias também se confundem com a estratégia do Oceano Azul (KIM e 

MAUBORGNE, 2005) que constitui um esforço pela não competição, ao contrário disso, 

configura aproveitamento das oportunidades inexploradas devido a tendência de convergir 

esforços para o atendimento de setores e demandas saturadas pela competição.  

 Apesar dos inúmeros casos de empresas bem sucedidas que emergiram de uma visão 

empreendedora e baixo investimento em capital é necessário desmistificar o caráter puramente 

endógeno do comportamento empreendedor, pois as conexões entre informações e o network são 

características essências a este desempenho e isso varia, inclusive, de acordo com as classes 

sociais. Neste sentido, por se situar em estágio de desenvolvimento, grande parte da população 

brasileira vive em condições precárias em relação aos diretos fundamentais, por essa razão, as 

atividades com elevado nível de informalidade e baixa complexidade absorvem excluídos do 

mercado de trabalho formal.  

 Certamente este contexto compõe parcela significativa dos empreendimentos que 

lograram crescimento e hoje se classifica como MPE, fruto do trabalho e aprendizado na 

atividade desenvolvida. Em concordância com o volume das operações do setor informal, a 

Fundação Getúlio Vargas/ Instituto Brasileiro de Economia, FGV/IBRE (2014), calculou que a 

participação da economia informal prevista para 2014 foi de 833 bilhões, em valores absolutos, o 
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que representando 16,2% da economia brasileira, em reais correntes. Ou seja, empreendimentos 

informais possuem movimentação econômica intensa, e sua estruturação em MPEs com caráter 

sustentáveis pode contribuir não apenas às contas nacionais, mas com a própria identidade e 

imagem destas empresas no mercado, contando para isto, entre outras coisas, com estruturação 

em modelo de negócio. 

 

Conclusão Parcial 
  

 Os principais resultados do confronto de pensamento entre as teorias empregadas nos 

temas de inovação e, de sustentabilidade, coadunam-se com a busca de soluções mais eficientes 

para os problemas ambientais enfrentados e esperados pela sociedade contemporânea, de modo 

que o ganho entre a sinergia dessas duas dimensões transversais do conhecimento é positivo, 

apesar de padecer de pouco controle para redução de suas externalidades negativas, quando 

existentes. Na perspectiva empresarial, os indicadores de sustentabilidade empresarial 

apresentam-se como alternativa de atenuação destes efeitos colaterais, bem como direcionam 

para maior controle e ajuste de imperfeiçoes.  

 Conclui-se que os temas relativos a sustentabilidade e inovação estão sendo amplamente 

discutidos, no entanto, a relação estabelecida com os recursos naturais e humanos pelas MPEs 

ainda é incipiente quanto ao tratamento recomendado pela literatura das respectivas áreas. 

Apresenta-se como barreira a vertente econômica, pois a alocação de recursos financeiros para 

suprir demandas de desenvolvimento de ideias, bem como adequação de benefícios e 

infraestrutura para os funcionários é limitada. A restrição da capacidade de investimento em 

recursos que não estão associados às atividades fins destas empresas, faz com que a adoção do 

modelo de gestão em inovação aberta seja menos frequente em MPEs, pois demanda maior 

estruturação dos processos organizacionais e um nível de educação formal compatível com as 

negociações e conexões que se pretende envolver para fazer negócios em cooperação. 

 A vulnerabilidade em relação à sua sustentabilidade econômica, quando identificada, 

apresenta risco à sustentabilidade ecológica e social, pois depende as condições materiais que as 

promovam, pois esta embora não seja condição suficiente para sustentabilidade ambiental 

consiste em condição necessária a qual permite transbordamentos positivos, inclusive com 

inovações de maior valor agregado.  
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CAPÍTULO II 

 

POLÍTICA DE COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO: Uma 

análise da maturidade da gestão de inovação de empresas do Sul da Bahia 

 

Resumo: Embutido na lógica de políticas públicas de aumento de competitividade e, 

desenvolvimento empresarial que eleve a qualidade e percepção de valor dos produtos e serviços 

nacionais, projetos de apoio à atividade de inovação vem sendo estruturados e levados ao 

mercado nos últimos anos, tornando-se importante identificar as características e desempenho em 

inovação das empresas envolvidas. Desta forma, este capítulo ocupa-se em delinear o 

comportamento de empresas no sul da Bahia quanto à gestão da inovação e aprendizagem 

organizacional a partir de uma análise comparativa entre um grupo experimental, caracterizado 

por contratantes do projeto de inovação – JOIN e, um grupo de empresas que possuem 

características semelhantes, mas que não participam do projeto – denominado empresas Gêmeas 

(grupo de controle). O método experimental incluiu aplicação dos indicadores JOIN de inovação 

e indicadores de avaliação da orientação para a aprendizagem organizacional de Baker e Sinkula 

(1999). Conclui-se que o grupo experimental possui uma discreta vantagem sobre as empresas 

Gêmeas no que se refere a maturidade na atividade de inovação e desempenho em aprendizagem 

organizacional, confirmando a hipótese de que as empresas que aderiram ao projeto de inovação 

possuíam características diferenciadas, que lhes conferem maiores competências para inovar. Os 

resultados indicam que a lacuna em desempenho não é acentuada, porém suficientemente 

diferenciadora para fazer as empresas JOIN ingressarem numa proposta de inovação apresentada 

sob uma abordagem igualmente inovadora, de modo a buscarem aprimoramento de competências 

organizacionais relativas à gestão da inovação. 

 

Palavras-Chave: Inovação. Aprendizagem organizacional. Jogo da inovação. Capacidade 

inovativa. 

 

Introdução 

 

 Ainda que seja imprudente dizer que a inovação é preponderante a todas as empresas, 

pois não há consenso sobre este assunto, é inegável que esta tem sido uma palavra de ordem tanto 

no meio acadêmico quanto na mídia e vem orientando diversos direcionamentos do setor 

produtivo. De modo contundente, compõe a agenda de políticas públicas de incentivo ao 

desenvolvimento econômico, buscando o aprimoramento das atividades organizacionais e neste 

sentido insere-se o projeto de apoio à atividade de inovação Jogo da Inovação - JOIN, que por 
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meio de financiamento público foi concebido para desenvolver um modelo de gestão da inovação 

a ser experimentado prioritariamente em MPE’s da Bahia.  Desta forma, na tentativa de atrair 

parte das empresas baianas ao JOIN e, sensibilizá-las para os temas de inovação, foram realizadas 

diversas ações para engajamento ao projeto, envolvendo eventos de inovação, chamadas 

televisivas e em mídias digitais, bem como envio de convites e visitas às empresas.  

 O resultado do esforço em atrair empresas para o projeto justifica seu estudo, pois a 

estatística de empresas que se empenharam em aderir foi abaixo da capacidade de atendimento. 

Controles internos do projeto JOIN (informação verbal
1
), indicam que no período de Novembro 

de 2012 a Agosto de 2014, há registro de 415 empresas sensibilizadas
2
: 88 empresas em Feira de 

Santana, 214 em Salvador e região metropolitana, e 113 na região Sul da Bahia (Ilhéus e 

Itabuna). Todavia, apenas 41 empresas em todo estado da Bahia aderiram ao projeto, o que 

representa apenas 10% daquelas que foram sensibilizadas. Esse fato chama a atenção, pois as 

empresas que aderiram ao JOIN possivelmente possuem características diferenciadoras das 

demais, pois reagiram de modo distinto a um mesmo estímulo que foi dado a todas as empresas 

sensibilizadas. 

  Mais especificamente para região Sul da Bahia, entre todos os contatos realizados 

e das 113 empresas que foram pessoalmente apresentadas ao JOIN, apenas 8 empresas (7%) 

aderiram ao projeto, prevendo alocação de tempo e dinheiro para sistematização da atividade de 

inovação. Desta forma, a quantidade de adesão ao projeto situando-se abaixo do esperado, 

inviabilizou a adoção de critérios mais rigorosos de seleção das empresas participantes, pois não 

foi possível efetivar priorização com base em níveis iniciais de maturidade da atividade de 

inovação, contou-se com o comportamento pró-inovação, materializado pelo interesse em aderir 

ao projeto. 

 Os principais conceitos de inovação difundidos pelo JOIN possuem base em Schumpeter 

(1942), no qual a inovação consiste na combinação de recursos, de modo não convencional para 

criação de algo novo, ou significativamente melhorado, bem como da OCDE (2005, p. 55) no 

qual a inovação consiste na “implantação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

                                                           
1 Informação fornecida pela equipe JOIN em outubro de 2014, com base em acompanhamentos internos.  

2 Considera-se empresas sensibilizadas aquelas que participaram de algum evento ou visita de membros do JOIN 

para sensibilizá-los para o tema de inovação e apresentar pessoalmente a proposta do projeto. 
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relações externas”. Adota-se ainda a contribuição de Chesbrough (2003) que apresenta a 

modelagem de inovação aberta, uma abordagem de negócios em que a empresa em vez de utilizar 

apenas os recursos, informações e ideias restritas ao âmbito da empresa, passa a se articular com 

atores diversos que estão dispersos no ambiente externo às organizações para formatar inovações 

de modo colaborativo. 

  

Metodologia de pesquisa 

 

 Adotou-se como método de pesquisa a realização de uma análise comparativa entre 15 

empresas da região Sul da Bahia, decompostas em dois grupos: oito que aderiram ao JOIN e sete 

empresas Gêmeas, que embora possuam características semelhantes às empresas JOIN, 

diferenciam-se, inicialmente, por não aderirem ao projeto de inovação. Deste modo, o modelo 

empírico empregado buscou identificar padrões e comportamentos relacionados à inovação e 

aprendizagem organizacional que as distinguem. 

O estudo desdobra-se em três etapas: 

(i) A primeira caracteriza o perfil das empresas, tais como porte, número de funcionários e 

escolaridade dos gestores. O porte empresarial foi baseado no enquadramento feito pelo 

SEBRAE
3
, pois apesar do JOIN utilizar a classificação do BNDES

4
, observou-se que a 

classificação do SEBRAE apresenta mais aderência às empresas estudadas devido à lacuna
5
 de 

faturamento entre as duas classificações. 

(ii) A segunda etapa é fundamentada na identificação das capacidades tecnológicas da 

empresa, por meio dos indicadores da Matriz de Maturidade JOIN que buscam identificar o nível 

de maturidade da atividade de inovação empresarial. Esta matriz, também conhecida como radar 

da inovação, assenta-se em indicadores agrupados em cinco abordagens que, por sua vez, são 

nomeadas por linguagem lúdica do futebol, a saber: Rede, Arena, Regras, Time, Jogo e Gol 

(Quadro 2). Estes indicadores são classificados de acordo com os 5 (cinco) níveis de maturidade 

                                                           
3
Classificação de porte empresarial conforme lei complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006 que institui o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

4 Classificação de porte empresarial conforme definida nas circulares nº 11/2010 e 34/2011 do BNDES. 
5
5 Para o BNDES microempresa possui receita operacional bruta anual de até R$ 2.400.000,00 e pequena empresa 

R$ 2.400.000,01 a R$ 16.000.000,00. Enquanto que para o SEBRAE tem-se que a microempresa possui receita bruta 

anual de até R$ 360.000,00 e Empresa de Pequeno Porte entre R$ 360.000,01 e R$ 3.600.000,00. 
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identificados na empresa (Quadro 1), relacionados aos indicadores do Quadro 8 e Quadro 9 

(Anexo). 

 

GRAU CARACTERÍSTICAS 

1- Inexistente Não acontece na empresa. 

2-  Informal 

Acontece de forma não estruturada, sem rigor no planejamento ou na 

execução. A solução emerge ao acaso, de forma aleatória, e baseia-se na 

percepção das lideranças. 

3- Estruturado 

Acontece de forma estruturada, usando, ainda que de forma parcial, 

procedimentos padronizados e instrumentos formais de controle. 

4- Sistematizado 

Procedimento totalmente difundido na organização e incorporado à rotina 

organizacional, controlado com o uso eficiente de sistemas de monitoramento 

e avaliação. 

5- Otimizando Procedimento incorporado e em processo contínuo de revisão e melhoria. 

Quadro 1 - Legenda para identificação do nível de maturidade da atividade de inovação, referente aos indicadores 

da Matriz JOIN (2013). 

Fonte: Adaptada de JOIN, 2014. 

 

 (iii) A terceira análise é realizada pela Matriz de Avaliação da Orientação para a 

Aprendizagem Organizacional de Baker e Sinkula (1999), adaptada por Abbade (2012), 

articulando três indicadores: existência de compromisso com a aprendizagem, “mente aberta” e 

visão compartilhada (Quadro 10). Cada resposta positiva equivale a índice 1 (um) e respostas 

negativas 0 (zero), e para efeito comparativo, a média dos índices desta matriz é ponderado por 5, 

adotando-se os seguintes níveis de aprendizagem organizacional: [0-1] (Nulo); ]1-2] – Baixo; ]2-

3] – Moderado; ]3-4] – Alto; ]4-5] - Excelente. 

 As três etapas acima subsidiam a identificação de perfis, capacidades inovativas e ofertas 

de novidades que contribuem para o desempenho da atividade de inovação nas empresas, 

apresentados por estatística descritiva, índices, gráficos e tabelas.  

  

Caracterização do JOIN 

 

 É possível observar diversos usos para o termo “JOIN”, enquanto Jogo da Inovação, 

confirmando a ele um caráter polissêmico, pois denomina: Projeto de inovação, metodologia, 

tecnologia de gestão, uma filosofia operacional e, até mesmo, a equipe de pesquisadores que o 

desenvolveu. Como ponto de partida o termo ocupou-se de representar o projeto NAGI do IEL-

Bahia, porém, passou a incluir o sentido de metodologia, sendo denominada “metodologia JOIN” 



47 
 

  
 

o uso de ferramentas visuais, dinâmicas e lúdicas, associadas a um processo com fases bem 

definidas e articuladas que persegue a sistematização da atividade de inovação. Inserido nesta 

trajetória de evolução e acúmulo de significados, o JOIN adquiriu personalidade de inovação 

organizacional e passou a ser conhecido, também, como uma tecnologia de gestão. O termo foi 

estendido, ainda, a uma filosofia operacional, consistindo em um modo de condução da atividade 

de inovação orientada pela cultura de colaboração, com caráter dialógico e proativo. O emprego 

do termo JOIN, para os fins desta pesquisa, centra-se prioritariamente na personalidade de 

projeto, o qual, por vezes, funde-se às suas características anteriormente mencionadas.  

O projeto JOIN busca implantar nas empresas brasileiras um modo de gestão da inovação 

centrado em atividades colaborativas, dinâmicas e com linguagem lúdica, inserindo a atividade 

de inovação na rotina empresarial, e para isso utiliza ferramentas de gestão que facilitam a 

comunicação entre atores internos e externos, na busca de soluções para os problemas 

enfrentados no âmbito da empresa e necessidades do mercado (JOIN, 2013).  

O projeto foi implementado, em caráter experimental, nos municípios baianos de Feira de 

Santana, Ilhéus, Itabuna, Salvador e Região Metropolitana nos anos de 2013 e 2014, por meio do 

seu conjunto de soluções (JOIN, 2013) que consiste em: i) Partida JOIN - Jogo empresarial, 

presencial, que auxilia na resolução de problemas e atendimento de demandas, de modo 

inovador; ii) Caderno JOIN - Reúne boas práticas, ferramentas de gestão e jogos empresariais, 

oferecendo conteúdo de inovação para empresa de modo dinâmico e sistêmico; iii) Oficinas de 

Inovação JOIN - Encontro dos gestores das empresas participantes do JOIN, articulado para o 

desenvolvimento de competências em gestão da inovação, geração e compartilhamento de ideias, 

construção de parcerias e estruturação de networking; iv) JOIN na empresa – Assessoria semanal, 

com foco na condução da atividades de inovação na empresa; v) SisJOIN: Sistema online que 

auxilia a gestão da inovação, estimula a colaboração e envolve todos os funcionários da empresa 

no desenvolvimento de ideias e implementação de projetos inovadores; e, iv) Portal JOIN – 

Portal online (http://www.jogodainovacao.com.br/portal), que reúne desde diagnóstico gratuito 

sobre a atividade de inovação empresarial (Matriz JOIN), a conteúdo e informações relevantes 

que auxiliam no desempenho da atividade de inovação. 

 Após maturação experimentada durante a vigência do apoio da FINEP a tecnologia 

JOIN, caracterizada como uma inovação organizacional, passou a ser demandada por outras 

unidades federativas, iniciando a transferência tecnológica pelo estado de Pernambuco ao 

http://www.jogodainovacao.com.br/portal
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NAGI/PE, coordenados pelo IEL-PE e Porto Digital (Sistema FIEB, 2014), ambas as instituições 

contempladas pelo mesmo edital que o JOIN (FINEP, 2011). 

 A tecnologia de gestão JOIN, possui metodologia própria, desenvolvida e coordenada 

pelo IEL-BA (Instituto Euvaldo Lodi), inserindo-se na abordagem de Sistema Nacional de 

Inovação pela qual se conecta a um conjunto de atividades sistêmicas. Neste sentido, está 

amparada por iniciativas do poder público brasileiro para promoção e difusão da inovação, de 

modo que o JOIN derivou do Programa Nacional de Sensibilização e Mobilização para a 

Inovação, por meio da chamada pública MCT/FINEP - AT - Pró-Inova - Núcleos de Apoio à 

Gestão da Inovação - 11/2010 que viabilizou a implantação de 24 projetos de inovação com 

NAGIs (Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação) em 12 estados
6
, sendo o JOIN o único projeto 

NAGI da Bahia. 

