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O presente estudo teórico-aplicado integra uma pesquisa em andamento, que tem como 

objetivo geral reestruturar o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT), considerando a 

necessidade de aprofundar os estudos já realizados, como também atualizar a temática, 

principalmente quanto às questões ambientais, que exigem a integração da abordagem 

socioambiental da inovação com a sua abordagem econômica. Lançado em 2004, o SBRT é 

caracterizado como uma base de acesso online gratuito a informações tecnológicas, 

disponibilizadas por meio de Respostas Técnicas (RT) e Dossiês Técnicos (DT), cujo objetivo 

é mediar a geração de conhecimentos em instituições de ciência, tecnologia e inovação e a sua 

aplicação, principalmente em Micro e Pequenas Empresas (MPEs) dos segmentos de 

agronegócios, indústria e serviços, a fim de solucionar seus problemas tecnológicos de baixa 

complexidade e, consequentemente, melhorar a sua capacidade inovativa e competitiva. Para o 

alcance do resultado final, nesse primeiro momento, os objetivos específicos se dedicaram a 

delimitar o perfil das MPEs usuárias do SBRT, além de mapear as características de inovação 

e ecoinovação aderentes ao contexto das empresas clientes do serviço de informação 

tecnológica. Para a investigação científica, utilizou-se como fundamento teórico a definição de 

informação, inovação e ecoinovação tecnológicas. Como parte dos procedimentos 

metodológicos, as atividades realizadas foram o levantamento de dados no próprio SBRT e a 

técnica de mineração de textos nas Respostas e Dossiês Técnicos, que possibilitaram a análise 

estatística e comparativa, relativa a diferentes contextos geográficos de utilização da base de 

documentos. Com isso, vislumbra-se contribuir para futuros estudos teóricos e demais 

iniciativas aplicadas às MPEs à vista de seu engajamento aos princípios de sustentabilidade e 

sua contribuição no atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 

Agenda 2030 das Nações Unidas, e suas metas correspondentes que compartilham dos 

conceitos e práticas da produção e consumo sustentáveis, vetores necessários à transição para 

uma sociedade sustentável, um desafio global e de urgente superação.  

 


