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Resumo: A teoria sociotécnica da inovação analisa o processo de transição nos diferentes 

níveis, micro, meso e macro, conforme esclarece Geels (2002; 2004a e 2006). Essa teoria ao 

ser aliada ao estudo do desenvolvimento de tecnologias em energia renovável, especialmente 

a energia solar, aborda uma ampla gama de possibilidades de entender qual a trajetória 

tecnológica importante e necessária para que uma inovação possa ser definida no regime 

dominante do mercado. Assim, conhecer os diferentes estudos publicados nessa área e suas 

principais lacunas, podem auxiliar para futuras pesquisas. A seleção da literatura analisada foi 

determinada por meio de periódicos internacionais, Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Directory of Open Access Journals e Science Direct, por meio das palavras-chave 

“energia solar”, “inovação sociotécnica” e “análise multinível”. Na área de busca definida, 

obtiveram um total de 94 artigos, dos quais após refinamento da pesquisa totalizaram 46 

artigos. Assim, os estudos revelam que essas tecnologias podem remodelar os sistemas 

sociotécnicos emergente e ampliar o desenvolvimento. Revelou-se assim lacunas de pesquisa 

que direcionem cada vez mais para entender a dinâmica da transição para a sustentabilidade 

no que diz respeito a utilização de inovação em energias renováveis. 

 

Palavras-chave: Energia Renovável, Inovação Sociotécnica, Análise multinível, 

Sustentabilidade. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A teoria sociotécnica da inovação analisa o processo de transição nos diferentes 

níveis, conforme esclarece Geels (2002; 2004a e 2006). Nível micro, o nível dos nichos e 

atores tecnológicos, o nível meso que é relacionado à mudança do regime sociotécnico e o 

nível macro, que alia a mudança da tecnologia a nível global. Essa teoria ao ser aliada ao 

estudo do desenvolvimento de tecnologias em energia renovável, especialmente a energia 

solar, aborda uma ampla gama de possibilidades de entender qual a trajetória tecnológica 

importante e necessária para que uma inovação possa ser definida no regime dominante do 

mercado. 

Levando em consideração as diferentes publicações e estudos nessa área de energia 

solar, quando esta é aliada a temática da análise multinível, permite entender todo o processo 

que ocorre, desde os atores envolvidos no processo, os estímulos e janelas de oportunidades 

que foram importantes na trajetória dessa nova tecnologia. Ou seja, entender os atores 

responsáveis, o ambiente em que essa tecnologia foi instituída e as influências a nível global 

que contribuíram para seu desenvolvimento. Assim, esse os diferentes artigos e estudos 

publicados nessa área apresentam os diferentes pontos e direcionamentos do regime vigente 

que são impulsionadores dessa forma de geração renovável de energia. 

Assim, o objetivo desse artigo foi analisar os artigos publicados em periódicos 

relevantes para a área acadêmica, das bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Directory of Open Access Journals e Science Direct, com a temática da inovação 

sociotécnica e multinível para o estudo da energia solar. Os artigos selecionados foram 

analisados identificando principalmente os autores, ano de publicação, conceitos e pilares da 

inovação energética sustentável, além de metodologias utilizadas nos estudos e os objetivos e 

ideias centrais de cada pesquisa. Essa pesquisa permite entender o que está sendo publicado 

nessa área e suas principais lacunas, podendo auxiliar para futuras pesquisas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A perspectiva multinível tem como objetivo analisar e discutir as mudanças 

tecnológicas através de três níveis: o nível micro, meso e macro. Dá-se início com a pesquisa, 

criação e ideias nível micro, sucede com a legitimação de regras em uma determinada 

população no nível meso e, por fim, no nível macro, lida com a possível inflexibilidade de um 

determinado dado sistema já implantado (Dopfer, 2005). Seu principal foco de abordagem 

está na interação desses três níveis, a ação e seu papel na pesquisa de caminhos de transição 

sociotécnica (Lopolito, Morone e Sisto, 2011). 

As transições poderão ocorrer por meio de interações entre processos desses três 

níveis: (a) nicho, nível que constroem impulso interno, e através de processos de 

aprendizagem, erros e acertos de preços e desempenho, além do apoio de grupos poderosos; 

(b) criação de pressão sobre o regime e (c) a desestabilização do regime, onde haverá a 

competição do nicho com os regimes já consolidados (Geels e Schot, 2007). 