 Estas iniciativas constituem mecanismos de incentivo à adoção de uma cultura 

inovadora nas organizações, cujas bases de estímulo à competitividade empresarial remontam-se 

à década de 1990 com os temas de gestão da qualidade e que mais recentemente, na última 

década, veio acompanhada por uma Política Industrial (BRANDÃO e DRUMOND, 2012), 

articulada pela PITCE (Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior) em 2004 e PDP 

(Política de Desenvolvimento Produtivo) em 2008, fazendo parte de um esforço particularmente 

substancial da política industrial do Plano Brasil Maior (2011-2014). 

 No âmbito nacional, duas leis se destacam no sentido de construção de parcerias 

público-privadas para fomento da competitividade, com foco em inovação tecnológica: A Lei de 

Inovação (10.973/2004), voltada para as ICTs (Instituições de Ciência e Tecnologia) das quais 

exige criação de NITs (Núcleos de Inovação Tecnológica), agencias que se articulam com o setor 

privado por meio de apoio e transferência tecnológica. A outra é a Lei 11.196/2005, conhecida 

como Lei do bem, que é diretamente voltada para o setor privado, garantindo isenção fiscal a 

empresas que possuem atividades de inovação tecnológica. Resguardada a importância da 

inovação tecnológica como indutora de desenvolvimento, destaca-se também a inovação 

incremental com seu papel de diversificação de produtos, serviços, processos, modelos de gestão 

e de negócio, frequentemente mais próxima da dinâmica das micro e pequenas empresas, objeto 

deste estudo.  

                                                           
6
 6 NAGIs da região Nordeste (1 BA; 1 CE; 1 RN; 2 PE; 1 PB), 1 da região Norte (AM), 10 na região Sudeste (5 em 

SP; 2 RJ; 3 MG), 7 da região Sul (2 em SC; 4 RS; 1 PR). 
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Metodologia JOIN 

 

 A abordagem é realizada por meio de conteúdos atuais, específicos da área de inovação 

ou adaptados à gestão da inovação, e são amplamente discutidos na literatura especializada 

(CHESBROUGH, 2006; VIANNA, 2012; TIGRE, 2006; NONAKA e TAKEUCHI, 2008; 

McAFEE, 2010; MANUAL DE OSLO, 2005) e recomendados pelas empresas que estão na 

vanguarda da inovação, introduzidas pela linguagem lúdica do futebol. O conteúdo (Quadro 2) 

conecta-se com os indicadores da Matriz JOIN, conforme JOIN (2013): 

 

Abordagem Conteúdo Temática dos indicadores* 

A Rede / 

Fundamentos 

Dedica-se aos pilares da inovação empresarial, incluindo 

diferentes modelos de gestão da inovação como inovação 

aberta, redes de inovação, alinhamento entre inovação e 

sustentabilidade, bem como os sistemas de inovação. 

Estrutura para inovação e inputs da 

capacidade inovativa 

A arena 

Espaço dedicado à gestão de conhecimento na empresa e à 

promoção da inteligência do negócio por meio da 

estruturação de ambientes físicos e digitais que dinamizam 

a comunicação e a colaboração na atividade de inovação. 

Competências relativas a empresa 

2.0, gestão do conhecimento e 

inteligência competitiva 

As regras 

Espaço dedicado à construção da agenda de inovação da 

empresa: definição de estratégias, modelos de negócio e 

políticas que facilitam a realização do propósito, dos 

objetivos e metas da organização pela via da inovação. 

Estratégia de inovação, modelagem 

de negócio, gestão estratégica da 

propriedade intelectual e política de 

inovação 

O time 

Espaço dedicado à gestão do desenvolvimento e do 

engajamento das pessoas na atividade de inovação. Pessoas 

O Jogo 

Espaço dedicado ao processo de inovação: o conjunto de 

atividades articuladas e interdependentes que aceleram o 

desenvolvimento e a introdução de inovações no mercado. 

Processo de inovação, concepção, 

viabilização, planejamento, execução, 

implementação, avaliação de impacto 

e retirada do produto do mercado 

O Gol / 

Termômetro 

Espaço da apuração das ofertas de inovação, indicando 

quantas inovações a empresa introduziu no mercado nos 

últimos dois anos. 

Inovação em produto, serviços, 

processo, marketing e organizacional 

Quadro   2 - Abordagem, conteúdo e temática dos indicadores utilizados na metodologia JOIN. 

Nota: (*) Indicadores presentados no quadro 8.  

Fonte: Adaptado de JOIN, 2013. 

 

 A implementação da tecnologia JOIN, convencionalmente
7
, é realizada em dois 

momentos complementares – Capacitação de gestores (64hs) e visitas técnicas (64hs). No modelo 

de oficinas de inovação, o treinamento, conduzido por técnicos JOIN
8
, contempla a capacitações 

                                                           
7
 Ao longo da construção da metodologia JOIN desenvolveu-se propostas de implementação diferentes. Chamando-

se de convencional a primeira proposta, direcionada às primeiras turmas do projeto. 
8
 Os técnicos JOIN são bolsistas CNPQ que participaram desde a concepção e desenvolvimento da metodologia, à 

fase de implementação nas empresas. O JOIN foi concebido de forma multidisciplinar, de modo que contou com 18 

pesquisadores bolsistas de diversas áreas de conhecimento. 
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de dois gestores por empresa, oportunidade em que empresários de diversos ramos de atividade 

juntam-se para interagirem com o compartilhamento de experiências, ideias, aprendizados e são 

apresentados a outros atores e ambientes de cooperação externos, como ambientes virtuais de 

articulação em rede, instituições e agentes sociais que apresentam soluções coletivas para 

problemas diversos. As visitas técnicas acontecem na forma de 16 assessorias semanais à 

empresa-cliente, com um grupo denominado comissão técnica que varia de cinco a sete pessoas, 

composto pelos gestores que participaram das oficinas juntamente com colaboradores escolhidos 

para auxiliar no processo de gestão e difusão da metodologia na empresa. A visita é conduzida 

por um técnico JOIN e o objetivo é construir as bases para a sistematização da atividade de 

inovação na empresa, personalizando a abordagem ao nível de maturidade empresarial, porte, 

disponibilidade financeira e capacidade de captação de subsídios econômicos, tecnológicos e 

informacionais.  

 Em caráter experimental, adaptado às demandas e peculiaridades da região Sul, foi 

desenvolvido e testado em uma empresa de Ilhéus um modelo de implementação da metodologia 

JOIN 100% in company. Este modelo fundiu capacitações e assessorias em 64 horas e os 

principais ganhos desta adaptação consistiu na personalização da abordagem à empresa e mais 

colaboradores capacitados nos temas da oficina, além de redução de custo operacional. 

 Em ambos os modelos de implementação o resultado esperado foi a empresa colocar em 

prática os recursos implantados e com isso elevem, sistematicamente, o nível de maturidade de 

suas atividades identificada no diagnóstico
9
 preliminar, promovendo melhor gestão e oferecendo 

inovações de maior valor agregado. 

 

Caracterização do Perfil das Empresas JOIN 

 

 Entre as características comuns do conjunto de empresas JOIN a média de 23 anos no 

mercado chama a atenção pelo nível de maturidade empresarial, quanto ao grau de resiliência. 

Apenas uma empresa tem menos de 3 anos de sobrevivência, período de maior risco de 

                                                           
9
 Realizado por meio da Matriz de Maturidade da Atividade de Inovação – JOIN. 
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mortalizada
10

 para as MPE, de modo que, neste sentido, as demais empresas encontram-se 

consolidadas no mercado, sinalizando acúmulo de aprendizado com a atividade empresarial para 

competir. Quanto à empresa com apenas 2 anos de existência é importante destacar que trata-se 

de uma spin off, ou seja, surgiu de outra empresa do mesmo ramo de atividade como 

oportunidade de negócio complementar à atividade já desenvolvida, dessa forma a empresa 

usufrui de aprendizado e conhecimento de 24 anos da empresa “mãe”, elevando 

consideravelmente sua maturidade em termos de experiência de mercado e compartilhando 

capital humano. 

O aprendizado organizacional pode ser mensurado pela prática desenvolvida ao longo de 

sua existência, no entanto a educação formal tem papel importante na condução das atividades, 

deste modo a escolaridade do gestor pode trazer reflexos importantes para sua maturidade em 

inovação (tabela 1).  

A quantidade de funcionários oscila de acordo com o setor de atividade e o porte da 

empresa, podendo ter relação direta com a capacidade de difusão da inovação na empresa. 

 

Tabela 1 - Características gerais sobre o perfil das empresas JOIN localizadas na Região Sul da 

Bahia (2013-2014) 
Empresa Anos no 

mercado 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

do gestor 

(Concluída) 

Setor de 

atividade 

(Principal) 

Porte Atividade Município 

A 20 11 2º Grau 

Produtos de 

limpeza EPP 

Indústria/ 

Comércio Ilhéus 

B 47 13 Especialista 

Embalagens de 

papel EPP Indústria Ilhéus 

C 18 30 3º Grau 

Lanchonete e 

confeitaria EPP 

Indústria/ 

Comércio Itabuna 

D 29 38 3º Grau 

Produtos 

derivados do 

cacau e chocolate EPP 

Indústria/ 

Comércio Ilhéus 

E 2 8 3º Grau 

Produção de 

Argamassas ME 

Indústria/ 

Comércio Ilhéus 

F 30 21 1º Grau 

Lanchonetes e 

restaurante EPP 

Indústria/ 

Comércio Ilhéus 

G 23 6 2º Grau Serviços gráficos ME Serviços Ilhéus 

H 15 15 2º Grau Supermercado EPP Comércio Ilhéus 

Nota: EPP (Empresa de Pequeno Porte); ME (Microempresa). 

Fonte: Brandão, 2015. 

                                                           
10

 10
 Período de maior mortalidade empresarial segundo Relatório de Sobrevivência das Empresas no Brasil. Sebrae 

(2013b). 
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Caracterização do Perfil das Empresas Gêmeas 

 

 As empresas que se configuram como Gêmeas, que metodologicamente representam um 

grupo de controle, foram selecionadas por possuírem características muito similares quanto à 

atividade desenvolvida e atuarem no mesmo mercado que as respectivas empresas que espelham, 

adicionalmente, elas foram consideradas potenciais clientes JOIN, possuindo os requisitos para 

adesão ao projeto.  

 Para além das características de classificação como empresas Gêmeas, o resultado da 

pesquisa revelou que uma das diferenças centrais entre estas empresas e as JOIN incide no tempo 

de atuação no mercado. A média de sobrevivência das Gêmeas é de oito anos, tempo de 

experiência de mercado relativamente baixo, pois fazendo uma analogia com as empresas JOIN, 

as Gêmeas são quase três vezes mais jovens, já a média de escolaridade é levemente mais 

elevada. Estas duas variáveis (sobrevivência e escolaridade) podem estar correlacionadas, tendo 

em vista que gestores mais jovens ou com atividade empresarial mais recente começaram suas 

atividades em um ambiente mais competitivo que exige um maior nível de educação formal, além 

da ampliação do acesso à educação nos últimos anos. 

 

Tabela 2 - Características gerais sobre o perfil das empresas Gêmeas** localizadas na Região Sul 

da Bahia (2014) 

Caracterização das empresas Gêmeas 

Empresa Anos no 

mercado 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

do gestor 

(Concluída) 

Setor de atividade 

(Principal) 

Porte Atividade Município 

A1 12 4 3º Grau Produtos de limpeza ME Comércio Ilhéus 

B1 12 22 2º Grau Embalagens de papel EPP Indústria Ilhéus 

C1 2 10 3º Grau 

Lanchonete e 

confeitaria ME 

Indústria/ 

Comércio Itabuna 

D1 * * * * * * * 

E1 3 14 Especialista 

Produção de 

Argamassas ME Indústria Ilhéus 

F1 23 28 2º Grau 

Lanchonetes e 

restaurante EPP 

Indústria/ 

Comércio Ilhéus 

G1 4 6 3º Grau Serviços gráficos ME Serviços Ilhéus 

H1 5 5 3º Grau Supermercado EPP Comércio Ilhéus 

Nota: EPP (Empresa de Pequeno Porte); ME (Microempresa); (*) Não houve coleta de dados para a gêmea D1 - As 

empresas que se configuram como Gêmeas deste setor optaram por não participar da pesquisa. (**) Empresas com 

perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na Região Sul da Bahia. 

Fonte: Brandão, 2015. 
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Nível de Maturidade da Atividade de Inovação: Empresas JOIN X Empresas 

Gêmeas 
 

Uma análise pareada entre os dois grupos de empresas, permite visualizar um 

comportamento semelhante no que se refere ao nível de maturidade de ambos, em algumas 

abordagens específicas, observando-se uma tendência de destaque entre os indicadores relativos a 

“concepção”, “modelagem de negócio”, e “oferta de inovação” em detrimento a “empresa 2.0”. 

Este comportamento, possivelmente, está relacionado à cultura empresarial que estão inseridas, 

bem como pode ser característico da competitividade dos setores analisados na área de estudo 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Índice de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) das empresas JOIN e empresas Gêmeas* 

localizadas na Região Sul da Bahia distribuído por indicadores (2013-2014). 

Nota: (A) Empresas JOIN; (B) Empresas Gêmeas; IMAI: Índice de Maturidade da Atividade de Inovação. (*) 

Empresas com perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na Região 

Sul da Bahia. 

Fonte: Brandão, 2015. 

 

Dentro desta perspectiva, a média dos índices de IMAI (Índice de Maturidade da 

Atividade de Inovação) das empresas JOIN e Gêmeas coincidem-se ao manter no limite inferior a 
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temática “empresa 2.0”, que diz respeito ao uso de plataformas digitais de colaboração, e no 

limite superior “oferta de inovação”. As empresas JOIN mantem limites 1,25-2,78 e empresas 

Gêmeas 1,21-2,57, não apresentando uma lacuna expressiva entre os limites inferiores e 

superiores dos dois grupos que situam entre os níveis inexiste a informal, tendendo a estruturado 

quanto mais o índice se aproxima do grau 3. 

Apesar de apresentar maturidade coincidente em algumas abordagens, há um 

comportamento irregular entre os dois grupos, de modo que as empresas JOIN usufruem de uma 

leve vantagem na maioria das temáticas investigadas, garantindo uma média global de 0,11 

pontos à frente das empresas Gêmeas (Tabela 3 e Tabela 4). 

O nível global de IMAI das empresas JOIN (Tabela 3) revela que a sua capacidade nos 

indicadores investigados equivale a 1,96, expressando que o nível de inovação dessas empresas 

tende ao nível informal, um estágio típico de um ambiente em que as atividades e procedimentos 

que direcionam à inovação se apresentam de forma não estruturada, sem rigor no planejamento 

ou na execução, a solução baseia-se na percepção da liderança e emerge aleatoriamente. Este 

grau de maturidade é relevante ao se levar em conta a especificidade dos 59 indicadores 

investigados, pois o nível 1 equivale a inexistente, enquanto o grau 2 sinaliza que os aspectos de 

inovação são observados na empresa, mesmo que conduzido de modo pessoal pelo gestor. 

Enquanto isso, o nível global de IMAI das empresas Gêmeas (Tabela 4) é de 1,85, de modo que 

também se aproxima mais do nível informal que inexistente, constituindo um indicador relevante 

apesar de inferior às empresas JOIN.  

 

Tabela 3 – Índice de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) das empresas JOIN da Região 

sul da Bahia, distribuído por abordagem (2013-2014) 

Abordagem / Empresa JOIN 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H IMAI 

Capacidade Inovativa* 1,91 2,35 1,95 1,65 1,62 1,98 1,41 1,51 1,80 

Rede 1,75 2,75 1,75 1,50 2,00 2,25 1,13 1,50 1,83 

Arena 1,64 1,66 1,63 1,26 1,48 1,59 1,37 1,34 1,50 

Regras 1,56 3,44 2,19 1,75 1,50 1,94 1,44 1,25 1,88 

Time 2,60 1,60 2,00 1,80 1,60 2,00 1,60 1,80 1,88 

Jogo 2,02 2,29 2,17 1,92 1,50 2,13 1,50 1,67 1,90 

Gol 2,80 4,20 4,60 3,20 2,20 2,40 1,40 1,40 2,78 

IMAI Global (por empresa) 2,06 2,66 2,39 1,91 1,71 2,05 1,41 1,49 1,96 

Nota: Setor de atividade: A: Produtos de limpeza; B: Embalagens de papel; C: Lanchonete e confeitaria; D: Produtos 

derivados do cacau e chocolate; E: Produção de Argamassas; F: Lanchonetes e restaurante; G Serviços gráficos; H: 

Supermercado; (* ) A Capacidade Inovativa equivale à média das abordagens Rede; Arena; Regras; Time; Jogo. 

Fonte: Brandão, 2015. 
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Tabela 4 - Índice de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) das empresas Gêmeas** 

localizadas na Região Sul da Bahia, distribuído por abordagem (2014) 

Indicadores / Empresa Gêmeas A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 IMAI 

Capacidade Inovativa*** 1,73 1,77 1,40 * 2,05 1,83 1,70 1,46 1,71 

Rede 2,13 2,00 1,88 * 2,13 1,88 1,50 1,25 1,82 

Arena 1,51 2,24 1,23 * 1,70 1,55 1,24 1,47 1,56 

Regras 1,50 1,44 1,13 * 2,31 1,56 1,75 1,19 1,55 

Time 1,80 1,60 1,40 * 1,60 2,00 2,20 1,80 1,77 

Jogo 1,71 1,56 1,38 * 2,50 2,17 1,81 1,61 1,82 

Gol 1,80 4,40 2,80 * 3,20 2,80 1,80 1,20 2,57 

IMAI Global (por empresa) 1,74 2,21 1,64 * 2,24 1,99 1,72 1,42 1,85 

Nota: Setor de atividade: A1: Produtos de limpeza; B1: Embalagens de papel; C1: Lanchonete e confeitaria; D1 (*): 

Produtos derivados do cacau e chocolate – Não forneceu dados para pesquisa; E1: Produção de Argamassas; F1: 

Lanchonetes e restaurante; G1: Serviços gráficos; H1: Supermercado. (**) Empresas com perfil e setor de atividade 

semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na Região Sul da Bahia. (***) A Capacidade Inovativa 

equivale à média das abordagens Rede; Arena; Regras; Time; Jogo.  

