
 
 
Econegócios – As “Inovações Verdes” como Oportunidades de Negócio 

 
 

“As pesquisas mostravam, no ano passado, que 27% dos britânicos 
haviam deixado de comprar um produto por motivos éticos, e 29% 

deles [8% do total] não adquiriram determinados produtos por 
razões ambientais”  

(Folha de São Paulo, 20 de Julho 2003) 
 
 
Nos últimos anos, mais notadamente na última década, observou-se o despertar de 
uma forte conscientização ecológica da sociedade mundial, passando a ser exigida 
das empresas e nações uma maior atenção à dimensão ambiental da atividade 
econômica.  
 
O marco inicial dessa mudança foi a conferência sobre mudanças climáticas que 
ocorreu em Estocolmo na Suécia no Ano de 1972. De lá para cá, observou-se um 
constante avanço das iniciativas de defesa do meio ambiente, com destaque para as 
ações de alguns atores: o assunto passou a ser cada vez mais discutido pelo meio 
acadêmico; o terceiro setor se mobilizou através de Organizações Não 
Governamentais, exercendo fortes pressões políticas através da sensibilização da 
opinião pública; os Partidos Verdes se fortaleceram e alguns deles chegaram ao 
Governo de seus países; as Nações Unidas continuaram com seus esforços de 
envolver as lideranças mundiais na busca de soluções para os problemas ambientais 
do globo – Rio92 (1992), Kyoto (1997), Rio+10 (2002) são os principais marcos de 
suas iniciativas.        
 
Todo esse ambiente estimula ou interfere, à seguir, em vetores fundamentais do 
mundo dos negócios: consumidores passam a exigir das empresas maior 
responsabilidade ambiental, pressão fundamental para que um novo modelo 
econômico seja discutido no ambiente empresarial; a regulamentação ambiental dos 
diversos países tornou-se mais rigorosa, destaque para o conjunto de medidas que a 
União Européia vem adotando; tecnologias limpas, após anos de intenso 
desenvolvimento, passam a ter performance competitiva e se tornam alternativas 
viáveis para substituição de tecnologias que causam maior impacto ambiental; e, 
finalmente, porém não menos importantes, os detentores do capital reconhecem os 
potenciais retornos do investimento em projetos que representem uma “alternativa 
verde”.  
 
A figura 1 ilustra esse movimento “da consciência à prática”, que tem como 
conseqüência o surgimento ou reaparecimento de negócios cuja a variável ambiental 
está no centro de suas estratégias e operações: os Econegócios1.    
 

 
                                                       

1 Tradução que melhor se adequa para os termos em inglês: “Green Business” e “Ecobusiness”  
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O que é e quem são os participantes deste mercado  
 
Fazendo uma extensa leitura de sites e revistas que tratam ou já trataram o assunto 
em alguma de suas edições2, e sem encontrar uma definição que compreendesse as 
diferentes faces do Econegócios, propusemos a seguinte definição:  
 
Econegócios é o segmento de mercado que reúne produtos e serviços que se 
propõem solucionar problemas ambientais ou que utilizam métodos mais racionais 
de exploração dos recursos naturais para a produção de bens e serviços. 
   
Além dessa definição foi preciso entender quais tipos de negócio vêm fazendo parte 
dos “negócios ecologicamente corretos”. Podemos classificar em 3 grandes grupos, 
que buscam estar em linha com o conceito de desenvolvimento sustentável3, 
conforme a figura abaixo: 
 

                                                       
2 Sites: www.greenbiz.com , www.sustainablebusiness.com ; revista: In Business; reportagem: The 
Next Big Thing, Fortune Small Business – Edição de 4 de junho de 2003, etc. 
3 A utilização muita das vezes indevida e a sua repetição excessiva em muitos veículos de comunicação 
vulgarizou o termo “desenvolvimento sustentável”, que segundo definição oficial das Nações Unidas: 
“Desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem compromenter a capacidade das futuras 
gerações atenderem às suas próprias necessidades” 
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Esta divisão obedece a três tipos de critérios: características dos produtos e serviços 
ofertados; posição na cadeia produtiva; e vantagem competitiva das empresas 
pertencentes a cada um desses grupos (ver figura à seguir).  
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Em síntese, poderíamos caraterizá-las:  