Caso a inovação surgida através dos nichos substituir a tecnologia existente, isso será 

seguido de mudanças sociais, culturais, políticas e de infra-estrutura tornando-a mais ampla 

(Geels, 2007). A Figura 1 mostra a padronização da dinâmica. As setas para baixo indicam o 

nível de nicho, apontando para todos os lados por não ser uma idéia ainda não consolidada.  



 
Figura 1: Perspectiva Multinível em transições. 

Fonte: adapted from Geels, 2002, p. 1263. 

 

A nível micro, é definido em termos de indivíduos e se propagam as idéias e 

inovações para as mudanças dentro de uma determinada área. Os atores de redes contingentes 

trabalham com ideias radicais, entretanto, suas inovações não são estáveis, então os esforços 

seguem todos os tipos de direções, além disso, não há garantia de sucesso por mais que o 

nicho possa parecer favorável (Geels, 2002). Neste nível, os indivíduos resolvem problemas e 

tomam as decisões baseadas em regras já cativadas.  

A inércia comportamental referente a atos rotineiros podem causar uma demora ou até 

mesmo um bloqueio em determinados nichos tecnológicos, diminuindo ou impedindo a 

velocidades das transições, o que pode ocasionar determinadas barreiras à mudanças no nível 

posterior, o regime meso (Safarzynska, Frenken e Van den Berch, 2012). Por outro lado, os 

nichos podem ganhar força quando as expectativas se tornam mais aceitas e concretas, se 

houver um “design dominante”, ou seja, um alinhamento de diversos processos isso pode 

gerar uma configuração estável além disso, a participação de atores poderosos pode 

influenciar para a inovação de nicho como por exemplo, o auxílio de recursos (Geels, 2011). 

No âmbito de um processo evolutivo, o termo meso, é utilizado como o regime 

dominante que já ultrapassou os limites do nível micro, ou seja, o regime meso está situado 



entre o intervalo micro e macro. O conceito de economia organizada experimentalmente, 

somente é aplicado, a partir de uma perspectiva meso, pois no que diz respeito à organização 

de regras a nível de indivíduo, o regime micro tem um maior conhecimento, já com relação às 

estruturas populacionais a nível de sociedade, o regime macro tem maior compreensão, assim 

como o regime meso possui afinidade com os processos econômicos evolutivos, e com a 

dinâmica genérica, denominada trajetória meso (Dopfer, Foster e Potts, 2004). 

A trajetória meso, de modo geral, é o resultado de dois processos simultâneos, 

primeiro são processos microscópicos que refere-se, a nível dos indivíduos. O mesmo divide-

se em três fases:  

1- Criação de regras que envolvem a exploração de diferentes ordens pelos indivíduos, 

informadas pela criatividade e imaginação; 

2-  Adoção de regras (seleção); e  

3-  Retenção de diretrizes, durante as quais a ativação recorrente de regras pode se 

manifestar em hábitos, rotinas ou regulamentos formais.  

Já a segunda trajetória meso, refere-se aos processos macroscópicos, onde se 

propagam as dinâmicas de ordem em um determinado ambiente externo. Esta divide-se em: 

1- Na micro-fase é estabelecida uma nova regra que tem por objetivo perturbar as 

relações já consolidadas e predominantes no nível macro; 

2- A nova restrição difunde-se na população, onde é necessário novas relações 

estruturais, juntamente com processos contínuos de reestruturação e organização. 

3- E por fim, o processo de reorganização é na macro-fase final. Nessa circunstância o 

nível meso medeia entre a micro e macro fase (Safarzynska, Frenken e Van den Berch, 2012). 

E por fim a nível macro, onde as mudanças neste nível ocorrem lentamente, em um 

ambiente externo sofrendo diretamente a influência de atores de nichos (Schot e Geels, 2008). 

Esse nível é formado por agentes concretos, e em sociedade se trata do endurecimento e a 

formação de pano de fundo da ação humana, obtendo como resultados o crescimento 

econômico (Geels, 2006). 

Para uma melhor compreensão sobre as transições de um sistema para outro, as 

interações de um nível com os demais níveis devem ser cruciais (Geels, 2004). A transição 

sociotécnica só ocorrerá se houver uma determinada pressão da paisagem sobre o regime, 

ocorrendo uma desestabilização e elaborando uma oportunidade para a transição ocorrer 

(Lopolito, Morone e Sisto, 2011).  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente artigo trata-se de um estudo de caráter bibliográfico, realizado mediante 

revisão e análise sistemática de literatura a respeito da abordagem multinível dos sistemas de 

inovação no âmbito energético e transição sociotécnica, apresentando desde os objetivos aos 

resultados e as recomendações do portfólio final de artigos selecionados. 