Fonte: Brandão, 2015. 

 

A estratificação do nível global de IMAI em indicadores da capacidade inovativa e oferta 

de inovação (Gol) permitiram inferências mais aprofundadas. Dessa forma, tem-se para as 

empresas JOIN que o índice das variáveis qualitativas referentes à capacidade inovativa equivale 

a 1,80 e o índice relacionado às variáveis quantitativas da abordagem “gol” equivale a 2,78, ou 

seja, tende a 3 que se refere ao nível estruturado, enquanto a capacidade inovativa inclina-se ao 

nível 2, informal. Para as empresas Gêmeas este padrão se repete, ou seja, o indicador de oferta 

de inovação (2,57) é mais elevado que a capacidade inovativa (1,71). Este detalhamento esclarece 

que o índice da abordagem “Gol” sobressai frente às outras cinco abordagens em quase um grau 

de diferença. Isto permite dizer que a quantidade de inovações implementadas faz alavancar 

consideravelmente o nível de maturidade global da atividade de inovação. 

Uma análise específica sobre a quantidade de inovações implementadas pelas empresas 

nos últimos dois anos estreita ainda mais a identificação dos drivers de inovação, e nesse sentido 

duas tendências se sobressaem: Uma relacionada ao tipo de inovação preponderante e outra 

relativa ao setor de atividade.  Os indicadores concernentes à abordagem “Gol” apresentaram 

resultados expressivamente mais elevados que os indicadores de capacidade inovativas em 

empresas com atividade industrial, representando uma superação das fragilidades referente à 

capacidade inovativa, pois revela que estas empresas conseguem colocar inovações no mercado 

(em produto, serviço, marketing, processo, organizacional e modelo de negócio) mesmo com 

pouca estruturação de suas atividades, as quais acontecem de modo preponderantemente 
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informal, ou seja, conduzido pessoalmente pelo gestor e sem mecanismos de controle e 

monitoramento.  

Quanto aos tipos de inovações, as empresas com atividades industriais alcançaram grau 

máximo (Otimizando) em inovação em produto, confirmando competências diferenciadoras 

daquelas empresas do setor de serviços ou comércio que geraram menor variedade e quantidade 

de inovações entre os tipos investigados. 

A comparação entre os indicadores da matriz IMAI (Tabela 3) permite visualizar os 

índices máximos e mínimos, tanto entre as abordagens quando entre as empresas. Assim, na 

capacidade inovativa das empresas JOIN, o índice mínimo é de 1,50 em Arena e máximo de 1,90 

em o Jogo. A empresa B possui maior IMAI global (2,66), uma empresa de pequeno porte que 

desenvolve atividade industrial relacionada à produção de embalagens de papel, enquanto o IMAI 

global é apresentado pela empresa G (1,41), microempresa que desenvolve atividades de serviços 

gráficos. Estendendo a mesma análise sobre as empresas Gêmeas (Tabela 4), identifica-se que a 

capacidade inovativa é de 1,55 (Regras) no índice mínimo, e é sustentada por dois índices 

máximos, Rede e Jogo, ambos 1,82. A empresa E1, que é uma ME (Microempresa) produtora de 

argamassas, lidera o nível global de IMAI com 2,24, enquanto a empresa H1, uma ME do ramo 

comercio varejista ocupa o limite inferior com 1,42.  

Convém observar que, por apenas 0,01 de diferença entre os IMAI Arena e Regras das 

empresas Gêmeas, os dois grupos empresariais não compartilham índices máximos e mínimos 

referente aos indicadores identificados na tabela 3 e tabela 4, pois, as empresas JOIN possuem 

como índice mínimo (Arena) e máximo (Jogo) e as empresas Gêmeas índice mínimo (Regras) e 

máximo (Jogo). 

De acordo com os limites inferiores da capacidade inovativa, as empresas caracterizadas 

partilham de deficiências semelhantes quanto a conteúdos de inovação embutidos na Matriz 

JOIN, como a gestão de conhecimento e inteligência do negócio, que equivale à estruturação de 

ambientes que favoreçam a comunicação e colaboração, podendo ser classificado entre informal e 

inexistente. Conclui-se com isto que há dificuldade de articulação das empresas conforme 

potencialidades internas e oportunidades do ambiente externo. Por outro lado, ao observar os 

limites máximos do mesmo conjunto de empresas é possível detectar que desfrutam de atividades 

aceleradoras de ofertas de inovação, de modo que a utilização de mecanismos que vão da 

concepção das ideias à implementação e retirada do produto do mercado, identificados nos 
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indicadores de capacidade inovativa, tende ao grau informal na média global, pois aproximam-se 

do índice 2, com IMAI 1,90 e 1,82, respectivamente para empresas JOIN e Gêmeas. 

 

Análise Individual do Comportamento das Empresas JOIN e Empresas Gêmeas 
 

A representação gráfica do comportamento individual das empresas, através do radar da 

inovação, permite melhor visualizar cada abordagem que agrega os indicadores da matriz de 

IMAI (Figura 2), a seguir.  

Legenda: Empresas JOIN  Empresas Gêmeas  

Figura 2 - Radar da Inovação - Empresas JOIN e Empresas Gêmeas* localizadas na Região Sul da Bahia (2013-

2014). 

Nota: (*) Empresas com perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na 

Região Sul da Bahia. Setor de atividade A/A1: Produtos de limpeza; B/B1: Embalagens de papel; C/C1: Lanchonete 

e confeitaria; D: Produtos derivados do cacau e chocolate; E/E1: Produção de Argamassas; F/F1: Lanchonetes e 

restaurante; G/G1 Serviços gráficos; H/H1: Supermercado. 

Fonte: Brandão, 2015. 
 

Como comportamento geral pode-se observar que os radares de inovação tendem a maior 

concentração para a abordagem “Gol” entre as empresas A, B, C e D inseridas no JOIN e B1, C1 

e E1 entre as Gêmeas, distribuídos de uma forma que se aproxima a um losango, aliada a uma 

distribuição mais uniforme e tímida entre as abordagem para as demais empresas. Estas empresas 

com maior inclinação para ofertas das inovações (Gol) em detrimento à preparação de um 

C V
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ambiente que possa gerar inovações melhores e de forma mais rápida (capacidades inovativas), 

podem acumular maior risco à atividade de inovação, pois seus esforços estão voltados mais para 

os fins do que para os meios pelas quais as melhorias são alcançadas. 

Alinhada à visão contemporânea de que a atividade de inovação possui bases 

colaborativas, a concentração de esforços em oferta de inovações deve vir acompanhada de 

correspondente investimento em capacidades inovativas, que apoiem o desenvolvimento de 

novos bens e serviços de modo contínuo e consistente, pois a disponibilização de produtos com 

novas características por si só não representa necessariamente uma inovação. Para ser 

considerada uma inovação a novidade deve gerar valor adicional ao usuário e, consequentemente, 

à empresa, e isto é possível à medida que se adquire competências técnicas e comportamentais 

favoráveis ao aumento das capacidades inovativas, de modo a ir substituindo ofertas de inovações 

que representam baixa contribuição ao desempenho organizacional por outras de maior valor.  

A empresa G (setor de serviços), bem como H e H1 (setor de comércio) estão mais 

próximas de IMAI inexistente (grau 1) do que de informal (grau 2), respectivamente com índice 

equivalente a 1,41, 1,49 e 1,42.  Possivelmente a defasagem observada quanto ao IMAI 

corresponde a um comportamento natural do setor de atividade. 

O fato do IMAI tender ao nível informal na maior parte das empresas observadas, 

representa que o comportamento prevalecente é de que há iniciativas do gestor em induzir e 

coordenar ações de inovação, porém de forma pessoal, de acordo com seus valores e afinidades. 

Em outras palavras, entre as atribuições da gestão inclui a busca pessoal por novas alternativas 

para o negócio e incentivos, predominantemente verbais, para o desenvolvimento de ideias dos 

colaboradores. Além disso, mantem-se inexistente, majoritariamente, recursos de inovação que 

são considerados novos pelos gestores ou de difícil apropriação, devido ao grau de maturidade da 

equipe (MONTANARI e PILATTI, 2010).  

Aprendizagem organizacional como fator de inovação 
 

Os índices de aprendizagem organizacional (IAO) das empresas atraídas pelo projeto de 

inovação (Tabela 5) são muito relevantes, já que a média global das empresas JOIN equivale ao 

índice 4,44 de uma escala de 0 (zero) a 5 (cinco), ou seja, apresentam um percentual de 89% dos 

valores requeridos à inovação pela via da aprendizagem organizacional.  
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A estratificação do IAO permite explorar quais as dimensões mais presentes na 

aprendizagem organizacional de acordo com as características das empresas e as dimensões 

exploradas. Em relação aos valores globais dos indicadores, três empresas (D, E e G) alcançaram 

o limite máximo (índice 5) em relação a identificação de valores empresariais com aspectos 

positivos que contribuem para a aprendizagem organizacional, ou seja, elas encontram-se em 

estágio de excelência para implementar inovações, pois demonstram-se receptivas a gerir as 

novidades de modo amplo e colaborativo. 

A identificação entre os três índices estudados não é homogênea, há maior predileção 

pelos indicadores de Comprometimento com a Aprendizagem (CA) e Mente Aberta (MA) em 

comparação a Visão Compartilhada (VC). Enquanto a média das duas primeiras abordagens 

tende ao limite superior com índice de 4,79, a Visão Compartilhada apresenta índice de 3,75, 

representando 75% dos valores apreciados pelos gestores das empresas JOIN. A despeito da 

defasagem de 1,04 pontos da VC para as outras duas abordagens, o índice de 3,75 é considerado 

alto, tendendo a excelente, contribuindo expressivamente para o processo de aprendizagem 

organizacional por representar a capacidade de difusão das habilidades, competências e 

conhecimento. Além disto, há de ponderar que a VC consiste em um valor mais complexo que 

MA e CA, pois considera invariavelmente o envolvimento e comprometimento de mais atores 

para que seja efetivamente identificado na empresa.  

O detalhamento das capacidades em aprendizagem organizacional permite destacar um 

comportamento atípico para a empresa A1 (produtos de limpeza) que revela índice de CA nulo, 

em contrapartida à empresa JOIN que alcança o índice máximo de 5,00, além deste paradoxo, 

este resultado também não encontra consonância entre as empresas de seu grupo (Gêmeas) que 

alcança índice de 4,02, considerado excelente. Esta disparidade entre os índices confirma o 

comportamento diferenciado, com menor maturidade organizacional, que vem se destacando 

entre empresas com atividade exclusivamente comercial, pois a empresa JOIN possui atividade 

industrial concomitante à atividade comercial, mas a empresa Gêmea atém-se à comercialização. 

Referente aos indicadores de Aprendizagem Organizacional, seguido do índice nulo de 

CA, o menor índice identificado entre as empresas assenta-se sobre o indicador VC, apresentando 

o baixo índice de 1,67 (Tabela 5 e Tabela 6, a seguir). Compartilham deste mesmo resultado as 

respectivas empresas e ramos de atividade: Empresa H (supermercados), A1 (produtos de 

limpeza), C1 (lanchonete e confeitaria). Elas possuem em comum a atuação comercial, nas quais 
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desenvolvem processos de menor complexidade e normalmente lidam com colaboradores com 

baixo nível de educação formal, realizadores de funções basicamente operacionais. 

A oscilação entre os índices de aprendizagem que vai do limite inferior (0,00) ao limite 

superior (5,00), observável na Tabela 6, remete a certa aleatoriedade nos índices de aprendizagem 

que pode ser atribuída à capacidade de identificação de objetivos comuns entre líderes e 

liderados, o que consiste em difícil controle, principalmente, frente a um universo maior de 

funcionários e relacionados a atividades mais operacionais. Agrega-se como fator de dificuldade 

de aprendizagem organizacional, principalmente no que se refere à VC, o relacionamento 

estabelecido entre os líderes das empresas e os demais níveis hierárquicos.  

Como confirmação empírica entre a quantidade de funcionários e capacidade em 

compartilhamento da visão da empresa e difusão de conhecimento, representado pelo indicador 

VC, tem-se que três, das quatro empresas que possuem limite superior (5,00) no índice de VC, 

possuem em média de 6,7 funcionários alocados nas empresas E, G e G1. Em contrapartida, com 

38 funcionários a empresa D (setor de produção de derivados do cacau e chocolate), que  também 

apresenta índice máximo de VC, demonstrando comportamento diferenciado que pode estar 

relacionado à cultura organizacional mais tradicional, construída ao longo de 29 anos de 

existência, enquanto a média das outras três empresas é de 9,6 anos. 

 

Tabela 5 - Índices de Aprendizagem Organizacional (IAO) das empresas JOIN localizadas na 

Região Sul da Bahia (2014) 
Caracterização das empresas JOIN Valores 

IAO 
Empresa 

Anos no 

mercado 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

do gestor  
Atividade CA VC MA 

A 20 11 2º Grau Indústria/Comércio 5 4,17 4,17 4,45 

B 47 13 Especialista Indústria 5 3,33 5 4,44 

C  18 30 3º Grau Indústria/Comércio 5 2,5 5 4,17 

D 29 38 3º Grau Indústria/Comércio 5 5 5 5 

E  2 8 3º Grau Indústria 5 5 5 5 

F 30 21 1º Grau Indústria/Comércio 5 3,33 5 4,44 

G 23 6 2º Grau Serviços 5 5 5 5 

H 15 15 2º Grau Comércio 4,2 1,67 3,33 3,06 

IAO Global 4,9 3,75 4,69 4,44  

Nota: CA (comprometimento com Aprendizagem); VC (Visão Compartilhada); MA (Mente Aberta); IAO (Índice de 

Aprendizagem Organizacional). Setor de atividade: A: Produtos de limpeza; B: Embalagens de papel; C: Lanchonete 

e confeitaria; D: Produtos derivados do cacau e chocolate; E: Produção de Argamassas; F: Lanchonetes e restaurante; 

G Serviços gráficos; H: Supermercado. 

Fonte: Brandão, 2015. 
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Tabela 6 - Índices de Aprendizagem Organizacional (IAO) das empresas Gêmeas** localizadas 

na Região Sul da Bahia (2014) 

Caracterização das empresas Gêmeas Valores 

IAO 
Empresa 

Anos no 

mercado 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

do gestor  
Atividade CA VC MA 

A1 12 4 3º Grau Comércio 0 1,67 5 2,22 

B1 12 22 2º Grau Indústria 5 3,33 5 4,44 

C1 2 10 3º Grau Indústria/Comércio 3,33 1,67 3,33 2,78 

D1 * * * * * * * * 

E1 3 14 Especialista Indústria 2,5 4,17 5 3,89 

F1 23 28 2º Grau Indústria/Comércio 5 3,33 3,33 3,89 

G1 4 6 3º Grau Serviços 5 5 5 5 

H1 5 5 3º Grau Comércio 3,33 3,33 5 3,89 

IAO Global   3,45 3,21 4,52 3,73 

Nota: CA (comprometimento com Aprendizagem); VC (Visão Compartilhada); MA (Mente Aberta); IAO (Índice de 

Aprendizagem Organizacional). Setor de atividade: A1: Produtos de limpeza; B1: Embalagens de papel; C1: 

Lanchonete e confeitaria; D1 (*): Produtos derivados do cacau e chocolate – Não forneceu dados para pesquisa; E1: 

Produção de Argamassas; F1: Lanchonetes e restaurante; G1: Serviços gráficos; H1: Supermercado. (**) Empresas 

com perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na Região Sul da Bahia. 

Fonte: Brandão, 2015. 
 
 

O comportamento das empresas JOIN e Gêmeas estratificados em características gerais e 

desempenho em Aprendizagem Organizacional (Tabela 5 e Tabela 6), pode ser observado em 

versão simplificada na Figura 3, a seguir, demonstrando a distribuição dos valores relacionados 

ao processo de aprendizagem relacionados de modo comparativo a cada empresa, em seus 

respectivos grupos de análise. 

Legenda:  

Figura 3 - Índices de Aprendizagem Organizacional das empresas JOIN e Gêmeas* (2014). 

Nota: (CA - Comprometimento com Aprendizagem; VC - Visão Compartilhada; MA - Mente Aberta). (*) Empresas 

com perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na Região Sul da Bahia. Setor 

de atividade A/A1: Produtos de limpeza; B/B1: Embalagens de papel; C/C1: Lanchonete e confeitaria; D: Produtos 

derivados do cacau e chocolate (Empresa D1 não disponibilizou dados para pesquisa); E/E1: Produção de 

Argamassas; F/F1: Lanchonetes e restaurante; G/G1 Serviços gráficos; H/H1: Supermercado. 

Fonte: Brandão, 2015. 

A1 

CA VC MA 
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O Índice da Aprendizagem Organizacional (IAO) é excelente, equivalente a 4,44 entre as 

empresas JOIN, correspondendo 14% a mais em relação às empresas Gêmeas, que mantem índice 

alto, igual a 3,73 e, que só supera as empresas JOIN no índice individual, correspondente à 

empresa H (supermercado). 

As empresas do ramo de embalagens de papel (B/B1) e serviços gráficos (G/G1) 

obtiveram índices idênticos, respectivamente 4,44 e 5,00 (excelente), destacando-se o fato de que 

as empresas do setor gráfico atingiram o limite máximo de amadurecimento da aprendizagem 

organizacional. As empresas JOIN do ramo de produção de argamassas assim como de produção 

de chocolates também atingiram o índice máximo, porém no caso das empresas do ramo de 

chocolate não há gêmea para verificar parâmetro de comportamento no setor. 