 A Eco-indústria é composta por empresas que desenvolvem produtos e 
serviços de despoluição ambiental, para atender às diversas indústrias e às 
prestadoras de serviços públicos. Nos países da União Européia esta 
indústria chega a corresponder a 1,5% do PIB, sendo que na Alemanha e 
na França, atingem a 2,1% e 1,7%, respectivamente4. No Brasil, esta 
indústria faturou USD 3,2 bilhões, em 2002, com expectativa de 
crescimento de 5% ao ano a partir daquela data5.   

 As Indústrias Alternativas são empresas cujos produtos e serviços 
constituem uma alternativa verde dentro dos setores dos quais fazem parte 
e atendem a um crescente mercado consumidor.  

 As empresas Ambientalmente Responsáveis que se diferenciam de seus 
concorrentes através de melhorias para o uso mais racional de recursos 
naturais, que reduzam o impacto ambiental de sua atividade econômica, 
lideram as mudanças das demais empresas da indústria. 

 
 
Estamos diante de um novo setor?  
 
Não podemos dizer que se trata de um setor produtivo, além da Eco-indústria, que é 
tratada dessa forma nas classificações internacionais dos setores econômicos em 
diferentes países. Para os demais negócios, estamos tratando da existência de um 
conjunto de empresas e tecnologias que representam um nicho de outros setores 
(energia, construção, agricultura, etc.). 
 
Entretanto, para efeito de análise das oportunidades de inovação, avaliar os negócios 
sobre a perspectiva de quais inovações poderiam representar uma redução do 
impacto ambiental da atividade econômica facilita a análise, justificando a cunhagem 
do termo Econegócios por diversos veículos para representar o conjunto desses 
negócios. 
 
Portanto, preferimos manter o conceito de Econegócios, sabendo que se trata de 
uma visão horizontal que envolve os diversos verticais da economia.   
 
 
O conceito rompedor: “internalização das externalidades” 
 
A conceitualização de Econegócios poderia se extender ainda mais se discutíssimos 
os conceitos de “Análise do Ciclo de Vida dos Produtos”, “Produção Mais Limpa”, 
certificação através de “Selos Verdes”. Todos eles são fundamentais para a melhor 
compreensão dessa nova abordagem e nos dão parâmetros relevantes para 
descobrirmos as alavancas dos Econegócios.  
 
Entretanto, para entendermos a essência dessa mundaça e descrever, a partir dessa 
compreensão, as oportunidades de inovação que apresentaremos a seguir, 
precisamos fundamentalmente entender o princípio de “internalização das 
externalidades”.  
 

                                                       
4 Fonte: Ecotec Research and Consulting e Ministério da Ecologia e Desenvolvimento Sustentável Francês, 1999 
5 Fonte: Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 



 
A melhor aplicação desse princípio foi no desenho do protocolo de Kyoto. O princípio 
é bastante simples: as nações são responsáveis por tudo aquilo que produzem, 
inclusive, pelos gases poluentes, responsáveis pela destruição da camada de ozônio. 
Internalizar uma externalidade é pagar por tudo aquilo que se faz e que causa algum 
impacto a um terceiro. Mas, para que uma nação possa cumprir com as metas que 
lhe foram impostas, no caso de Kyoto (independente se algums delas não 
cumprirão), ela terá que compartilhar esta responsabilidade com os geradores dessa 
poluição.  
 
Se, por exemplo, o produto de uma indústria é um automóvel, que produz, durante o 
seu funcionamento, gases poluentes, logo essa indústria deve ser có-responsável. 
Dessa forma, a indústria terá que tomar as medidas necessárias para reduzir a 
emissão desses gases. O Governo pode desenvolver uma regulamentação 
progressiva, incentivar pesquisas científicas para reduzir o problema, criar incentivos 
fiscais para veículos que poluam menos para se tornarem mais acessíveis aos 
consumidores, que por sua vez poderão contribuir, optando por alternativas de 
consumo responsável, que irá então estimular toda a cadeia produtiva a continuar 
investindo em melhorias do produto, tornando-o mais eficiente e mais acessível. 
Assim, se contrói o círculo virtuoso de internalização das externalidades, que espera 
transformar todos os negócios. 
 