Segundo Sampaio e Mancini (2007), a revisão sistemática de literatura configura-se 

como pesquisa a partir da utilização de fonte de dados literários sobre determinado tema. 

Além disso, a análise dos referidos dados é realizada mediante a aplicação de técnicas de 

busca sistematizada, viabilizando um resumo de evidências, apreciação crítica e síntese de 

informações pré-definidas.   



A seleção da literatura analisada foi determinada por meio de periódicos internacionais, 

publicados sem levar em consideração recorte temporal, isto é, todos os anos foram 

considerados nas buscas. Na área de busca definida, obtiveram um total de 94 periódicos. A 

seleção dos periódicos foi realizada através da busca de artigos nas plataformas de pesquisa 

eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO), Directory of Open Access Journals 

e Science Direct, por meio das palavras-chave “energia solar”, “inovação sociotécnica” e 

“análise multinível”. 

Para investigar quais periódicos realmente abordam a temática estudada inovação 

sóciotécnica voltada à energia renovável, com enfoque em energia solar, inicialmente foi 

realizada a leitura de 94 artigos encontrados na busca sistemática, abordados em diferentes 

periódicos. Com o intuito de refinar a amostra, deste total, foram obtidos 46 artigos que 

debatem primordialmente acerca do tema proposto. Em seguida, com os artigos selecionados, 

as abordagens foram distinguidas individualmente e realizada análise sistemática dos mesmos 

na obtenção de considerações e argumentos teóricos sobre o assunto. 

Deste modo, notou-se que 58,7% dos artigos foram mencionados pelos periódicos 

“Energy Policy”, “Journal of Cleaner Production” e “Energy Research & Social Science”. Os 

outros 19 artigos restantes foram abordados por outros 13 diferentes periódicos, conforme 

mostrado pela Figura 2. 

 

 
Figura 2: Periódicos que Abordam o Tema “Inovação sociotécnica voltada à energia 

renovável”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 Análise e Síntese dos dados 

  

Os artigos selecionados foram analisados identificando principalmente os autores, ano 

de publicação, conceitos e pilares da inovação energética sustentável, além de metodologias 

utilizadas nos estudos e ideias centrais de cada pesquisa. 

Após leitura integral dos 46 artigos relacionados diretamente com o tema do estudo, 

identificaram-se diferentes abordagens multiníveis dos sistemas de inovação, alinhados pelos 

pilares ambientais, econômicos, sociais e culturais. Ressalta-se que a interligação entre 

inovação e sustentabilidade ambiental foi mencionada em grande parte dos artigos estudados. 

Contudo, dos 46 artigos, 5 (10,9%) mencionaram a abordagem baseada nos quatro pilares e 

outros 3 artigos (6,5%) sobre o pilar ambiental e econômico. Neste viés, a inovação 

energética é uma abordagem que contribui para entender a relação entre sociedade, economia 

e meio ambiente, ampliando a discussão nestes três pilares em 4 artigos (8,7%). Além disso, 

em outros 9 artigos (19,6%), o regime sociotécnico foi associado às transições energéticas de 

inovação e políticas de desenvolvimento, ou seja, abordaram a teoria sociotécnica e políticas 

de governos que incentivam o uso de energias renováveis para o alcance da sustentabilidade. 

Do restante, em outros 14 artigos (30,4%), o tema relevante tratou o regime 

sociotécnico e energia renovável na inserção de novas tecnologias energéticas, com enfoque 

em energia solar. Assim, estes artigos ampliaram a discussão para fundamentos conceituados 

a novos nichos e oportunidades de mercado, dentre eles, incluindo o incentivo ao uso de 

energia fotovoltaica e também visando o desenvolvimento sustentável. 

Além disso, a transição energética para modelos ou sistemas de energia de baixa 

emissão de carbono foi abordada em 6 artigos (13,0%). Por sua vez, 5 artigos (10,9%) 

desenvolveram seus estudos voltados a coevolução entre os setores e o mútuo engajamento 

entre a sociedade, indústrias, empreendedores e políticos, buscando um sistema de inovação 

eficaz, conforme apresentado na Figura 3. 