Passando-se a uma análise mais detalhada entre os valores que representam os Índices de 

Aprendizagem Organizacional, observa-se que as empresas JOIN desfrutam de melhor 

desempenho em Comprometimento com a Aprendizagem (nível excelente) e, o menor 

desempenho em Visão Compartilhada (nível alto), enquanto isto, as empresas Gêmeas 

apresentam o melhor desempenho em Mente Aberta (nível excelente) e o menor desempenho em 

Visão Compartilhada (nível alto). Desta forma, os dois grupos empresariais apresentem 

desempenho alto em visão compartilhada, o que é considerado favorável às organizações. No 

entanto, interpreta-se que este valor contribui muito para a geração de inovações por esta 

relacionado à capacidade de difusão dos aprendizados. Além disto, pondera-se que entre os 

valores relacionados nos os indicadores de Aprendizagem Organizacional, “Visão 

compartilhada” consiste no valor mais difícil de se materializar na empresa, pois depende do 

envolvimento da totalidade dos funcionários, que precisam se posicionar como parceiros da 

empresa, demonstrando comprometimento com os objetivos organizacional.  

 

Conclusão parcial 

 

Conclui-se que a Maturidade da Atividade de Inovação das MPEs da Região Sul da Bahia 

tendendo a informal é relevante apenas pela especificidade dos indicadores pouco comuns em 

empresas dos ramos estudados, pois trata-se do primeiro estágio de gestão da inovação no qual 

ainda assimila certo conservadorismo. O nível estruturado (que utiliza ainda que de forma parcial 
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procedimentos padronizados e instrumentos formais de controle) é um nível de alta relevância, 

principalmente para as empresas que não passaram por nenhuma intervenção especializada na 

área de inovação, enquanto isto, o nível otimizando consiste num estágio ideal que requer 

amadurecimento na gestão da inovação. Desta forma, tem-se que em termos comparativos a 

maturidade depende do mercado que se insere e atividades desenvolvidas.  

A forma como estas empresas concebem inovações baseia-se em suas experiências, 

orientadas por suas aprendizagens organizacionais, mas há pouca atualização quanto aos 

mecanismos que coloque a gestão da inovação no cotidiano de suas dinâmicas produtivas, isto 

reflete em oferta de inovação de menor valor agregado, embora, em volume relativamente 

elevado. Deficiência superável com o desenvolvimento das capacidades inovativas, 

especialmente aquelas que envolvem o uso de ferramentas com efeitos transversais e 

transbordamentos positivos para as diversas áreas das empresas, fazendo emergir uma cultura de 

“empresa 2.0” com foco em colaboração, interatividade, agilidade e transparência. Destacando-se 

que, após a efetiva implementação da tecnologia JOIN, as contratantes possuirão subsídios para 

avançar para os próximos níveis de maturidade, tendendo a sistematizado (nível 4), o que 

constitui uma recomendação de investigação a trabalhos futuros para investigar a relação entre 

efetiva implementação e eficácia do projeto. 

Conclui-se, ainda, que as fases que marcam a transição de um nível de maturidade para 

outro demandam recursos específicos e refletem características típicas em cada nível conforme 

pode ser visualizado na descrição da evolução, recursos e característica da transição entre os 

níveis de Maturidade da Atividade de Inovação (Quadro 3). Este quadro esclarece o ritmo de 

evolução da gestão da inovação, pois diversos níveis de maturidade podem coexistir em uma 

organização, a depender do tamanho e da capacidade de difusão das capacidades inovativas, desta 

forma é importante investir em ferramentas de compartilhamento de valores e informações, 

desetorizando os recursos catalizadores de ideias e reforçando uma cultura pró-inovação para 

potencialização dos níveis de maturidade mais elevados. 
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Evolução da Maturidade Recursos necessário Características 

Inexistente – Informal Tempo e iniciativa do gestor. 

O gestor centraliza a operacionalização da 

atividade de inovação; Esforça-se em 

inspirar os colaboradores a contribuir, mas 

não orienta por meio de mecanismos e 

ferramentas. 

Informal – Estruturado 

Apoio e coordenação da liderança; 

Apoio externo; Engajamento da 

equipe; Investimento de tempo e 

alocação de recursos financeiros para 

atividade de inovação. 

Adoção de mecanismos e ações 

estruturadas para atingir os objetivos de 

inovação; Melhora-se a comunicação 

interna e externa; Há alocação de tempo do 

gestor de atividades de rotina para 

atividades estratégicas; Institui-se e 

difunde regras para inovação e orienta a 

equipe para o alcance dos objetivos 

relativo às suas atividades. 

Estruturado – sistematizado 

Maturidade de estruturação das 

atividades; experiência adquirida na 

estruturação e transformação de 

conhecimento tácito em explícito. 

Há diminuição significativa do risco da 

atividade inovativa; Rapidez na geração de 

inovação; implementação de inovações 

com maior valor agregado e com maior 

grau de novidade. 

Sistematizado – Otimizando 

Maturidade da Sistematização e tempo 

para que as práticas sistematizadas 

gerem competências internas capazes 

de gerir um processo contínuo de 

revisão e melhorias. 

know-hall na área de atuação;  Capacidade 

de difundir sua tecnologia de gestão em 

consultorias na área de atuação; 

Capacidade de desenvolver Spin-off; 

Inspira soluções. 

Quadro 3 - Evolução, recursos e característica da transição entre os níveis de Maturidade da Atividade de 

Inovação. 

Fonte:Brandão,2015. 

 

Para isolar o efeito dos resultados do projeto JOIN sobre suas contratantes, os dados desta 

pesquisa foram coletados antes da sua implementação nas empresas, no entanto, apesar do 

contrato duas empresas não chegaram a executá-lo (G - serviços gráficos e H - supermercado). 

De modo análogo os resultados da pesquisa revelaram um comportamento menos competitivo 

para estes dois setores de atividade: Estas empresas são as únicas incluídas no grupo “Empresas 

JOIN” que tendem ao nível inexistente de Maturidade da Atividade de Inovação. Quanto às 

respectivas Gêmeas, tem-se que a empresa H1 também tende a IMAI inexistente, enquanto a 

empresa de serviços gráficos (G1) anunciou descontinuidade de suas atividades em 2015, apesar 

de sustentar um índice de maturidade tendendo a informal. Evidencia-se, com isto, que a 

maturidade em termos de inovação também varia de acordo com o setor de atividade, somando-se 

à inclinação para projetos de inovação e ao índice de aprendizagem organizacional. 
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CAPÍTULO III 

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: Estudo empírico do desempenho das 

empresas do Sul da Bahia sob a perspectiva dos indicadores GRI 

 

Resumo: Esta pesquisa objetiva identificar o grau de sustentabilidade econômica, ecológica e 

social de Micro e Pequenas Empresas da Região Sul da Bahia em diferentes setores de atividade. 

Para tanto foi analisado o grau de acesso dos stakeholders aos indicadores GRI-G3 de empresas 

contratantes de projetos de inovação, denominadas empresas JOIN, (das quais estima-se maior 

inclinação por desenvolvimento de competências sustentáveis) e, de suas respectivas empresas 

Gêmeas (não participantes de projetos de inovação), realizando um benchmarking entre estes dois 

grupos, cuja abordagem foi realizada a partir de entrevistas a informantes-chave das empresas no 

decorrer do ano de 2013 e 2014. Os principais resultados apontam para uma comunicação 

predominantemente informal com os stakeholders e, baixo desempenho em sustentabilidade 

empresarial (36%) nestas MPEs entre as variáveis triple botton line. No entanto, com uma 

tendência dos relatos de sustentabilidade mais acentuada entre as empresas contratantes do 

projeto de inovação JOIN, confirmando a relação positiva entre inclinação a projetos de inovação 

e transparência de conteúdos gerados pela empresa sobre suas rotinas e práticas relacionadas à 

sustentabilidade empresarial. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional; Desempenho sustentável; Inovação; Transparência. 

 

 

Introdução 

 

Relatos sobre sustentabilidade corporativa têm deixado de ser apenas um diferencial, 

dando lugar a uma tendência que se estende por diversos setores da sociedade, entre eles está o 

setor produtivo com seu importante papel de produção e fornecimento de bens à sociedade. A 

palavra de ordem que busca direcionar a eficiência destas práticas é a sustentabilidade, que por 

sua vez desdobra-se em três vertentes principais, indissociáveis e interdependentes, trata-se do 

tripé econômico, social e ecológico abordado, por Sachs (2007). Embora frequentemente haja 

equiparação entre os conceitos de sustentabilidade ecológica e sustentabilidade ambiental, este 

trabalho assume a posição de que a dimensão ambiental é complexa e suficientemente abrangente 

para compreender todo o seu meio, de modo que a sustentabilidade ambiental envolve variáveis 

de ordem ecológica, econômica e social, assim como defende Leff (2001). 
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As organizações desempenham um papel importante na relação homem-natureza, envolve 

uma sociologia complexa que vai além de uma atuação equilibrada às demandas econômicas e 

financeiras, de ordem social e com seu meio natural. Embute-se neste processo o modo de 

interação das empresas com a sociedade, o que vem sendo reforçado pela quantidade de 

mecanismos, ferramentas e instrumentos de comunicação que facilitam o intercâmbio de 

informações entre os indivíduos e as instituições de natureza pública e privada, subsidiando 

tomadas de decisões de consumo, investimento e posicionamento ideológico.  

Esta profusão de papeis que as organizações assumem caracteriza o funcionamento delas 

como organismos interdependentes, que se retroalimentam da relação estabelecida com atores 

diversos, lembrados pelo termo stakeholders, convencionalmente traduzido como “partes 

interessadas”, que conforme o Global Reporting Initiative (GRI-G3) pode incluir tanto partes 

diretamente envolvidas, como externas às operações da empresa, a exemplo de comunidades de 

entorno. Estes atores são responsáveis pela sobrevivência das organizações, de modo que 

demandam informações que os convençam que estão relacionando-se com instituições que 

contribuem para o desenvolvimento sustentável, ou seja, que mantem sua razão de existência 

(econômica) aliada à utilização de recursos humanos e naturais em proporções e relacionamento, 

respectivamente, justo e eficiente. 

 GRI (2012) anuncia que a adoção de um processo de relato de sustentabilidade 

organizacional possui a importância de: a) Demonstrar compromisso e ser transparente; b) 

Demonstrar capacidade de participar em mercados competitivos, c) Planejar atividades, tornar-se 

mais sustentável e posicionar a empresa, e d) Seguir a legislação. O compromisso com a 

transparência é materializado por meio do posicionamento da empresa frente a seus stakeholders, 

divulgando regularmente suas ações através de relatórios corporativos de sustentabilidade, 

demonstrando viabilidade econômica e compromisso social-ecológico.  

 Estima-se que empresas mais inovadoras sejam, também, mais sustentáveis. No entanto, 

a inovação constitui elemento necessário, mas não suficiente à sustentabilidade, motivo pelo qual 

demanda estudo detalhado. Diante desta problemática, questiona-se se as empresas que são 

atraídas ao projeto de apoio a atividade de inovação JOIN possuem valores e competências que as 

distinguem das demais, de modo que sejam mais aptas a se desenvolverem de forma sustentável. 

Assim, justifica-se a escolha por investigar o nível de difusão de informações relativas à 

sustentabilidade disponibilizada aos stakeholders, que garanta a transparência recomendada por 
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relatórios empresariais e, por consequência favorecem a governança corporativa e as relações da 

empresa com o seu ambiente interno e externo. 

  

Metodologia de pesquisa 

 

 A análise do grau de sustentabilidade organizacional do setor produtivo do Sul da Bahia 

foi amparada pelo uso dos indicadores essenciais do GRI - G3, (Quadros 11 a 16). A escolha 

deste instrumento deve-se por sua representatividade, já que é um dos mais utilizados em todo o 

mundo, além de ter sido concebido para atender organizações de todos os tipos e portes, 

mostrando-se aderente a análise exploratória multisetorial. 

Os gestores das empresas diagnosticadas tiveram o seu primeiro contato com os 

indicadores GRI na pesquisa de campo, não fazendo parte de suas estratégias a formalização de 

nenhum tipo de relato oficial de sustentabilidade. Ainda assim, foram submetidas à avaliação dos 

49 indicadores essenciais que compõe o relato de sustentabilidade GRI (Quadros de 11 a 16 - 

Anexo), que estão distribuídos de acordo com as categorias de desempenho econômico, 

ambiental e social (práticas trabalhistas, sociedade, direitos humanos e responsabilidade pelo 

produto). Estes indicadores varim de acordo com uma escala de 0 a 5, que neste trabalho mensura 

o grau de difusão das informações de sustentabilidade. Assim, quando o indicador é aplicável à 

atividade ou operação organizacional, identificam-se, cumulativamente, quais os Stakeholders 

podem ter acesso às informações e registros gerados pela empresa em relação aos respectivos 

indicadores GRI-G3, balizada pela legenda a seguir: 

 

Não se aplica às 

operações da atividade 

empresarial 

Não 

possui 

registro 

Pode ter acesso 

Sócios e 

proprietários Funcionários 

Bancos/ 

investidores Clientes Comunidade 
Legenda 1 – Identificação dos Stakeholders que podem ter acesso aos indicadores de sustentabilidade do Global 

Reporting Initiative (GRI - G3). 

Nota: Legenda para orientação das respostas referente aos indicadores GRI-G3 elencados nos quadros de 11 a 16. 

Fonte: Brandão, 2015. 

  

Indicadores considerados pelos gestores com inaplicáveis à atividade empresarial não 

compõem o índice, ou seja, não interferem no resultado, que varia de acordo com as escalas:  
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[0-1] (Nulo); ]1-2] – Baixo; ]2-3] – Moderado; ]3-4] – Alto; ]4-5] - Excelente. 

Adicionalmente a esta análise, objetivando identificar o grau de formalidade com que 

informações ou registros são adotados pelas empresas, investiga-se os instrumentos mais 

utilizados para transmitir as informações aos stakeholders, de acordo com três opções: i) 

Instrumentos padronizados, controlados e monitorados; 2) Instrumento estruturado, porém sem 

rigor no controle; 3) Instrumentos informais, informados verbalmente. 

 

 

Características da amostra 

 

 O estudo exploratório foi operacionalizado por meio da aplicação de questionários no 

decorrer dos ano de 2014 junto aos gestores, no ambiente organizacional, a uma amostra de 15 

empresas da região Sul da Bahia, subdividido entre dois grupos: (i) Um grupo experimental 

constituído por oito empresas que assinaram contrato, confirmando interesse em implementar o 

projeto de inovação JOIN e, (ii) Sete empresas Gêmeas (grupo de controle), caracterizado por 

apresentar perfil e atividades semelhantes às que aderiram ao JOIN. A opção por esta amostra 

específica deve-se à investigação da hipótese de que empresas que aderem a projetos de inovação 

são mais propensas a desenvolver competências necessárias à gestão sustentável do ponto de 

vista econômico, social e ecológico, bem como demonstram interesse em emitir sinais de 

preocupação socioambiental ao mercado. Assim, o estudo possibilita clara comparabilidade entre 

os dois grupos quanto ao seu comportamento de sustentabilidade corporativa, ao tempo que 

preserva a identidade das empresas que são mencionadas por códigos alfanuméricos, prezando 

pela confidencialidade e confiabilidade dos dados coletados. 

 

Resultados e discussões 

 

Apresentam-se nesta seção os resultados do estudo empírico proveniente dos 

questionários aplicados aos gestores, bem como percepções e declarações condizentes com o 

conteúdo da pesquisa que contribuíram para o entendimento do objeto investigado. 
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Caracterização da sustentabilidade empresarial 

 

A sustentabilidade empresarial é caracterizada pelo conjunto de práticas, procedimentos e 

relacionamentos que conferem ao modo de gestão atributos de melhor desempenho quanto ao seu 

retorno econômico, valorização da força produtiva e contribuição para diminuição do impacto 

sobre os recursos naturais. Os estágios de desenvolvimento de competências sustentáveis 

geralmente variam de acordo com as capacidades tecnológicas empresariais, que combinam 

recursos e ideias para geração de valor para empresa e seus públicos, o que foi comprovado na 

análise empírica de sustentabilidade nas empresas regionais que compõe este estudo.  

A análise comparativa entre empresas JOIN e Gêmeas (Figura 4) demonstra que as 

empresas JOIN, com maior inclinação a atividades de inovação, apresentam também maior 

envergadura por prática de sustentabilidade, pois representam 67% das unidades empresariais 

com índices mais elevados, sendo superadas apenas por duas empresas Gêmeas, F1 e H1, 

respectivamente dos setores de atividade lanchonetes e restaurantes e, supermercados.  

 

Figura 4 - Índices de Sustentabilidade Empresarial (ISE) do grupo JOIN e grupo Gêmeas* localizadas na Região Sul da Bahia 

(2013-2014). 

Nota: (*) Empresas com perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na Região Sul da 

Bahia. Setor de atividade A/A1: Produtos de limpeza; B/B1: Embalagens de papel; C/C1: Lanchonete e confeitaria; D: Produtos 

derivados do cacau e chocolate - Empresa D1 não disponibilizou dados para pesquisa; E/E1: Produção de Argamassas; F/F1: 

Lanchonetes e restaurante; G/G1 Serviços gráficos; H/H1: Supermercado. 

Fonte: Brandão, 2015. 

 

Uma característica que pode ter contribuído para o desempenho diferenciado destas duas 

empresas Gêmeas, pode estar relacionada ao grau de escolaridade de seus gestores que são 
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superiores aos das empresas JOIN correspondentes, relacionando variáveis de educação formal 

com desenvolvimento de conteúdo econômicos e socioambientais internos. Porém, quando 

considerados conforme escala de sustentabilidade, em vez de índices, apenas a empresas do ramo 

de supermercado (H1) sustenta nível moderado, que é superior à JOIN, enquanto as empresas do 

ramo de lanchonetes e restaurantes se equiparam com nível considerado baixo conforme escala 

comparativa. 