Caso as empresas não consigam colaborar com o Governo para atingir as metas que 
foram firmadas, resta ainda um outro artifício: comprar créditos. O mercado de 
créditos de carbono, surgido a partir da criação do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (CDM – Clean Development Mechanism) do Protocolo de Kyoto utiliza essa 
lógica. Aquelas empresas ou nações que não consigam cumprir com suas metas têm 
ainda a opção de adquirirem créditos de outras nações que estão abaixo da meta, ou 
que não participam da primeira etapa do protocolo, como prêmio por não estarem 
entre os principais poluidores do mundo, consequência de seu estágio atrasado de 
desenvolvimento. 
 
O Exemplo descrito acima representa a principal aplicação do princípio de 
internalização das externalidades no caso de emissão por veículos de transporte. 
Porém, podemos imaginar este princípio para todo tipo de poluição. Agricultores 
pagariam pela quantidade de agrotóxico utilizado e seus impactos na contaminação 
de rios e pelos problemas de saúde causados, o que pressionaria os próprios 
produtores de agrotóxico, que teriam que desenvolver novos produtos menos 
poluentes, servindo ao mercado sem causar danos ao meio ambiente. O mesmo se 
aplica para resíduos sólidos (o exemplo de embalagens é o melhor caso), poluição 
sonora, etc.  
 
 
Oportunidades para Inovações 
 
Para efeito prático, definimos Inovações Verdes como:  
 
Inovações que proporcionem algum tipo de benefício para o meio-ambiente, seja na 
prevenção ou na remediação de problemas gerados por processos produtivos e seus 
produtos. 
 
A partir do estudo de várias tendências do mercado, observamos as seguintes 
oportunidades: 
 



 
 
Eco-indústria 
 
Apesar de haver ainda muito espaço no campo da remediação, como por exemplo, 
no tratamento de água e esgoto, da recuperação de paisagens, as inovações que 
conseguirem focar na prevenção terão melhores oportunidades no longo prazo, como 
por exemplo, no tratamento de efluentes específicos (tratamento no local da 
geração), reciclagem, filtragem de gases (catalisadores), etc.  
 
Além disso, toda a inovação nessa área que possa reduzir o transporte dos materiais, 
ou seja, a viabilização de plantas de reciclagem próximas aos local da geração dos 
resíduos serão muito bem recebidas.  
 
Especificamente para a reciclagem, ainda, há muito espaço. Não há dúvidas com a 
relação a importância da preservação dos recursos naturais, sendo que a reciclagem  
deve exercer papel fundamental, fazando parte da cultura de toda a sociedade. Com 
uma ênfase cada vez maior nesse aspecto, resíduos industriais, por exemplo, 
poderão cada vez mais servir a outras indústrias, sendo tratados como subprodutos.  
 
 
Indústrias alternativas 
 
Energias Alternativas  
 
As Energias Alternativas podem ser consideradas quase um setor à parte, estando 
divididas em 2 grandes grupos: geração (eletricidade e calor) e combustíveis. Há 
ainda importantes soluções para a conservação e uso eficiente de energia que fazem 
parte dos Econegócios. 
 
Segundo projeções da empresa Shell, o consumo de energia mundial irá dobrar em 
um intervalo de 40 anos (2000 a 2040)6. Para atender a essa demanda será 
necessário muito mais do que as tradicionais fontes de energia podem gerar. 
Energias eólica, biomassa, solar e geotérmica (esta com menor expressão que as 
demais) serão muito importantes, pois são preferidas para geração de energia por 
aqueles que lutam a redução do impacto ambiental.    
 