 



 
Figura 3: Gráfico das abordagens utilizadas para tratar o tema em estudo nos 46 artigos 

pesquisados. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

 

Além disso, diante dos artigos selecionados, a abordagem predominante dentre os 

mesmos é a abordagem qualitativa, englobando 63% dos artigos analisados, seguida pela 

abordagem quali-quantitativa e quantitativa, representando 28,3% e 8,7% dos casos, 

respectivamente, conforme apresentado pela Figura 3. A abordagem qualitativa analisa os 

acontecimentos estudados, além de envolver experiências e a utilização de estudos de casos. 

A Figura 4 apresenta a quantidade de artigos referentes a cada abordagem. 



 
Figura 4: Abordagem mais utilizada nos artigos.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

Na Figura 4 são apresentadas as metodologias utilizadas nos 46 artigos previamente 

selecionados. Nota-se que o método mais utilizado entre os autores é o estudo de caso, 

representando 43,5% dos casos. Além disso, os estudos com a utilização de coletas de dados 

incluindo pesquisas de opinião (entrevistas) e observações diretas são abordados 

especificamente em 21,7% dos artigos. Ambas metodologias são consideradas estratégias de 

pesquisa com abordagens inerentes às condições de cada estudo. 

Nos demais artigos analisados, os destaques de metodologias foram verificados 

utilizando revisão de literatura fundamentada em conceitos e tecnologias de inovações 

populares no aprimoramento do uso de fontes de energia renováveis, além de iniciativas sobre 

mudanças climáticas. Diferentes técnicas metodológicas de análise multivariada e pesquisa 

documental foram abordadas em 13% e 6,5% dos artigos, respectivamente. 



 
Figura 5: Metodologias utilizadas nos artigos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

         Após a análise dos artigos, realizou-se a compilação dos pontos principais dos estudos 

selecionados com o intuito de relatar as evidências. 

 

 4.2 Relato de Evidências 

 

Foram analisados os 46 artigos que estavam relacionados à abordagem sociotécnica e 

desenvolvimento de tecnologias voltadas para o uso de energias renováveis, com enfoque em 

energia solar. 

Em relação ao campo semântico e aspectos relacionados ao tema como assunto 

primordial, os autores Esteñol, Calzada e Jordana (2017) mencionaram a importância da 

abordagem sociotécnica na inserção de novas tecnologias energéticas, como exemplo, a 

abordagem sociotécnica na elaboração de projetos que envolvem a mútua relação e 

engajamento entre a sociedade, empreendedores e políticos para introduzirem novas 

tecnologias no mercado energético. Neste mesmo viés, Bauer e Fuenfschilling (2019) relatam 

a importância dos regimes sociotécnicos, e mostram que eles podem ser replicados e 

reforçados globalmente através de redes de empresas multinacionais, organizações de 

interesse internacional e outros grupos. 

Por sua vez, Saether, Isaksen e Karlsen (2011) indicam que as inovações são 

importantes para o desenvolvimento econômico e ambiental, e concorda que a coevolução 

entre os setores industriais, acadêmicos e políticos é necessária para o crescimento e inserção 

de novas tecnologias, permitindo uma base de conhecimento consolidada dos sistemas de 

inovação. 

O regime sociotécnico também foi relacionado por Bradshaw e Jannuzzi (2019) às 

transições energéticas e políticas de desenvolvimento, uma vez que relaciona o sistema 

energético do Brasil com o conceito de sustentabilidade ao destacar o forte envolvimento 



federal no setor de energia. Deste modo, segundo os autores, o governo está investindo 

esforços para diversificar a forma de geração de energia sustentável no país ao estudar, para 

futuras aplicações, iniciativas voltadas ao setor de energia solar. 

É sabido que a geração de energia por novas fontes de energia e produção de 

eletricidade aliada à questão ambiental é de primordial importância para a sustentabilidade 

global (Sovacool, 2016). Portanto, Kivimaa et al. (2017) aborda que as transições de 

sustentabilidade como sistemas sociotécnicos podem se transformar ao longo do tempo para 

se tornarem ainda mais sustentáveis, não apenas tecnologicamente, mas também em 

instituições, práticas e culturas que prezem pela redução dos impactos ambientais. 