Além da análise geral dos índices de sustentabilidade dos grupos empresariais (Tabela 7 e 

8), identifica-se que a maioria das empresas JOIN possui desempenho em sustentabilidade 

superior às empesas Gêmeas. A analogia destaca semelhanças particulares a alguns setores de 

atividade, a exemplo da identidade entre os índices das empresas do ramo de produtos de limpeza 

(A/A1), estimado como moderado (2,1). Isto demonstra similaridade quanto a suas práticas de 

difusão informacional, que possivelmente, é orientado pelo setor de atividade em detrimento à 

inclinação para o desenvolvimento de competências inovativas.  

Em contrapartida, em relação à variação de índices mais representativos, que diferencia o 

desempenho do grupo JOIN e Gêmeas, destaca-se que no setor de embalagens de papel, a relação 

entre inclinação a inovação e transparência corporativa é diretamente proporcional, de modo que 

a empresa JOIN (B) possui ISE alto (3,8), distanciando-se da sua Gêmea (B1) que apresenta ISE 

baixo de 1,7. De modo similar, este comportamento distintivo se repete no setor de produção de 

argamassas (E/E1), no qual a empresa JOIN supera a gêmea em 50%, demonstrando capacidade 

superior em operar em ambiente de demanda por relatórios de sustentabilidade.  

 

Tabela 7 - Índices de Sustentabilidade Empresarial das empresas inseridas no JOIN localizadas 

no Sul da Bahia em 2013 e 2014 

DESEMPENHO / EMPRESA A B C D E F G H JOIN 

Econômico 3,2 4,0 2,2 1,9 1,7 1,2 2,0 1,5 2,2 

Ambiental 1,7 5,0 1,1 2,3 2,0 1,1 1,0 1,8 2,0 

Social referente a práticas trabalhistas 3,3 3,7 1,7 2,1 2,1 1,2 2,0 1,0 2,1 

Social referente à sociedade 0,3 * 1,5 0,7 2,3 0,7 1,0 1,0 1,1 

Social referente a direitos humanos 0,0 * * 0,0 * * * * 0,0 

Social referente à responsabilidade pelo produto  4,0 2,3 2,5 2,0 4,0 1,5 1,7 4,0 2,8 

Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE   2,1 3,8 1,8 1,5 2,4 1,1 1,5 1,9 2,0 

Nota: Setor de atividade A: Produtos de limpeza; B: Embalagens de papel; C: Lanchonete e confeitaria; D: Produtos 

derivados do cacau e chocolate; E: Produção de Argamassas; F: Lanchonetes e restaurante; G: Serviços gráficos; H: 

Supermercado. ( * ) Indicadores que segundo os gestores não se aplicam à empresa. 

Fonte: Brandão, 2015. 
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Tabela 8 - Índices de Sustentabilidade Empresarial do grupo de empresas Gêmeas** localizadas 

no Sul da Bahia (2014) 

DESEMPENHO / EMPRESA A1 B1 C1 E1 F1 G1 H1 Gêmeas 

Econômico 2,3 1,7 1,0 1,4 1,2 1,0 2,6 1,6 

Ambiental 2,4 1,6 1,0 1,2 0,9 1,4 3,0 1,6 

Social referente a práticas trabalhistas 1,3 1,4 1,3 1,0 1,2 0,9 2,0 1,3 

Social referente à sociedade * 1,5 1,0 1,3 2,0 0,7 1,0 1,2 

Social referente a direitos humanos * * * * * 0,0 * 0,0 

Social referente à responsabilidade pelo produto 2,5 2,5 1,0 1,0 4,0 0,0 2,5 1,9 

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE 2,1 1,7 1,1 1,2 1,8 0,7 2,2 1,5 

Nota: Setor de atividade A1: Produtos de limpeza; B1: Embalagens de papel; C1: Lanchonete e confeitaria; D1: 

Produtos derivados do cacau e chocolate – Não disponibilizou dados para pesquisa; E1: Produção de Argamassas; 

F1: Lanchonetes e restaurante; G Serviços gráficos; H: Supermercado; ( * ) Indicadores que segundo os gestores não 

se aplicam à empresa; (**)Empresas com perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN 

(2013-2014) na Região Sul da Bahia. 

Fonte: Brandão, 2015. 

 

Conforme demonstração dos resultados dos indicadores de sustentabilidade (Tabela 7 e 

Tabela 8), as MPEs do sul da Bahia apresentam 36% de desempenho em sustentabilidade entre as 

variáveis econômicas, ecológicas e sociais, conforme indicadores essenciais GRI - G3, de modo 

que as empresas JOIN contribuem com índice 2,0 e, as Gêmeas com índice de 1,5, ambas 

sinalizando baixa capacidade em sustentabilidade, com a tênue lacuna de 25%, que 

comparativamente, favorece ao desempenho das empresas JOIN. 

 

Desempenho econômico 

 

A dimensão econômica compõe o triple bottom line de uma organização, destacando-se 

por fundamentar sua razão de sobrevivência, pois embora seja indiscutível a importância das 

outras duas vertentes da sustentabilidade, a empresa precisa operar em condições satisfatórias de 

rentabilidade para suprir materialmente as responsabilidades corporativas relacionadas às pessoas 

e ao meio ambiente.  

O desempenho econômico GRI-G3 desdobra-se sobre os aspectos de gestão relacionados 

ao próprio desempenho econômico, a presença no mercado e impactos econômicos indiretos, que 

mais especificamente suscitam práticas e competências sobre disponibilidade e uso eficiente do 

valor econômico gerado, informação contábil e financeira, bem como investimento em 

fornecedores e comunidades locais. A mensuração dos indicadores de sustentabilidade relativos a 
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este desempenho permitiu identificar que as empresas JOIN apresentam índice moderado 

equivalente a 2,2, enquanto as Gêmeas refletem índice baixo, correspondente a 1,6. Esta 

diferença é orientada, principalmente, pela performance da empresa B, indústria de embalagens 

de papel, que ocupa o limite superior com índice de 4,0, em contrapartida ao índice 1,7 de sua 

gêmea. Na sequência, a lanchonete e confeitaria C supera o índice de desempenho econômico da 

Gêmea C1 em 55%, contribuindo para o resultado superior das empresas JOIN, que só é 

ultrapassada pela unidade empresarial H1, do ramo de supermercados. 

  

Desempenho Ecológico 

 

A categoria desempenho ambiental GRI (2006), aqui elucidada como desempenho 

ecológico, ocupa-se de identificar habilidades e competências organizacionais relativas ao modo 

de gestão frente aos sistemas naturais e ecossistêmicos. Discutem-se indicadores relativos a 

insumos, produção, relação com a biodiversidade e conformidade legal elencados nas categorias 

materiais, energia, água, biodiversidade, emissões, impacto dos produtos e serviços e 

conformidade legal. 

Ambos os grupos empresariais, JOIN e Gêmeas, apresentam baixo desempenho quanto à 

sustentabilidade ecológica, já que exibem respectivamente índice 2,0 e 1,6, de modo que há 

pouca variação entre o grupo experimental e o controlado. A vantagem das empresas JOIN é 

sustentada basicamente pela performance da unidade B (indústria de embalagens de papel) com 

excelente desempenho ao apresentar índice 5,0, limite superior entre todas as dimensões de 

sustentabilidade analisadas. 

O setor de atividade relacionado à produção de embalagens de papel possui forte ligação 

com a vertente ecológica já que produz um dos tipos de embalagens com menor impacto 

ambiental ao considerar o ciclo de vida, característica que se aplica tanto à empresa JOIN quanto 

à sua correspondente, porém, o que as diferenciam e possivelmente justifica a lacuna entre seus 

índices diz respeito ao uso estratégico da dimensão sustentável na oferta de seus produtos e 

serviços enquanto nicho de mercado com foco em sustentabilidade. Assim, a empresa JOIN 

incorpora em sua abordagem competitiva a componente sustentável de sua principal matéria-

prima, o papel, que concorre com outros tipos de embalagens que possuem componentes de 
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maior impacto ao meio ambiente, apesar de possuir preço mais competitivo, a exemplo do 

plástico. 

 

Desempenho social 

 

A categoria correspondente a desempenho social configura-se pela relação entre as 

empresas e os sistemas sociais que os compõem ou circundam, representados por 19 aspectos
11

, 

decompostos em quatro subcategorias: práticas trabalhistas, direitos humanos, sociedade e 

responsabilidade pelo produto. Esta abordagem de sustentabilidade mais segmentada, favorece a 

identificação de tendências de gestão social e conduz a inferências mais assertivas quanto a 

interseções e divergências no objeto de estudo. 

Dentro deste contexto, o desdobramento do estudo empírico referente ao desempenho 

social da sustentabilidade identifica semelhanças entre os dois grupos em estudo quanto aos 

limites superiores e inferiores, referente às categorias responsabilidade pelo produto e direitos 

humanos. 

 

Desempenho social referente a práticas trabalhistas 

 

A identificação de competências sociais relativas às práticas trabalhistas inclui 

mensuração da distribuição de competências e oportunidades dentro da organização, com foco 

em empregabilidade, relação dos trabalhadores com a governança, saúde e segurança, 

treinamento e educação, bem como diversidade e igualdade de oportunidades entre os 

funcionários. Apresenta desempenho moderado entre as empresas JOIN e baixo entre as Gêmeas, 

que só tem performance superior na empresa H, do ramo de supermercados, ainda assim não 

ultrapassando o limite de ISE 2,0 (baixo). 

A análise específica sobre as empresas e seus segmentos permite inferir que as unidades A 

e B, com desempenho alto em práticas trabalhistas, acumulam competências de sustentabilidade 

                                                           
11 Aspectos essenciais referentes ao desempenho social – GRI-G3: Emprego; Relações entre os Trabalhadores e a Governança; 

Saúde e Segurança no Trabalho; Treinamento e Educação; Diversidade e Igualdade de Oportunidades; Comunidade; Corrupção; 

Políticas Públicas; Conformidade; Práticas de Investimentos e de Processos de Compra; Não discriminação; Liberdade de 

Associação e Negociação Coletiva; Trabalho Infantil; Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo; Saúde e Segurança do Cliente; 

Rotulagem de Produtos e Serviços; Comunicações de Marketing; Conformidade. 
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que as destacam em relação às suas Gêmeas, respectivamente do setor de produtos de limpeza e 

embalagens de papel. Estas competências possivelmente possuem similaridade quanto à 

capacidade inovativa, já que a cooptação de ideias para inovar requer o compartilhamento de 

práticas trabalhistas sustentáveis.  

 

Desempenho social referente à sociedade 

 

Impacto sobre a comunidade, práticas inibidoras de corrupção, posicionamento e 

participação nas políticas públicas e conformidade legal são variáveis que compõem o 

desempenho social da empresa frente ao que representa à sociedade. De acordo com os 

indicadores analisados, este aspecto demonstra desempenho baixo em todas as empresas 

envolvidas no estudo, à exceção da empresa JOIN (E) do setor de produção de argamassas que 

avança em relação às demais com um desempenho moderado, possivelmente por possuir como 

característica distintiva a especialização em linha de produtos com perfil sustentável. 

Esta atuação pouco ativa na sociedade, aparentemente limitada às atividades fins, reflete o 

baixo nível de sustentabilidade global das empresas, requerendo o desenvolvimento de canais de 

diálogo com os atores da sociedade. Estima-se que, o desempenho social referente a sociedade 

possui ligação com a dimensão econômica das MPEs, pois frequentemente seus recursos 

humanos e materiais não comportam a extrapolação das atividades operacionais. Desta forma, um 

desempenho mais ativo na sociedade é possível quando supridas as necessidades internas, 

fazendo com que haja transbordamentos de eficiência e externalidades positivas do ambiente 

interno para o externo. 

 

Desempenho social referente a direitos humanos 

 

O desempenho social referente a direitos humanos, conforme abordados pelo GRI-G3, 

não compõe prática comum entre as MPEs, ora constituindo indicadores não aplicáveis às 

operações das empresas, ora constituindo práticas as quais os gestores não possuem ocorrências 

registradas, mantendo, portanto, índice nulo (tabela 7 e 8), correspondente ao limite inferior. 

Ao decompor os indicadores que conduzem a este resultado, percebe-se identidade entre 

as empresas JOIN e Gêmeas, no que diz respeito à inexistência dos indicadores referente a 
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trabalho infantil e trabalho forçado ou análogo ao escravo, apontados como não aplicáveis às 

empresas segundo os gestores, já que não houve ocorrências deste tipo. 

A nulidade de práticas sociais de proteção a direitos humanos justifica-se pelo tipo de 

contratos e relações estabelecidas com seus fornecedores e prestadores de serviços das MPEs, 

que frequentemente são mais simplificados, inexistindo cláusulas mais abrangentes que se 

estenda a direitos humanos. No entanto, apesar da falta de formalidade, segundo os gestores estes 

direitos fundamentais são tacitamente contemplados pelas empresas. 

 

Desempenho social referente à responsabilidade pelo produto 

 

O desempenho relacionado à responsabilidade pelo produto, nas empresas da Região Sul 

da Bahia, inclina-se ao limite superior com índice médio de 2,4 (Moderado), alocados entre o 

desempenho JOIN correspondente a 2,8 (moderado) e, Gêmeas equivalente a 1,9 (baixo), de 

forma que o desempenho das empresas ligadas ao projeto de inovação projeta o desenvolvimento 

regional concatenado em melhor performance em sustentabilidade. 

Quanto à análise específica das empresas que contribuem para este desempenho, tem-se 

que o limite superior em desempenho social encontra-se nesta subcategoria, representado pelo 

índice 4,0, observado entre as JOIN A, E e H (respectivamente atuantes das áreas de produtos de 

limpeza, produção de argamassas e supermercado) e a Gêmea F1 (Serviços gráficos). 

Por fim, desempenho social agregado (práticas trabalhistas, sociedade, direitos humanos e 

responsabilidade pelo produto) atinge índice 2 entre as empresas JOIN e 1,5 entre as Gêmeas, 

conferindo baixa performance frente a demandas de geração e compartilhamento de dados sobre 

o relacionamento adotado com seus colaboradores quanto às práticas laborais, sobretudo, no que 

diz respeito a treinamento e educação que consiste no indicador que possui menos registros 

quanto à média das empresas. 

 

Percepção do desempenho em sustentabilidade das MPEs não relacionados nos 

indicadores GRI 

Nem sempre as MPEs estão alinhadas à tendência de sustentabilidade conforme os 

parâmetros recomendados nos relatórios formais, porém, a incorporação de práticas ecoeficientes 
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constituíram observações dos gestores, a exemplo de algumas iniciativas relatadas como captação 

de água da chuva para suprir parte considerável de seu consumo (setor de lanchonete e 

restaurante / produtos de limpeza), reaproveitamento de resíduos que são destinados à reciclagem 

(setor de lanchonete e restaurante), reprocessamento de resíduos (setor de produção de 

argamassas), coleta e encaminhamento de papel da comunidade para reciclagem (setor de 

embalagens de papel). Destaca-se como ponto de convergência entre estas práticas ecoeficientes 

o fato de compor empresas com atuação industrial do grupo experimental (JOIN), demonstrando 

iniciativas que relacionam seu desempenho em sustentabilidade com interesse por inovação. 

Quanto à percepção de compreensão da essência dos indicadores GRI-G3, por parte dos 

gestores, identificou-se insuficiente objetividade e clareza para o público de MPEs, o que pode 

acarretar em prejuízo no relato de sustentabilidade. Possivelmente, a fata de adaptação dos 

indicadores não consiste em uma particularidade relativa à especificidade da amostra, mas devido 

à natureza ampla do relatório GRI, pois possui dimensão internacional que demanda conciliar a 

generalidade dos indicadores com um dos fatores mais importantes para sua composição, a 

comparabilidade. Em outras palavras, a amostra pode ter fugido da média comum das empresas 

que relatam a sustentabilidade por meio deste instrumento, justificativa qualificável inclusive 

pelo fato das empresas em análise não serem efetivamente relatoras.  

Além disto, os gestores julgaram os indicadores ajustados a grandes organizações, apesar 

de considerarem a importância e perspicácia dos mesmos, ponderando que ajudam a refletir sobre 

aspectos importantes da MPEs frente às tendências globais. Assim, No intuito de identificar 

comprovação empírica para esta consideração dos gestores, o banco de dados Sustainability 

Reporting Trends (2014), que elenca empresas relatoras de índice de sustentabilidade empresarial 

de acordo com as diretrizes GRI foi consultado, verificando-se que, no período entre 1999 e 

2014, há registro de 340 empresas brasileiras, de um montante de 6827 instituições espalhadas 

pelo mundo e apesar de não apresentar o porte das empresas, há a presença das marcas e setores 

mais competitivos do mercado, caracterizados por organizações de grande porte.  

Comunicação de sustentabilidade: Grau de formalidade 

Sobre as formas de registro e meios de compartilhamento de informações, apenas o gestor 

da a empresa H (setor comercial – Supermercado) afirma utilizar instrumentos padronizados, 
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controlados e monitorados. O gestor atribui este grau de formalidade às comunicações devido à 

pouca comunicação com agentes externos à empresa e por limitar-se a divulgar apenas as 

informações que se encontram estruturadas. A respectiva empresa gêmea, H1, utiliza-se de 

instrumentos informais para dar acesso aos stakeholders às informações de caráter econômico, 

social e ecológico, basicamente por meio de comunicação verbal. De modo análogo, não foi 

possível estabelecer uma relação entre o nível de formalidade dos instrumentos e as atividades ou 

setores das empresas. Três empresas (B, C e B1) utilizam instrumento estruturado, porém sem 

rigor no controle e, 11 empresas (A, D, F, G – A1, C1, E1, F1, G1 e H1) fazem uso de 

instrumentos informais, conforme relato verbal. 

