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Resumo: O presente trabalho procura discutir, a partir 
da literatura internacional como está o avanço da 
pesquisa acadêmica sobre Green Innovation (GI). Para 
alcançar esse objetivo adotou-se como método de 
pesquisa a abordagem qualitativa a partir da utilização 
de elementos da técnica bibliométrica. Foram analisados 
181 artigos sobre GI, entre os anos de 1990 e 2015. Os 
resultados apontam que os conceitos sobre GI ainda 
estão em construção, entretanto o interesse acadêmico e 
prático nessa temática é crescente.  
 

1. Introdução 
Temas relacionados à sustentabilidade estão cada 

vez mais em evidência, tanto no contexto acadêmico 
quanto nas atividades de mercado. Por causa das 
pressões ambientais exercidas por diferentes 
stakeholders, as indústrias passaram a desenvolver 
inovações tecnológicas que procuram minimizar 
impactos negativos ao meio ambiente; nesse contexto 
surge o conceito da Green Innovation. Diante desse 
contexto, esse trabalho tem como objetivo discutir, a 
partir da literatura internacional, alguns conceitos 
concernentes ao tema sobre GI. 

Nesse sentido, o conceito de GI está relacionado à 
produtos e processos que exigem esforço das 
organizações no aprimoramento de tecnologias que 
ajudem a reduzir o impacto ao meio ambiente, como a 
otimização do uso de energia, prevenção de emissão de 
poluentes, contribuição à logística reversa e gestão 
ambiental, assim como coleta de componentes 
eletrônicos e de resíduos sólidos [1]. 

Uma outra justificativa para o aumento dos estudos 
sobre GI pode estar na pressão das sociedades civis e 
nas regulamentações dos governos a respeito da 
degradação ambiental provocada pelo consumo de 
recursos naturais não renováveis [7]. 

No entanto, as terminologias utilizadas para definir o 
conceito de GI, como inovação verde, inovação 
sustentável, eco inovação e inovação ambiental, são 
utilizadas de forma intercambiável, embora todas 
relacionadas ao conceito de GI, sendo os limites de suas 
abordagens e características são tênues e sensíveis [3]. 

 
2. Metodologia 

Adotou-se como método de pesquisa o levantamento 
bibliográfico a partir de elementos da técnica 
bibliométrica. Foram analisados 181 artigos sobre 
Green Innovation, entre os anos de 1990 e 2015, e 
elaboradas categorias de análises, dentre as quais 
destacam-se a categorias, (i) a evolução do tema nos 
últimos anos e, (ii) as publicações em periódicos com 
Fator de Impacto (JCR) acima de zero [5]. 

Para o levantamento da literatura foram extraídos 
dados da base do Google Scholar, por meio do software 
Publish or Perish, entre março e abril de 2016. Essa 
base foi utilizada por duas razões principais, quais 
sejam: apresentou maior abrangência sobre o tema 
quando comparada à base da Thomson ISI Web of 
Knowledge e estudos recentes [6]. 

 
3. Ilustrações 
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Figura 1 – Evolução do tema Green Innovation 

 
Tabela I – Periódicos com fator de impacto (JCR) 

 

Ranking 
Fator de 
Impacto 
(JCR) 

Periódico País Quantidade 
de artigos 

% 
Relativa 

1 3,844 Journal of Cleaner Production Estados Unidos 
da América 7 24,14 

2 3,444 Ecological Indicators Holanda 1 3,45 

3 2,676 Transportation Research part E: Logistics 
and Transportation Review Inglaterra 1 3,45 

4 2,647 Applied Mechanics and Materials Suíça 1 3,45 

5 2,542 Business Strategy and the Environment Estados Unidos 
da América 2 6,90 

6 2,321 Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management Tailândia 1 3,45 

7 2,125 Breeding Science Japão 1 3,45 
8 1,696 Journal of Product & Brand Management Reino Unido 1 3,45 

9 1,696 Journal of Product Innovation 
Management Reino Unido 1 3,45 

10 1,667 California Management Review Estados Unidos 
da América 1 3,45 

11 1,518 Drying Technology Reino Unido 1 3,45 
12 1,326 Journal of Business Ethics Holanda 5 17,24 
13 1,228 European Planning Studies Inglaterra 1 3,45 
14 1,217 Annals of Operations Research Holanda 1 3,45 
15 1,030 China Journal China 1 3,45 
16 0,882 Journal of Zhejiang University China 1 3,45 

17 0,625 Business History Review Estados Unidos 
da América 1 3,45 

18 0,350 China Review International China 1 3,45 

  Total  29  
	    

4. Resultados e Conclusões 
A partir da interpretação sobre a organização desses 

181 artigos e de acordo com a sua data de publicação, 
percebeu-se o aumento do número de publicações com o 
tema da GI.  