Cooke (2011) corrobora a análise sociotécnica com definição que a perspectiva 

multinível requer coevolução entre mercado científico, cultural, subsistemas industriais e 

políticos. Neste viés, relaciona políticas ambientais acordadas entre várias nações para que 

todos convivam em um ambiente energeticamente sustentável. Também é destacada a 

importância de mudança do atual sistema sociotécnico com a introdução de energias e 

transportes sustentáveis. 

Outro ponto importante a ser levado em consideração de acordo com Berkhout et al. 

(2010), é a abordagem multinível dos sistemas de inovação, no qual tecnologias sustentáveis 

representam uma nova fonte significativa de inovação, diretamente interligada ao 

conhecimento global. Este, por sua vez, podem remodelar os regimes sociotécnicos 

emergentes e contribuir para caminhos alternativos de desenvolvimento em diversos países. 

Além disso, Araújo (2014) corroboram que a evolução das transições de energia através das 

inovações pode ocorrer em diferentes níveis globalmente ou localmente. 

Assim, Clausen e Fichter (2019) evidencia que sistemas de inovação aliada à análise 

sociotécnica, abrange qualquer forma de inovação que traga ou busque progressos 

significativos e demonstráveis em direção ao objetivo do desenvolvimento sustentável. Neste 

caso, a utilização de energia solar, concomitantemente reduz impactos ambientais, eleva a 

resiliência às pressões ambientais e utilizar os recursos naturais de forma eficiente e 

responsável. 

Atualmente, devido aos impactos ambientais e sociais do modelo dominante de 

energia de alto consumo e combustíveis fósseis, Akizu et al. (2017) menciona a busca por 

iniciativas que buscam uma transição para um sistema energético utilizando fontes de 

energias limpas e renováveis. Dentre os fatores, os autores evidenciam o uso da energia solar 

como uma alternativa promissora, visto que os cidadãos podem assumir o controle de seus 

próprios investimentos no setor de energia e os consumidores também podem se tornar os 

próprios produtores. 

Além disso, em um mundo em que as potências emergentes estão reconfigurando as 

trajetórias de desenvolvimento global com implicações significativas para sua 

sustentabilidade, torna-se cada vez mais importante entender se e como as transições de 

energia de baixo carbono podem ser ativadas ou frustradas por essa nova geografia global do 

poder. Com esse objetivo, Power et al. (2016) argumentam que essa alternativa fornece uma 

melhor compreensão de como as potências emergentes estão influenciando as mudanças nas 

relações entre as vias de energia com baixo teor de carbono e combustíveis fósseis e os 

múltiplos papéis que estão desempenhando no desenvolvimento e transformação de sistemas 

de energia, por meio do desenvolvimento de "nichos" em que a inovação pode surgir, reforçar 

ou desafiar os "regimes" existentes ou formas dominantes de fornecer serviços de energia. 



Deste modo, é necessário haver uma transição energética mundial para sistemas de 

energia de baixo carbono, com investimentos e incentivos em energias renováveis, como a 

energia solar. Para haver essa descarbonização do quadro energético são sugeridas políticas, 

metas, acesso a financiamento e inovação tecnológica (de Leon Barido, Avila e Kammen, 

2020). Assim, Balta-Ozkan, Watson e Mocca (2015) complementa sobre a importância e 

necessidade de transição energética para um modelo sem emissão de carbono, ao levar em 

consideração fatores como a idade da infra-estrutura do sistema de energia existente, impactos 

ambientais e a movimentação dos preços da energia. 

Segundo Frank (2018), os sistemas de energia renovável, principalmente a energia 

solar, estão se tornando um forte componente das estratégias locais de inovação sustentável. 

Além disso, a implementação do sistema solar fotovoltaico com visões interdisciplinares e 

fundamentos para a adoção desta energia considerada renovável foram considerados positivos 

por Padmanathan (2019). 

Além da perspectiva sociotécnica e a identificação de desafios e oportunidades no 

setor, o surgimento da eletricidade solar fotovoltaica no Brasil, também foi constada por dos 

Santos Carstens e da Cunha (2019). 

Baloch et al. (2019), exploraram o vasto potencial do Paquistão em relação à produção 

de energia por meio de unidades de energia solar e corroboram com outras pesquisas que 

painéis solares podem ser instalados em residências ou unidades de geração para aumentar a 

produção de eletricidade. 