A segmentação entre empresas JOIN e Gêmeas (Figura 5) permite inferir que as empresas 

JOIN detêm maior formalidade no controle das informações corporativas, sendo o único grupo 

que possui empresa com instrumentos padronizados, considerados de maior rigor quanto à forma 

de transmissão das informações. O grupo experimental (JOIN) também possui mais empresas 

com instrumentos estruturados, embora conviva com um nível de 63% de utilização de 

instrumentos informais, informados verbalmente contra 86% entre as empresas Gêmeas.  

 

Figura 5 - Instrumentos mais utilizados para relatar sustentabilidade empresarial aos stakeholders do grupo JOIN e 

Gêmeas* (2014). (*) Empresas com perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-

2014) na Região Sul da Bahia. 

Fonte: Brandão, 2015. 
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Identificação dos principais Stakeholders 

 

Quanto aos principais agentes de acesso às informações geradas pelas MPEs do Sul da 

Bahia, constatou-se 70% restringem-se ao público interno (sócios / proprietários e funcionários), 

demonstrando acentuada centralização de transparência, sobretudo, nas lideranças. Esta 

concentração de informações justifica-se pela própria estrutura das empresas, pois no geral aloca 

pouca competência técnica para monitoramento e estruturação de informações, ao tempo que os 

funcionários não são solicitantes ativos de dados internos, segundo os gestores.  As equipes de 

trabalho possuem menos de 40 funcionários cujo nível de educação formal em média é baixo, 

sendo a grande maioria alocadas em funções operacionais. Assim, as informações são utilizadas 

principalmente em tomadas de decisões gerenciais e, as demais (30%) são estendidas a bancos e 

investidores, clientes e comunidade. 

O comportamento do grupo JOIN segue o mesmo perfil da média geral das empresas, no 

entanto, destinando 72% das informações sobre os stakeholders internos, ao tempo que as 

Gêmeas atribuem aos atores internos 67%, demonstrando menor sensibilidade para a extensão de 

transparência corporativa aos parceiros externos. Considerando que cada indicador pode ser 

acessado cumulativamente por sócios/proprietários, funcionários, bancos e investidores, clientes 

ou comunidade, em termos absolutos (Figura 6), as empresas JOIN conseguem disponibilizar os 

indicadores de sustentabilidade a 348 stakeholders, em contrapartida às Gêmeas que facilitam 

acesso a 274 atores. 

Figura 6 - Possibilidades de acessos aos Indicadores de Sustentabilidade Empresarial (ISE) aos Stakeholders do grupo 

JOIN e Gêmeas (2014). 

Nota: ISE - Indicadores de Sustentabilidade Empresarial; (*) somatório das empresas JOIN com as Gêmeas. (**) Empresas 

com perfil e setor de atividade semelhante às empresas inseridas no JOIN (2013-2014) na Região Sul da Bahia. 

Fonte: Brandão, 2015. 
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É natural que parte considerável dos dados internos de uma empresa com estrutura 

pequena e que ainda não aderiu a relatos públicos não se encontrem sistematizados ao ponto de 

tornarem-se acessíveis aos stakeholders externos, no entanto é necessário atentar para o 

desenvolvimento de diálogo externo à empresa, buscando a transparência de suas ações perante 

as partes interessadas. Assim, recomenda-se concentração em capacidades técnicas capazes de 

sistematizar as informações gerenciais, que possivelmente favorecerão a transparência aos 

stakeholders e, propiciarão aos gestores informações corporativas mais consistentes e relevantes, 

propiciando melhoria do desempenho em sustentabilidade empresarial. 

 

Conclusão parcial 

 

No âmbito das empresas estudadas, conclui-se que há uniformidade nos indicadores GRI 

entre as MPEs, não apresentando lacuna expressivamente diferenciadora do grupo experimental, 

caracterizado por um comportamento pró-inovação, de suas empresas correspondentes (Gêmeas), 

coincidindo baixo desempenho em sustentabilidade empresarial. Porém, apesar de discreto, 

conclui-se que o desempenho superior em sustentabilidade, por parte das empresas JOIN em 

relação a suas empresas Gêmeas, seja suficientemente diferenciador para conduzir a maior 

inclinação por projetos de inovação, confirmando a hipótese de que empresas que são atraídas ao 

projeto de apoio a atividade de inovação JOIN possuem valores e competências que as distingue 

das demais, de modo que sejam mais aptas a se desenvolver de forma sustentável. 

Observa-se que conteúdos de natureza econômica, social e ecológica relacionadas às 

atividades desempenhadas por estas empresas, frequentemente, restringem-se ao uso da própria 

organização e, geralmente, são organizados sob demanda, ou seja, o comportamento geral das 

empresas sugere que não há uma cultura de sistematização das informações com a finalidade de 

manter a sustentabilidade como um modelo de gestão. Esta conduta pode ser explicada pela 

relação de novidade com os indicadores, refletindo o baixo desempenho identificado, pois o 

relato oficial de sustentabilidade requer mais recursos e disponibilidade, indo além dos 

agenciados nesta pesquisa. 

Verificou-se que o modo de gestão sustentável possui natureza transversal e por isso é 

possível permear organizações de todos os tipos, porém ainda há um longo caminho a percorrer 
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até que os nichos de sustentabilidade passem a representar um padrão de gestão, ou seja, que as 

práticas sustentáveis não se restrinjam ao atendimento de demandas localizadas e dispersas da 

sociedade, mas interponha todos os modos produtivos e suas cadeias de valor. Enquanto 

tendência, o modo de desenvolvimento chamado sustentável não garante lucratividade 

necessariamente superior às empresas, quando comparadas a empresas imbuídas em outros 

modos de exploração econômica. No entanto, constitui uma condição necessária à sobrevivência 

organizacional, pois há uma latente pressão por responsabilidades socioambientais e 

progressivamente se manifesta em mecanismos de controle legal ou simplesmente reações da 

demanda, nos quais relatórios de sustentabilidade têm contribuído para intermediar e fomentar o 

diálogo entre empresa e sociedade.  

A identificação e caracterização de MPEs que relatam sustentabilidade, por meio das 

diretrizes GRI, consistem em sugestão a trabalhos futuros, de modo a refutar ou confirmar, em 

um cenário de empresas relatoras, o perfil das MPEs, além da aderência dos indicadores a 

empresas destes portes. Contribuindo, inclusive, com recomendação às diretrizes para os 

relatórios de sustentabilidade GRI que tem se demonstrado receptiva ao diálogo, cujo cenário de 

evolução de diretrizes já se encontra na quarta geração GRI-G4. 
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CAPÍTULO IV 

INOVAÇÃO PRÓ-SUSTENTABILIDADE: Uma proposta metodológica a 

partir de estudo empírico com empresas da Região Sul da Bahia 

 

Resumo: Este capítulo, de cunho experimental, tem como objetivo central analisar a relação entre 

inovação e sustentabilidade empresarial, valendo-se do método de análise de discurso e estatística 

descritiva dos indicadores de Maturidade da Atividade de Inovação (JOIN, 2013) e, dos 

indicadores de Sustentabilidade Empresarial (GRI-G3, 2006). Exploram-se dados primários de 

empresas do Sul da Bahia (2013-2014) sobre a vertente triple botton line, concluindo-se que, em 

média, estas empresas podem ser classificadas com baixo desempenho em sustentabilidade e em 

inovação. Os resultados da interseção entre índices de sustentabilidade e maturidade inovativa 

permitiram construir dois modelos de categorização dedutiva, subsidiando o entendimento desta 

complexa relação, trata-se da tipologia pró-inovação sustentável e da escada da inovação pró-

sustentabilidade que combinam diferentes níveis de atividade em inovação e sustentabilidade. 
 

 

Palavras-chave: Estágios de Maturidade; Indicadores; Sustentabilidade; Inovação. 

  

Introdução 

 

Com a ampliação das discussões sobre inovação e sustentabilidade, estas duas áreas do 

conhecimento têm sido bastante conectadas na literatura econômica, sobretudo em estudos 

empíricos que buscam evidencias de spillovers dos efeitos tecnológicos sobre a sustentabilidade 

(NASCIMENTO, et al., 2012, MORALES e QUADROS, 2012). No entanto, a expressão 

“inovação sustentável” que vem sendo adotada em algumas abordagens (BARBIERI et al., 2010; 

ASSIS et al., 2012) ainda carece de fundamentações que delimite suas interseções e a qualifique 

enquanto tipologia de inovação. Além disso, os debates em torno das externalidades ambientais 

da inovação vagam, frequentemente de modo inadvertido, ora entre a relação inovação x 

desenvolvimento sustentável (que possui apelo econômico mais intenso), ora entre a relação 

inovação x sustentabilidade (que evidencia a necessidade de abranger aspectos econômico, social 

e ecológico) e que é o escolhido neste estudo.  

Dentro deste universo pouco explorado pela literatura especializada quanto à discussão 

conceitual sobre a conectividade entre inovação e sustentabilidade, há também a escassez de 

classificações dicotômicas que enquadre estas duas dimensões no âmbito do setor produtivo. 
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No sentido de suprir esta carência, o presente estudo buscou contribuir para o 

desenvolvimento de uma tipologia para classificar diferentes níveis de esforços pró-inovação e 

pró-sustentabilidade que sejam associáveis, aqui denominados de inovações pró-sustentabilidade. 

A pesquisa baseou-se nos resultados do estudo empírico da relação entre desempenho em 

sustentabilidade empresarial e maturidade da atividade de inovação, em empresas da Região Sul 

da Bahia, contribuindo, dessa forma, para discussões acerca da relação entre comportamento da 

sustentabilidade empresarial ao considerar diferentes níveis de inovação. 

 

Metodologia de pesquisa 

 

Os instrumentos de pesquisa utilizados (Quadro 4 e Quadro 5) constituem guias para 

compor as agendas de inovação e sustentabilidade no âmbito organizacional, auxiliando no 

monitoramento e controle de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de soluções melhores, 

aliada a responsabilidade econômica, social e ecológica.  

A análise de dados permeou duas abordagens: uma com caráter quantitativo, subsidiada 

por estatística descritiva aplicada aos resultados dos indicadores de inovação (Quadro 4), bem 

como dos indicadores de sustentabilidade (Quadro 5); e outra de natureza qualitativa, 

concentrando-se em inferências e declarações proferidas pelos gestores no momento da 

entrevista.  

 

R
ed

e
 

A Atividade de Inovação da Empresa: Alocação de tempo e recursos no desenvolvimento de produtos, 

serviços e processos novos ou significativamente melhorados; Alocação de tempo e recursos no 

desenvolvimento de novas soluções de marketing e gestão; Integração da força de trabalho no esforço de 

inovação; Integração de atores externos - outras empresas, Instituições Científicas e Tecnológicas, 

especialistas e consultores - no esforço de inovação; Integração de consumidores no esforço de inovação; 

Investimento na capacitação da força de trabalho, para o desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais; Participação em redes de inovação; Atividade de Pesquisa e Desenvolvimento. 

A
re

n
a

 

Empresa 2.0: Integração de ferramentas e sistemas da web 2.0 disponíveis na Internet na atividade de 

inovação; Uso de um sistema computacional específico de comunicação e colaboração – Software. 

Gestão do Conhecimento: Iniciativas que estimulam a colaboração intraorganizacional; Iniciativas que 

facilitam o compartilhamento de boas práticas, informações e conhecimento na empresa; Iniciativas que 

facilitam a captura e o desenvolvimento de ideias para inovações na empresa; Iniciativas que facilitam a 

tomada conjunta de decisões. 
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Inteligência Competitiva: Monitoramento da dinâmica do mercado; Monitoramento de iniciativas públicas e 

privadas de estímulo à inovação; Monitoramento de fontes de informações críticas para o negócio; 

Participação em eventos importantes para o negócio; Participação em entidades associativas industriais; 

Tratamento dos dados coletados sobre o ambiente externo para a identificação de oportunidades de inovação; 

Tratamento dos dados internos para a identificação de padrões e oportunidades de inovação; Aplicação, no 

negócio, das informações obtidas no esforço de inteligência competitiva; Atualização sobre novos 

conhecimentos de base científico-tecnológica. 

R
eg

ra
s 

Estratégia de inovação: Construção da estratégia de inovação da empresa; Atualização da estratégia de 

inovação da empresa. 

Modelagem de Negócio: Definição do modelo de negócio da empresa; Atualização do modelo de negócio da 

empresa. 

Gestão Estratégica da Propriedade Intelectual (PI): Gestão da Propriedade Intelectual na empresa. 

Política de Inovação: Incorporação de práticas de cultura e lazer ao ambiente organizacional; Construção da 

Política de Inovação; Adoção de práticas de estímulo à participação dos empregados na geração de inovação; 

Atualização da Política de Inovação. 

T
im

e
 As Pessoas: Capacitação das lideranças em gestão da inovação; Alocação de liderança na atividade de 

inovação; Sensibilização da força de trabalho no tema inovação; Valorização de competências 

comportamentais na nomeação das lideranças; Minimização das lacunas de competências técnicas e 

comportamentais na força de trabalho da empresa. 

J
o

g
o
 

Processo de inovação: Estruturação do processo de inovação. 

Concepção: Identificação de oportunidades de inovação; Concepção e desenvolvimento de ideias para 

inovações; Validação das ideias geradas no processo. 

Viabilização: Estudo da viabilidade técnica, econômica e comercial das ideias para inovação; Construção do 

modelo de negócio para o desenvolvimento e a implementação das potenciais inovações; Avaliação dos riscos 

associados à implementação da inovação. 

Planejamento: Elaboração do plano de ação dos projetos de inovação. 

Execução: Gestão dos projetos de inovação. 

Implementação: Planejamento do esforço de comunicação e publicidade; Desenvolvimento de canais de 

distribuição; Planejamento do esforço de vendas. 

Avaliação de impacto: Suporte técnico pós-venda; Captura de feedback sobre as inovações implementadas 

pela empresa; Relacionamento com o cliente. 

Retirada: Retirada do produto do mercado; Destinação final do produto. 

G
o

l 

Inovação de produto: Produto novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características 

ou usos. 

Inovação de serviço: Serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características. 

Inovação de processo: Método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado, incluindo 

mudanças significativas em técnicas, logística, fonte de matéria-prima, equipamentos e/ou softwares. 

Inovação de marketing: Mudanças significativas no design do produto ou da embalagem, na identidade 

visual da empresa ou do produto, no posicionamento do produto no mercado, nos canais de distribuição, na 

promoção dos produtos ou na fixação de preços, além da abertura de novos mercados. 

Inovação organizacional: Novas práticas de negócios da empresa e novos métodos na organização de rotinas 

e procedimentos para a condução do trabalho. 

Quadro 4 - Abordagens e Indicadores relativos à Maturidade da Atividade de Inovação. 

Fonte: Adaptada de Matriz JOIN, 2013. 

 

ECONÔMICO 

Desempenho Econômico; Presença no Mercado; Impactos Econômicos Indiretos. 

AMBIENTAL 
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Materiais; Energia; Água; Biodiversidade; Emissões, efluentes e resíduos; Produtos e serviços; Conformidade. 

SOCIAL 

Práticas Trabalhistas 

Emprego; Relações entre os Trabalhadores e a Governança; Saúde e Segurança no Trabalho; Treinamento e 

Educação; Diversidade e Igualdade de Oportunidades. 

Direitos Humanos 

Práticas de Investimentos e de Processos de Compra; Não discriminação; Liberdade de Associação e Negociação 

Coletiva; Trabalho Infantil; Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo. 

Sociedade 

Comunidade; Corrupção; Políticas Públicas; Conformidade. 

Responsabilidade pelo produto 

Saúde e Segurança do Cliente; Rotulagem de Produtos e Serviços; Comunicações de Marketing; Conformidade. 

Quadro 5 - Aspectos dos Indicadores essenciais de desempenho econômico, ambiental e social do Global Reporting 

Initiative (GRI-G3). 

Fonte: Brandão, 2015 (Adaptado de Indicadores essenciais de sustentabilidade da GRI - G3: Diretrizes para 

elaboração de relatórios de sustentabilidade, 2006). 

 

A sustentabilidade foi mensurada pelo grau de alcance das informações e registos gerados 

pelas empresas. Assim, os gestores foram questionados sobre quais stakeholders poderiam ter 

acesso aos dados elencados nos indicadores essenciais das Diretrizes do Global Reporting 

Initiative – Terceira geração (GRI-G3), havendo as seguintes possibilidades de respostas:  

a) Indicador não se aplica às operações da atividade empresarial: possibilidade em 

que o indicador é excluído do cálculo do índice;  

b) Não possui registro: o referido indicador equivale a zero, ou seja, assume valor 

nulo, não contribuindo para a percepção de sustentabilidade;  

c) Cumulativamente e de modo inclusivo possui/possuem acesso aos registros: 

sócios/proprietários; funcionários; bancos/investidores; clientes; comunidade) 

cada um assumindo valor equivalente a 1, acumulável até 5 por indicador.  

 

Assim, a classificação dos índices de sustentabilidade configura-se conforme a escala ( [0-

1] (Nulo); ]1-2] – Baixo; ]2-3] – Moderado; ]3-4] – Alto; ]4-5] – Excelente ), podendo ser 

identificado por meio do modelo para cálculo do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

por abordagem: 

 

                    
 

   
          

 

 = nº de indicadores do aspecto, aplicáveis à empresa. 
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S = somatório da escala (Cada stakeholder identificado na escala assume valor 1). 