O período que compreende os anos de 1990 a 2003 
possui um total de 6 publicações. Essa mesma 
quantidade de publicações é percebida entre os anos de 
2004 a 2006. Entre 2007 (e até 2015) o número de 
publicações apresentam um aumento significativo, 
concentrando aproximadamente 93% dos artigos 
estudados. Pode-se inferir a partir destes dados o quão 
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recente é o tema dentro da literatura acadêmica e que os 
números parecem apontar para um crescente interesse 
acadêmico acerca da temática GI. 

A análise a partir da Tabela I permite inferir que 29 
artigos – dos 181 levantados pela pesquisa - já foram 
publicados em periódicos com algum Fator de Impacto. 
Essa relação de 16% do total demonstra que o tema, 
apesar de ter obtido um relativo aumento do número de 
publicações realizadas, ainda possui espaço para 
crescimento em termos de Fator de Impacto.  

Observou-se a partir dos conceitos e terminologias 
que buscam definir GI embora e fundamentais, ainda 
não são suficientes [3]. O avanço dos estudos de 
Hottenrott; Rexhäuser; Veugelers, (2016) relacionados 
ao desempenho competitivo e econômico das indústrias, 
por meio do uso da tecnologia verde, indicam que a 
mudança organizacional está positivamente 
correlacionada com retornos financeiros mais elevados 
do uso das tecnologias quando as indústrias não apenas 
reduzem o impacto ambiental ocasionados por seus 
produtos, processos e serviços Chen; Lai; Wen (2006), 
mas também quando reutilizam em seus processos 
subprodutos do efeito de sua própria produção, como, 
por exemplo, reuso parcial do CO2 , da água e da 
energia a partir do processo produtivo, e 
potencializando sua vantagem competitiva no mercado 
(aumento de rentabilidade e melhoria de imagem) e, 
consequentemente, reduzindo consideravelmente os 
impactos ambientais [4]. 

Em outras palavras, as indústrias que adotam 
mudança de gestão relacionadas à sustentabilidade em 
conjunto com alterações na sua estrutura organizacional, 
conforme indicam os trabalhos de Sobreira; Souza 
(2015), podem fazer melhor uso de tecnologias verdes 
evitando perdas de produtividade em comparação 
àquelas empresas que apenas adotam a tecnologia verde. 
Os resultados dos estudos destes autores sugerem que os 
órgãos reguladores (neste caso, governos, estados e 
municípios) possam querer entender melhor, por 
exemplo, como as empresas implementam tecnologias 
de controle de poluição, a fim de ajustar modelos de 
políticas públicas que permitam às próprias indústrias a 
exploração de efeitos complementares que 
eventualmente aumentem os incentivos privados para a 
adoção de inovações verdes [4]. 

Algumas literaturas apresentadas aprofundaram a 
argumentação sobre a redução dos impactos e passivos 
ambientais, ao indicar que as contribuições mais 
significativas estão no aproveitamento de emissões de 
CO2 da própria produção, assim como da água de reuso. 
Desta forma, a contribuição ao meio ambiente é 
considerável, porque além de evitar a emissão, uma 
outra parte ainda é reaproveitada. 

De acordo com Wong (2013), este conceito permite 
entender a razão das fronteiras entre as várias definições 
serem tênues e sensíveis, pois trata de um conceito 
abrangente que envolve tecnologia, produtos, processos 
e gestão, orientados ao meio ambiente e à sociedade, à 
indústria e ao mercado. Nessa direção, a forma de 
contribuição deste trabalho está associada ao avanço da 
discussão sobre a caracterização do tema GI tendo 
estendido o estudo sobre GI até o ano de 2015. 

Os resultados confirmaram a evolução do tema GI 
no cenário acadêmico internacional em volume e, de 
forma inédita, de relevância, com destaque ao periódico 
Journal of Cleaner Production, dos Estados Unidos, 
como a principal referência sobre a temática, tanto em 
número de publicações, como em grau de importância.  

Também como resultado de pesquisa, verificou-se 
presença significativa de autores e IES orientais em GI, 
presença considerável de trabalhos originários da e 
ausência de trabalhos em periódicos latino americanos 
com fator de impacto. 
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