Com vistas a necessidade de interligação entre inovação e a sustentabilidade ambiental, 

Carvalho, Silveira e da Cunha (2020) relatam que o Parque Tecnológico Itaipu abriga projetos 

ecoinovadores em energias renováveis em uma dinâmica que pode ser explicada pela 

perspectiva multinível de Geels (2006). Os autores utilizaram a análise multifaces da 

transição sociotécnica para analisar cada proposta de energia utilizada pelo Parte Tecnológico. 

Além disso, Carvalho, Silveira e da Cunha (2020) corroboram que a inovação é uma 

abordagem que contribui para entender a relação entre sociedade, economia e meio ambiente. 

Em outro aspecto, o enfoque em “energia comunitária” como um caminho para 

mudanças de comportamento energético são mencionados por Klein e Coffey (2016). Ou seja, 

os autores defendem o contexto que a adoção de energia renovável e de maneira sustentável 

em grupos ou em propriedades compartilhadas apresenta maiores vantagens ao comparar com 

ações individualistas. Neste sentido, Korjonen-Kuusipuro et al. (2017) complementam sobre a 

importância do papel das inovações populares no aprimoramento do uso de fontes de energia 

renováveis e propõe uma estrutura interdisciplinar conceitual para analisar sua emergência e 

difusão em futuros estudos empíricos. No campo da energia, os projetos de energia solar 

comunitárias são um exemplo de ações de base para o desenvolvimento sustentável. 

Nesta vertente, outro nicho em estágio avançado de desenvolvimento, no qual as lições 

são sistematicamente agregadas em redes, foi identificado por Schaube, Ortiz e Recalde 

(2018). Foram encontrados exemplos de lições genéricas usadas para estruturar novos 

projetos ou programas de incentivos a inserção de energia renovável descentralizada, como 

um nicho sociotécnico. 

Outro exemplo mencionado por Yuan, Xu e Hu (2012) foi a combinação de análise 

técnica, social e histórica sobre transições passadas e atuais, utilizando uma estrutura analítica 

baseada em interações entre três níveis: nichos tecnológicos, regime sociotécnico e 

individualidade local para cumprimentos de metas na utilização de energia renovável. 



Rizzi, van Erk e Frey (2014) investigaram as energias renováveis analisando os 

últimos vinte anos da produção científica mundial e a dinâmica de interesse em torno de 

políticas relevantes nessa direção. Os autores forneceram uma visão geral do desenvolvimento 

mundial de competências como uma variável relevante que os formuladores de políticas 

devem considerar idealmente em detalhes ao definir políticas e estratégias integradas de 

pesquisa, indústria e energia. Por fim, o nível de atividade no campo da energia solar 

encontra-se em expansão, sendo contrastado apenas pela energia eólica e biomassa em 

determinados locais. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A análise sociotécnica e multinível analisa uma tecnologia entendendo quem são seus 

atores, o ambiente e regime vigente e as influências a nível global. Ao analisar os artigos que 

estudam o direcionamento e utilização da inovação solar por meio dessa temática ampliou a 

visão sobre possíveis lacunas nesses estudos que possibilitam novos estudos e direcionadores 

para pesquisadores. 

 Os pilares da Inovação Sustentável estão diretamente interligados com a tecnologia 

para a inovação em energia renovável, ou seja, a inovação energética é uma abordagem que 

contribui para entender a relação entre sociedade, economia e meio ambiente. As discussões 

em muitos estudos foram ampliadas de forma a associar os pilares da sustentabilidade com o 

regime sociotécnico às transições energéticas de inovação e políticas de desenvolvimento, ou 

seja, abordaram a teoria sociotécnica e políticas de governos que incentivam o uso de energias 

renováveis para o alcance da sustentabilidade, além de assinalar a importância da discussão 

para fundamentos conceituados a novos nichos e oportunidades de mercado, dentre eles, 

incluindo o incentivo ao uso de energia fotovoltaica aliada ao desenvolvimento sustentável. 

 Assim, os estudos sobre a abordagem multinível aliada as inovações em energia 

renovável relevam a importância dos sistemas de inovação e das tecnologias sustentáveis por 

estarem diretamente ligadas as necessidades e ao conhecimento global. Essas tecnologias 

podem remodelar os sistemas sociotécnicos emergentes e ampliar o desenvolvimento de 

novas tecnologias em muitos países que possuem visão a longo prazo. Revelou-se assim 

lacunas de pesquisa que direcionem cada vez mais para entender a dinâmica da transição para 

a sustentabilidade no que diz respeito a utilização de inovação em energias renováveis. 
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