 

                  
    

 
        

 

De modo análogo, para identificação do Índice de Maturidade da Atividade de Inovação 

(IMAI) utiliza-se a metodologia de análise de maturidade de inovação da Matriz JOIN (2013), 

que identifica capacidades inovativas (referente às abordagens: rede, arena, regra, time e jogo) e 

ofertas de inovação (abordagem gol). De modo que para identificação das capacidades inovativas 

busca-se responder a seguinte questão: Como as atividades/procedimentos apresentados pelos 

indicadores de inovação (Quadro 8 - Anexo) apresentam-se na sua empresa? a escala de (IMAI) 

enquadra-se entre os níveis (1 - inexistente; 2 - informal; 3 - estruturado; 4 - sistematizado; e 5 - 

Otimizando). Enquanto para identificação do índice da abordagem Gol (Quadro 9 - Anexo), 

questiona-se: Quantas inovações sua empresa introduziu no mercado nos últimos dois anos? Para 

avaliar os resultados é utilizada uma escala numérica (0; 1; 2; 3; 4 ou mais inovações), cujos 

níveis de variação são idênticos à da capacidade inovativa, indo de inexistente a otimizando, 

calculado por meio das equações: 

 

     
 

   
           = nº de indicadores da abordagem; S = somatório da escala. 

 

I                
     

 
  

 

Estes indicadores foram aplicados a um conjunto de 15 (quinze) empresas, localizadas na 

Região Sul da Bahia, obedecendo aos critérios de seleção: (i) Porte empresarial de MPE (Micro 

ou pequena empresa); e (ii) Pertencer a um setor de atividade contratante de projeto de inovação 

(JOIN) na região Sul da Bahia entre 2013 a 2014.  

Partindo-se do princípio que empresas que se envolvem em implementação de 

metodologias de inovação são mais propensas a inovar, escolheu-se para composição da amostra 

desta pesquisa os oito setores de atividade que aderiram ao JOIN, projeto específico de inovação 

empresarial. Os setores de atividade contemplados foram: produtos de limpeza; embalagens de 
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papel; lanchonete e confeitaria; produtos derivados do cacau e chocolate; produção de 

Argamassas; lanchonetes e restaurante; serviços gráficos; supermercado. 

O produto da combinação destes dois índices favoreceu a construção de uma matriz de 

análise que auxilia na compreensão da relação inovação x sustentabilidade, trata-se de uma 

proposta denominada tipologia do desempenho empresarial pró-inovação sustentável.  

 

Resultados e discussões 

 

Esta seção é dedicada à conciliação dos resultados dos experimentos realizados a partir do 

confronto de índices de inovação e de sustentabilidade, reunindo proposta de tipologia e análise 

de desempenho empresarial. Há a cooptação de dois conceitos bem definidos na literatura quando 

analisados individualmente (inovação e sustentabilidade), mas carentes de abordagens que os 

expliquem quando agregados.  

 

Inovação X Sustentabilidade: Uma proposta de tipologia 

 

A análise da relação entre inovação e sustentabilidade de empresas da Região Sul da 

Bahia apresentou conexão expressiva, de modo que o agrupamento dos Índices de 

Sustentabilidade (ISE) com os Índices de Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) 

convergiu para um padrão cuja alocação de desempenho configura-se como baixa em ambas as 

dimensões. 

Na apresentação gráfica (Figura 7) é possível observar que a performance relacionada ao 

ISE e IMAI forma um arranjo que tende a se concentrar de modo  homogêneo, ou seja, baixo 

desempenho em sustentabilidade associa-se a baixo desempenho em inovação (Quadrante I), e de 

modo análogo, alto desempenho em sustentabilidade associa-se a alto desempenho em inovação 

(Quadrante IV), ao tempo em que não foram encontradas empresas que acumulam alto ISE com 

baixo IMAI (Quadrante II), ou baixo ISE com alto IMAI (Quadrante III). 
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Figura 7 - Dispersão entre Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e Índice de Maturidade da Atividade de 

Inovação (IMAI) de empresas do Sul da Bahia (2013-2014). 

Fonte: Brandão, 2015. 

 

 O comportamento de atração entre níveis semelhantes de inovação e sustentabilidade nas 

empresas estudadas favoreceu o desenvolvimento de quatro tipologias de esforços empresariais 

em inovações pró-sustentabilidade. Estes esforços foram classificados conforme disposição dos 

índices de inovação e sustentabilidade nos quatro quadrantes da Figura 7 e são apresentados de 

acordo com critérios e tipologias sumarizadas a seguir (Quadro 6): 

 

Quadrante Limites Tipologia 

I 0    < ISE  ≥ 2,5 0   < IMAI  ≥ 2,5 Ecoeficiente 

II 2,5 < ISE ≥ 5,0 0   < IMAI  ≥ 2,5 Regulada 

III 0    < ISE  ≥ 2,5 2,5 < IMAI ≥ 5,0 Inventiva 

IV 2,5 < ISE ≥ 5,0 2,5 < IMAI ≥ 5,0 Relatora de sustentabilidade 
Quadro   6 - Proposta de tipologia do desempenho empresarial pró-inovação sustentável. 
Fonte: Brandão, 2015. 

 

O estudo empírico permitiu identificar apenas dois parâmetros de combinação entre as 

amostras submetidas à avaliação de índices de inovação e índices de sustentabilidade, ratificando 

a hipótese de que desempenho em inovação caminha na mesma direção que desempenho em 

sustentabilidade. No entanto, buscando contribuir com a categorização de outras possibilidades 

que eventualmente possam ser encontradas em estudos futuros, há o esforço em abstrair quatro 

tipologias de intervenções do setor produtivo relacionados a inovações pró-sustentabilidade. 
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Estas tipologias podem levar as empresas a serem chamadas de ecoeficiente, regulada, inventiva 

ou relatora de sustentabilidade, conforme detalhamento a seguir (Quadro 7). 

 
Ecoeficiente: Apresenta baixo desempenho em sustentabilidade e em inovação. Sua capacidade em inovar limita-se 

ao fator econômico. Busca melhores técnicas de aproveitamento dos recursos, redução de desperdício, no entanto 

não há recursos para financiar inovações mais complexas ou com maior capacidade colaborativa. Procura conciliar 

ganhos econômicos ao ponderar outras dimensões da sustentabilidade.  

Regulada: Possui alta sustentabilidade e baixo desempenho em inovação. Empresa tipicamente empenhada na 

adequação a normas e procedimentos relacionada à sustentabilidade. Chegam a reproduzir padrões considerados 

inovadores, mas não desenvolve uma cultura colaborativa capaz de gerar suas próprias novidades, apresentando 

dificuldade em desprender-se dos padrões para inovar. 

Inventiva: Possui baixa sustentabilidade e alta inovação. Os esforços na atividade de inovação estão canalizados 

para oferta de novidades (outputs inovadores), há traços de empresa pequena com inovações de pouco valor 

agregado, cultura centralizadora e pouco diálogo com seu ambiente externo. 

Relatora de sustentabilidade: Possui alta maturidade em inovação conciliada com alto desempenho em 

sustentabilidade, de modo que comunicar sua performance exemplar ao mercado fortalece sua imagem e 

retroalimenta o seu sistema inovador-sustentável. Superar os índices de sustentabilidade e de inovação consiste em 

metas assimiladas por estas empresas. 

Quadro   7 - Tipologias e características da relação inovação-sustentabilidade empresarial.  

Fonte: Brandão, 2015. 

 

Esta simplificação do desempenho empresarial em termos de inovação e sustentabilidade 

consiste num ensaio para identificação de fluxo de convergência e sinergia de uma atividade para 

outra, bem como reconhecer o poder de articulação dos gestores em prol da angariação de 

recursos e habilidades pró-inovação e pró-sustentabilidade, consistindo numa proposta a ser 

experimentada em unidades empresariais de diferentes perfis. 

 

Inovação X Sustentabilidade: Análise de desempenho 

 

Passando-se à análise entre os níveis de desempenho identificados entre os ISE (Índice de 

Sustentabilidade Empresarial) e IMAI (Índice de Maturidade da Atividade de Inovação) 

conforme seus cinco intervalos de classificações (Figura 8), é possível relacioná-los numa escala 

binária simplificada que articula a tendência de evolução entre diferentes estágios empresariais 

no que consiste a desempenho econômico, social e ecológico com capacidades inovativas e 

ofertas de inovações. Esta escala pode ser considerada um framawork, pois embute indicadores 

avaliados em uma escala que possibilita a identificação de construtos fundamentais das áreas que 

estão associados (inovação e sustentabilidade), bem como práticas e valores bem definidos com 
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métricas equiparáveis a diferentes empresas, ou mesmo diferentes estágios de uma mesma 

empresa quando considerada sua desenvoltura temporal. 

 

IS
E

 

Excelente 

    

5;5 

Alto 

   

4;4 

 Moderado 

  

3;3 

  Baixo 

 

2;2 

   Nulo 1;1 

        Inexistente Informal Estruturado Sistematizado Otimizando 

IMAI 
Figura 8: Escada da inovação pró-sustentabilidade.  

Nota: Combinação entre os níveis de ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) e IMAI (Índice de Maturidade da 

Atividade de Inovação). Escala de ISE ( [0-1] Nulo; ]1-2] Baixo; ]2-3] Moderado; ]3-4] Alto; ]4-5] Excelente ) e 

Escala de IMAI ( 1 – inexistente; 2 – informal; 3- estruturado; 4 – sistematizado; 5 – Otimizando). 

Fonte: Brandão, 2015. 

 

A análise pareada dos índices de inovação e de sustentabilidade empresarial (Tabela 9 e 

Tabela 10), permite visualizar que ambos apresentam índice médio menor que 2, podendo ser 

descrito como maturidade em inovação tendendo a informal e sustentabilidade empresarial baixa, 

ou seja, tanto o desempenho em inovação quanto em sustentabilidade destas empresas situa 

próximo do segundo estágio (limites 2;2), conforme Figura 8. 

Quanto à avaliação do desempenho e consistência das três principais variáveis da 

sustentabilidade, a análise por meio da estatística bivariada
12

 dos ISE - Índices de 

Sustentabilidade Empresarial (Tabela 9) permitiu confirmar forte correlação entre as dimensões 

de desempenho econômico e ambiental (r = 0,8), de modo que o desenvolvimento de 

competências que garantem melhor posicionamento econômico caminha junto com eficiência do 

ponto de vista ecológico, ou seja, há uma relação de linearidade entre estas duas vertentes que 

contribuem de modo sinérgico para a sustentabilidade. Enquanto isto é identificada uma 

correlação moderada entre as dimensões (ambiental e social) assim como (econômico e social), 

respectivamente r = 0,5 e r = 0,6, sugerindo desdobramentos de menor linearidade na conjugação 

entre estas variáveis. 

 

 

 
                                                           
12

 A análise bivariada com coeficiente de correlação de Pearson (r) foi utilizada de modo assessório em virtude da 

amostra ser pequena. Considera-se para esta análise de correlação a classificação de Dancey e Reidy (2006): r = 0,1 

até 0,3 (fraco); r = 0,4 até 0,6 (moderado); r = 0,7 até 1 (forte). 
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Tabela 9 - Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) do Sul da Bahia (2013-2014) 
 

ASPECTO / EMPRESA 
A B C D E F G H A1 B1 C1 E1 F1 G1 H1 ISE 

Econômico 3,2 4,0 2,2 1,9 1,7 1,2 2,0 1,5 2,3 1,7 1,0 1,4 1,2 1,0 2,6 1,9 

Ambiental 1,7 5,0 1,1 2,3 2,0 1,1 1,0 1,8 2,4 1,6 1,0 1,2 0,9 1,4 3,0 1,8 

Social 1,9 3,0 1,9 1,2 2,8 1,1 1,6 2,0 1,9 1,8 1,1 1,1 2,4 0,4 1,8 1,7 

ISE 2,3 4,0 1,7 1,8 2,2 1,1 1,5 1,8 2,2 1,7 1,0 1,2 1,5 0,9 2,5 1,8 

Nota: Setor de atividade A/A1: Produtos de limpeza; B/B1: Embalagens de papel; C/C1: Lanchonete e confeitaria; 

D: Produtos derivados do cacau e chocolate (Empresa D1 não forneceu dados para pesquisa); E/E1: Produção de 

Argamassas; F/F1: Lanchonetes e restaurante; G/G1 Serviços gráficos; H/H1: Supermercado. 

Fonte: Brandão, 2015. 

 

A análise do nível de Maturidade da Atividade de Inovação (Tabela 10) compreende dois 

conjuntos de observações sobre as competências de inovação no âmbito empresarial: Capacidade 

Inovativa, que diz respeito à estrutura voltada para a inovação, ou seja, os meios (inputs) pelos 

quais são geridos conhecimentos, ideias e ferramentas catalizadores de inovações; e as Ofertas de 

Inovações (Gol) que constituem os fins (outputs), que em outras palavras, são os produtos da 

atividade inovativa materializados sob a forma de produtos, serviços, processos, marketing ou 

métodos de gestão com melhorias significativas quanto a suas características ou usos, conforme 

foi detalhado na abordagem Gol (Quadro 4). Dentro desta perspectiva, repetindo-se o exercício 

de correlação aplicado à análise de sustentabilidade, tem-se que a relação entre estes dois 

conjuntos de variáveis apresenta correlação forte (r = 0,7), conforme classificação de Dancey e 

Reidy (2006), sugerindo linearidade entre capacidade inovativa e oferta de inovação (Gol). 

Tabela 10 - Maturidade da Atividade de Inovação (IMAI) de empresas do Sul da Bahia (2013-

2014) 

Abordagem / Empresa A B C D E F G H A1 B1 C1 E1 F1 G1 H1 IMAI 

Capacidade Inovativa* 1,91 2,35 1,95 1,65 1,62 1,98 1,41 1,51 1,73 1,77 1,4 2,05 1,83 1,7 1,46 1,75 

Rede 1,75 2,75 1,75 1,5 2 2,25 1,13 1,5 2,13 2 1,88 2,13 1,88 1,5 1,25 1,83 

Arena 1,64 1,66 1,63 1,26 1,48 1,59 1,37 1,34 1,51 2,24 1,23 1,7 1,55 1,24 1,47 1,53 

Regras 1,56 3,44 2,19 1,75 1,5 1,94 1,44 1,25 1,5 1,44 1,13 2,31 1,56 1,75 1,19 1,73 

Time 2,6 1,6 2 1,8 1,6 2 1,6 1,8 1,8 1,6 1,4 1,6 2 2,2 1,8 1,83 

Jogo 2,02 2,29 2,17 1,92 1,5 2,13 1,5 1,67 1,71 1,56 1,38 2,5 2,17 1,81 1,61 1,86 

Gol 2,8 4,2 4,6 3,2 2,2 2,4 1,4 1,4 1,8 4,4 2,8 3,2 2,8 1,8 1,2 2,68 

IMAI Empresarial 2,06 2,66 2,39 1,91 1,71 2,05 1,41 1,49 1,74 2,21 1,64 2,24 1,99 1,72 1,42 1,91 

Nota: Setor de atividade A/A1: Produtos de limpeza; B/B1: Embalagens de papel; C/C1: Lanchonete e confeitaria; 

D: Produtos derivados do cacau e chocolate (Empresa D1 não forneceu dados para pesquisa); E/E1: Produção de 

Argamassas; F/F1: Lanchonetes e restaurante; G/G1 Serviços gráficos; H/H1: Supermercado;(*)A Capacidade 

Inovativa equivale à média das abordagens Rede; Arena; Regras; Time; Jogo. 

Fonte: Brandão, 2015. 
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Alternando-se da análise unidimensional da sustentabilidade e da inovação à análise 

conjunta de desempenho destas dimensões, com foco nas unidades empresariais, (identificados 

nos eixos verticais da tabela 9 e tabela 10), é possível ratificar a confluência entre dois setores de 

atividade quanto aos intervalos mínimos e máximos, de modo que a empresa B (ramo de 

embalagens de papel) acumula limite superior tanto em IMAI (Maturidade da Atividade de 

Inovação) quanto ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), em contrapartida às empresas G 

e G1 (ramo gráfico) que apresentam limites inferiores, respectivamente para IMAI e ISE.  

A empresa B (ramo de embalagens de papel) apresentou o IMAI mais elevado. Este 

desempenho superior pode ser explicado pelo maior tempo de atuação no mercado (47 anos) em 

relação às demais empresas, além do grau de educação formal do gestor equivalente a 

especialista, também acima da média dos demais gestores. Soma-se a isto, a informação relatada 

pelo gestor de que a empresa recebeu colaboração de consultorias externas que auxiliaram na 

estruturação de seus processos e, a exploração de nicho de sustentabilidade (posicionamento das 

embalagens de papel como biodegradáveis, ecologicamente mais sustentáveis quando comparada 

às suas principais concorrentes que são provenientes de material plástico).  

As empresas do ramo de serviços gráficos (G e G1), em contrapartida, possuem 

justificativas para baixa performance constatadas nos dados objetivos. A empresa G não chegou a 

implantar a tecnologia JOIN, demonstrando fragilidade em sua estrutura, pois o interesse e 

comportamento pró-inovação demonstrado pela adesão ao projeto não se converteu numa 

intervenção efetiva de inovação na empresa. Além disto, durante a entrevista o gestor admitiu 

grande perda relativa do mercado nos últimos anos, atribuindo este fato, sobretudo, ao 

distanciamento de práticas de gestão mais eficientes. De modo similar, a empresa G1 anunciou 

que deixaria suas operações no ano de 2015, também evidenciando fragilidades para a 

manutenção de suas atividades, sendo que o gestor da respectiva empresa relatou dificuldades 

relacionadas à sustentabilidade empresarial, sobretudo relacionada à dimensão econômica, já que 

segundo ele o setor gráfico perdeu significativa participação no mercado nos últimos anos devido 

a substituição de material impresso pelo uso de outros tipos de mídias, comprometendo sua 

sustentabilidade pela via da inviabilidade econômica.   
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Conclusões parciais 

 

Conclui-se que os principais resultados desta pesquisa coadunam para a existência de 

efeitos catalizadores do comportamento inovador sobre o atendimento de demandas relacionadas 

à relação sociedade e natureza, de modo a especificar os tipos de desempenhos provenientes desta 

junção. Os indicadores reunidos nesta pesquisa, organizados em índices de desempenho 

contribuem como um importante diagnóstico às micro e pequenas empresas, destacando-se como 

benefícios a acessibilidade com que podem realizar monitoramento e controle de suas 

competências, podendo fazer um plano de incorporação das boas práticas sugeridas nos 

indicadores. 