Com relação aos combustíveis, a grande expectativa mundial gira em torno da célula 
de combustível de hidrogêneo. Todas as inovações que permitam encurtar o período 
de desenvolvimento que, espera-se, será de aproximadamente mais 10 anos para 
ter o produto comercial, receberão grande atenção. Além disso, como existem 
diversas maneiras de produzir o hidrogêneo7, inovações que possam valorizar os 
ativos locais, como, por exemplo, no caso do Brasil, a produção do hidrogêneo 
através da combustão do álcool, permitirão que a dependência tecnológica seja 
reduzida no futuro (apesar das fortes pressões impostas para a criação de padrões 
internacionais). 
 
Soma-se a essas, inovações que possam tornar os biocombustíveis, solução ideal 
para o problema das emissões de gases nos próximos 10 anos, pelo menos eficientes 

                                                       
6 Projeções e fonte (link para o site?) 
7 O processo de produção de energia por meio de H2 pode ser divido em duas etapas: (1ª) a produção de H2 e 
(2ª) a produção de energia em si. 



 
e capazes de utilizarem como insumo diferentes sementes oleaginosas e outras 
plantas. 
 
Ainda trantando-se de energia, é sabido que mais importante do que gerar uma 
quantidade maior de energia, é necessária a redução de seu consumo, utilizando 
métodos de conservação (por exemplo, placas de aquecimento solar), e de 
mecanismos que permitam um consumo mais eficiente (processos, máquinas e 
equipamentos eletro-eletrônico). 
 
Materiais alternativos 
 
As principais inovações nesta área serão a substituição de produtos derivados do 
petróleo, com a criação de novos materiais a partir de resíduos de processos 
produtivos (sólidos ou gasosos).8  
 
Construções Verdes 
 
Já muito bem regulamentada nos EUA9, o conceito de Construções Verdes envolve a 
produção de um imóvel, pensando-se em seu impacto ambiental, bem como em sua  
manutenção ao longo dos anos. Inovações em materiais impactarão certamente as 
novas construções. Soluções para isolamento térmico (no caso, de regiões frias), 
reutilização da água e aproveitamento de águas das chuvas permitirão menores 
dispendios ao longo do tempo, dentro de um cenário internacional de aumento dos 
custos de energia e de água. 
 
Fito Produtos 
 
Com aplicação em duas grandes indústrias, a de fármacos e a de cosméticos, 
inovações na extensão da utilização de plantas em substituição a produtos sintéticos 
parece ser uma forte tendência e campo para o investimento de horas científicas em 
pesquisa e desenvolvimento. 
 
Agricultura orgânica 
 
Uma mistura de velhas e novas técnicas parece ser a grande tendência desse 
segmento. Espaço para as inovações que utilizem da biotecnologia para o controle de 
pragas e doenças que atacam o cultivo de alimentos, sem prejuízo para o meio-
ambiente. 
 
 
Ambientalmente Responsáveis 
 
Assim como algumas indústrias, em especial a automobilística, em que a emissão de 
gases e a dependência excessiva a combustíveis fósseis de seus produtos impõem 
fortes pressões para o rompimento do padrão dominante atual, o quadro geral 
aponta para grandes oportunidades mercadológicas para aquelas que trabalharem 
seus produtos, a fim de terem um diferencial competitivo através de práticas 
ambientalmente corretas. As empresas que ignorarem a dimensão ambienal de seus 
produtos correrão sérios riscos de sobrevivência.  
 

                                                       
8 Trataremos mais em detalhe este assunto quando da publicação do estudo sobre materiais alternativos. 
9 Órgão do Governo americano disponibiliza todas as especificações. Ver site: http://www.usgbc.org 



 
Consideração final 
 
O Brasil, que possui imensas áreas de plantio agrícola, um grande potencial de 
geração de energia através de fontes renováveis, uma rica bacia hidrográfica e a 
maior biodiversidade do planeta, é um dos países melhor posicionados para explorar 
a valorização das práticas ecologicamente corretas e internalizar a imagem “verde” 
em seus produtos. Dessa maneira, o país poderá aumentar o volume de seus 
negócios com o restante do mundo, atendendo às exigências regulatórias e dos 
próprios consumidores, e garantindo assim, uma alternativa sustentável de geração 
de riqueza para sua população.  