Não foi possível identificar ordem de causalidade entre as forças inovativas e as forças de 

sustentabilidade, o argumento adotado para esta imprecisão da relação causa-efeito é que 

constituem ações transversais, cujos efeitos são complexos e integrados de modo que tomam 

proporções sinérgicas à medida que vão se desenvolvendo, fundindo-se em um comportamento 

empresarial aqui chamado de pró-inovação sustentável. Embora, não haja definições precisas 

para o termo, este é genericamente explicado como a junção de duas forças que assimilam 

benefícios de eficiência em prol da criação de novas soluções sociais, ecológicas e econômicas. A 

expressão inovação pró-sustentabilidade não coloca a contribuição da novidade em patamar 

superior ao da contribuição ambiental, obviamente inovar não constitui um fim em si mesmo, o 

que importa é o que a componente de novidade está solucionando, o valor que está agregando, e 

neste caso, ambientalmente conforme a perspectiva triple botton line.  

Sustenta-se a crítica quanto ao uso indiscriminado da expressão inovação sustentável, pois 

a inovação pode abrigar diversos aspectos inclusive este (sustentável), porém precisa ser bem 

caracterizado para não se juntar a uma gama de termos vazios de significado que não contribuem 

com o debate. As tipologias engendradas neste trabalho enfatizam o desempenho empresarial em 

prol de soluções amigáveis ao seu meio, porém não é conclusivo, trata-se de uma provocação que 

pode evoluir com novas contribuições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa proporcionou o entendimento de que as empresas 

estudadas na Região Sul da Bahia apresentam características comuns, independente de 

pertencerem ao grupo experimental (JOIN) ou, ao grupo de controle (Gêmeas), diferenciando-se 

fundamentalmente pela predisposição à novidade que é consolidada pela adesão ao projeto de 

inovação JOIN. No entanto, conforme os resultados encontrados, as empresas que aderem a 

projetos de inovação aproximam-se de maior desempenho em inovação e em sustentabilidade, 

concluindo-se que no decorrer do tempo este desempenho superior, embora discreto, tende a 

promover transbordamentos e alavancar as competências em inovar e contribuir para a 

sustentabilidade empresarial. 

 Neste sentido, atribui-se às empresas JOIN uma clara relação com a perspectiva “Mente 

Aberta” relacionada ao conteúdo de Aprendizagem organizacional, caracterizada pela propensão 

a mudança e desprendimento de preconceitos, pois aderiram a uma metodologia de gestão em 

fase de teste, no qual as empresas concordaram em passar por um laboratório de desenvolvimento 

e aperfeiçoamento do projeto, constituindo uma experiência nova. Além disto, as empresas que 

efetivamente implementarem o JOIN, tendem a demonstrar desempenho mais elevado, devido ao 

treinamento voltado à sistematização da atividade de inovação, que consiste num processo 

contínuo, dependente das capacidades e estágio de maturidade iniciais da empresa, indo além do 

período médio de implementação da metodologia. 

Argumenta-se que a inovação é indutora da sustentabilidade e embora não seja possível 

determinar a ordem de causalidade entre estas duas dimensões empresariais (inovação e 

sustentabilidade), observa-se comportamento bilateral devido à sinergia e transversalidade 

embutida nesta relação. 

Esta pesquisa não possui pretensão de ser conclusiva. Seu caráter é exploratório e, diante 

da conjuntura proposta, destacam duas recomendações para estudos futuros. Uma relacionada à 

ampliação da amostra, de modo que comporte testes econométricos mais robustos e sofisticados 

para ratificação dos resultados estatísticos. Outra, relacionada à comparação das empresas JOIN 

antes e após a sua implementação, contribuindo para validação da efetividade do projeto e 

aderência das empresas a ele, pois o indicador de eficiência apresentado pela transferência de 

tecnologia JOIN para outras instituições seria incrementado com a análise dos efeitos do projeto 
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sobre as empresas. Outra contribuição assessoria seria a concentração da pesquisa em um setor 

específico. 

Enquanto limitação, a operacionalização desta pesquisa teve como principal desafio a 

aceitação e disponibilidade dos gestores para provisionar os dados da pesquisa, agravada pelo 

reduzido universo de empresas com as características requeridas à investigação. Desta forma, 

houve a lacuna de uma empresa devido à falta de voluntários que representasse o grupo de 

empresas Gêmeas relativo ao setor de produtos derivados do cacau e chocolate, o que foi 

considerada uma perda especialmente significativa, devido a contribuição do setor para o 

desenvolvimento regional do Sul da Bahia, já que é símbolo da área de estudo. 
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ANEXOS 
 

MATRIZ DE MATURIDADE DA ATIVIDADE DE INOVAÇÃO 

ASPECTOS INDICADORES DA CAPACIDADE INOVATIVA 

A REDE 

Estrutura para inovação 

Alocação de tempo e recursos no desenvolvimento de produtos, serviços e processos novos ou significativamente melhorados 

Alocação de tempo e recursos no desenvolvimento de novas soluções de marketing e gestão 

Integração da força de trabalho no esforço de inovação 

Integração de atores externos - outras empresas, Instituições Científicas e Tecnológicas, especialistas e consultores - no esforço 

de inovação 

Integração de consumidores no esforço de inovação 

Investimento na capacitação da força de trabalho, para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais 

Participação em redes de inovação 

Atividade de Pesquisa e Desenvolvimento 

A ARENA 

Empresa 2.0 
Integração de ferramentas e sistemas da web 2.0 disponíveis na Internet na atividade de inovação 

Uso de um sistema computacional específico de comunicação e colaboração – Software 

Gestão do Conhecimento 

Iniciativas que estimulam a colaboração intraorganizacional 

Iniciativas que facilitam o compartilhamento de boas práticas, informações e conhecimento na empresa 

Iniciativas que facilitam a captura e o desenvolvimento de ideias para inovações na empresa 

Iniciativas que facilitam a tomada conjunta de decisões 

Inteligência 

Competitiva 

Monitoramento da dinâmica do mercado 

Monitoramento de iniciativas públicas e privadas de estímulo à inovação. 

Monitoramento de fontes de informações críticas para o negócio 

Participação em eventos importantes para o negócio 

Participação em entidades associativas industriais 

Tratamento dos dados coletados sobre o ambiente externo para a identificação de oportunidades de inovação 

Tratamento dos dados internos para a identificação de padrões e oportunidades de inovação 

Aplicação, no negócio, das informações obtidas no esforço de inteligência competitiva 

Atualização sobre novos conhecimentos de base científico-tecnológica 

AS REGRAS 

Estratégia de inovação 
Construção da estratégia de inovação da empresa 

Atualização da estratégia de inovação da empresa 

Modelagem de Definição do modelo de negócio da empresa 
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Negócio Atualização do modelo de negócio da empresa 

Gestão Estratégica da 

Propriedade Intelectual (PI) Gestão da Propriedade Intelectual na empresa 

Política de 

Inovação 

Incorporação de práticas de cultura e lazer ao ambiente organizacional 

Construção da Política de Inovação 

Adoção de práticas de estímulo à participação dos empregados na geração de inovação 

Atualização da Política de Inovação 

O TIME 

As Pessoas 

Capacitação das lideranças em gestão da inovação 

Alocação de liderança na atividade de inovação 

Sensibilização da força de trabalho no tema inovação 

Valorização de  comportamentais na nomeação das lideranças 

Minimização das lacunas de competências técnicas e comportamentais na força de trabalho da empresa 

O JOGO 

Processo de inovação Estruturação do processo de  inovação 

Concepção 

Identificação de oportunidades de inovação 

Concepção e desenvolvimento de ideias para inovações 

Validação das ideias geradas no processo 

Viabilização 

Estudo da viabilidade técnica, econômica e comercial das ideias para inovação 

Construção do modelo de negócio para o desenvolvimento e a implementação das potenciais inovações 

Avaliação dos riscos associados à implementação da inovação 

Planejamento Elaboração do plano de ação dos projetos de inovação 

Execução Gestão dos projetos de inovação 

Implementação 

Planejamento do esforço de comunicação e publicidade 

Desenvolvimento de canais de distribuição 

Planejamento do esforço de vendas 

Avaliação de impacto 

Suporte técnico pós-venda 

Captura de feedback sobre as inovações implementadas pela empresa 

Relacionamento com o cliente 

Retirada 
Retirada do produto do mercado 

Destinação final do produto 

Quadro   8 - Matriz de maturidade da atividade de inovação. 

Fonte: Adaptada de Matriz JOIN, 2014. 

 

 GOL: INDICADORES DE INOVAÇÃO POR TIPO 

TIPOS DE INOVAÇÃO 

ESCALA (0 a 5) 

0 1 2 3 4 ou mais 
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Inovação de produto - produto novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos           

Inovação de serviço – serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características           

Inovação de processo - método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado, incluindo mudanças 

significativas em técnicas, logística, fonte de matéria-prima, equipamentos e/ou softwares           

Inovação de marketing - mudanças significativas no design do produto ou da embalagem, na identidade visual da empresa ou do 

produto, no posicionamento do produto no mercado, nos canais de distribuição, na promoção dos produtos ou na fixação de 

preços, além da abertura de novos mercados           

Inovação organizacional - novas práticas de negócios da empresa e novos métodos na organização de rotinas e procedimentos 

para a condução do trabalho           

Quadro   9 - Indicador de quantidade de inovação por tipo, introduzidas nos últimos dois anos. 

Fonte: Adaptada de Termômetro JOIN, 2014. 

 

 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

VALORES CARACTERÍSTICA DA VARIÁVEL VARIÁVEL 

Comprometimento com  

a Aprendizagem (CA) 

Administradores e gerentes basicamente concordam que a habilidade para a aprendizagem 

desta empresa é a chave para a vantagem competitiva dela. CA1 

Os valores básicos desta empresa incluem a aprendizagem como chave para a melhoria. CA2 

O senso nesta empresa é que a aprendizagem dos funcionários é um investimento, e não uma 

despesa. CA3 

A aprendizagem nesta organização é vista como uma mercadoria-chave para garantir a 

sobrevivência organizacional CA4 

Nossa cultura é aquela que não faz da aprendizagem de nossos empregados uma prioridade. 

® CA5 

A sabedoria comum nesta empresa é de que, se paramos de aprender, colocamos em risco 

nosso futuro. CA6 

Visão Compartilhada                                 

(VC) 

Há uma noção clara de quem somos e para onde estamos indo com esta empresa. VC1 

Existe um consenso geral sobre nossa empresa em todos os níveis, funções e departamentos. VC2 

Todos os funcionários estão comprometidos com os objetivos desta empresa. VC3 

Os funcionários se veem como parceiros no mapeamento das direções da empresa. VC4 

A liderança do topo da empresa acredita em compartilhar a sua visão com os níveis mais 

baixos da organização. VC5 
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Nós não temos uma visão bem definida sobre a empresa. ® VC6 

"Mente Aberta"                                                     

(MA) 

Nós não temos medo de refletir criticamente sobre nossos pressupostos comuns a respeito da 

forma pela qual fazemos negócios. MA1 

Os administradores e gerentes desta empresa não querem que sua "visão de mundo" seja 

questionada. ® MA2 

Nossa unidade de negócios valoriza muito a mentalidade aberta. MA3 

Administradores e gerentes incentivam os trabalhadores a pensar de modo criativo e sob 

novas perspectivas. MA4 

Uma ênfase na inovação constante não é uma parte de nossa cultura corporativa. MA5 

Ideias originais são altamente valorizadas nesta organização. MA6 

Quadro   10 - Matriz de avaliação da orientação para a aprendizagem organizacional. 

Fonte: Abbade (2012) - Adaptada de Baker e Sinkula (1999) e de Sinkula, Baker e Noordewier (1997). 

 

ASPECTOS INDICADORES ESSENCIAIS DE SUSTENTABILIDADE: DESEMPENHO ECONÔMICO ID 

Desempenho 

Econômico 

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, 

doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. EC1 

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a mudanças climáticas. EC2 

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece. EC3 

Ajuda financeira significativa recebida do governo. EC4 

Presença no 

Mercado 

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes. EC6 

Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade local em 

unidades operacionais importantes. EC7 

Impactos 

Econômicos 

Indiretos 

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício 

público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividade pro bono. EC8 
Quadro   11 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a desempenho econômico da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de 

sustentabilidade. 

Nota: ID - Código de identificação. 

Fonte: Adaptado de Global Reporting Initiative (GRI, 2006). 
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ASPECTOS INDICADORES ESSENCIAIS DE SUSTENTABILIDADE: DESEMPENHO AMBIENTAL ID 

Materiais 

Materiais usados por peso ou volume. EN1 

Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. EN2 

Energia 

Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária. EN3 

Consumo de energia indireta discriminado por fonte de energia primária. EN4 

Água Total de consumo de água por fonte. EN8 

Biodiversidade 

Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacentes a elas, e 

áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. EN11 

Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em 

áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. EN12 

Emissões, 

Efluentes e 

Resíduos 

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. EN16 

Outras emissões indirectas relevantes de gases com efeito de estufa, por peso. EN17 

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso. EN19 

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso. EN20 

Descarte total de água, por qualidade e destinação. EN21 

Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. EN22 

Número e volume total de derramamentos significativos. EN23 

Produtos e 

Serviços 

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. EN26 

Percentual de produtos e suas embalagens recuperadas em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de 

produto. EN27 

Conformidade 

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade 

com leis e regulamentos ambientais. EN28 
Quadro   12 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a desempenho ambiental da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de 

sustentabilidade. 

Nota: ID - Código de identificação. 

Fonte: Adaptado de Global Reporting Initiative (GRI, 2006). 
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ASPECTOS 

INDICADORES ESSENCIAIS DE SUSTENTABILIDADE: DESEMPENHO SOCIAL REFERENTES A 

PRÁTICAS TRABALHISTAS ID 

Emprego 

Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. LA1 

Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região. LA2 

Relações entre 

os 

Trabalhadores 

e a 

Governança 

Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. LA4 

Prazo mínimo para notificação referente a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento é mencionado em 

acordos de negociação coletiva. LA5 

Saúde e 

Segurança no 

Trabalho 

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. LA7 

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência 

a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves. LA8 

Treinamento e 

Educação Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional. LA10 

Diversidade e 

Igualdade de 

Oportunidades 

Composição de grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de 

acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. LA13 

Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional. LA14 
Quadro   13 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a Desempenho Social – Práticas trabalhistas da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de 

relatórios de sustentabilidade. 

Nota: ID - Código de identificação. 

Fonte: Adaptado de Global Reporting Initiative (GRI, 2006). 

 

ASPECTOS 

INDICADORES ESSENCIAIS DE SUSTENTABILIDADE: DESEMPENHO SOCIAL  REFERENTES À 

SOCIEDADE ID 

Comunidade 

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas 

comunidades, incluindo a entrada, operação e saída. SO1 

Corrupção 

Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção. SO2 

Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização. SO3 

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. SO4 

Políticas 

Públicas Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. SO5 
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Conformidade 

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade 

com leis e regulamentos. SO8 
Quadro   14 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a Desempenho Social – Sociedade da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios de 

sustentabilidade. 

Nota: ID - Código de identificação. 

Fonte: Adaptado de Global Reporting Initiative (GRI, 2006). 

 

ASPECTOS 

INDICADORES ESSENCIAIS DE SUSTENTABILIDADE: DESEMPENHO SOCIAL REFERENTE A 

DIREITOS HUMANOS ID 

Práticas de 

Investimentos 

e de 

Processos de 

Compra 

Percentual e número total de contratos de investimento significativos que incluam cláusulas referentes a direitos 

humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes aos direitos humanos. HR1 

Percentual de fornecedores e empresas contratadas que foram submetidos à avaliação referente a direitos humanos e 

medidas tomadas. HR2 

Não 

discriminação Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. HR4 

Liberdade de 

Associação e 

Negociação 

Coletiva 

Casos identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar correndo 

risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito. HR5 

Trabalho 

Infantil 

Casos identificados como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir 

para a abolição do trabalho infantil. HR6 

Trabalho 

Forçado ou 

Análogo ao 

Escravo 

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as 

medidas tomadas para contribuir para a sua erradicação. HR7 
Quadro   15 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a Desempenho Social – Direitos Humanos da GRI - G3: Diretrizes para elaboração de relatórios 

de sustentabilidade. 

Nota: ID - Código de identificação. 

Fonte: Adaptado de Global Reporting Initiative (GRI, 2006). 
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ASPECTOS 

INDICADORES ESSENCIAIS DE SUSTENTABILIDADE: DESEMPENHO SOCIAL REFERENTES À 

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO ID 

Saúde e Segurança 

do Cliente 

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados 

objetivando melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos. PR1 

Rotulagem de 

Produtos e Serviços 

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem, e o percentual de 

produtos e serviços sujeitos a tais exigências. PR3 

Comunicações de 

Marketing 

Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, incluindo 

publicidade, promoção e patrocínio. PR6 

Conformidade 

Valor monetário de multas (significativas) por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao 

fornecimento e uso de produtos e serviços. PR9 

   
Quadro   16 - Indicadores essenciais de sustentabilidade referente a Desempenho Social – Responsabilidade pelo Produto da GRI - G3: Diretrizes para elaboração 

de relatórios de sustentabilidade. 

Nota: ID - Código de identificação.  

Fonte: Adaptado de Global Reporting Initiative (GRI, 2006).



 
 

  
 

 


