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RESUMO 
 

 
Produção intelectual e desenvolvimento tecnológico podem diferenciar países 

e regiões no processo de desenvolvimento socioeconômico. No caso do Brasil, 

observa-se o papel energético do etanol combustível para veículos motorizados 

leves como um resultado importante do avanço tecnológico do país, que vai além da 

aptidão agroclimática. A contínua busca pela especialização tecnológica 

verticalizada do setor sucroenergético poderia levar o Brasil a uma posição, se não 

autônoma, mais confortável, não só de produtor de matéria-prima, mas de processos 

agregadores de valor no que diz respeito aos processos de produção de etanol de 

segunda geração, produzido a partir de biomassa lignocelulósica. 

O objetivo desta dissertação é analisar os esforços de P&D que resultaram 

em Depósitos e Publicações de patentes em órgãos oficiais como o United States 

Patent and Trademark Office (USPTO), o European Patent Office (EPO), e o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), no tema etanol de segunda geração. 

Ainda, verifica-se se esses esforços impactam no poder concorrencial de países e 

firmas depositantes de patentes. 

Além das coletas e observações dos dados dos órgãos acima mencionados, 

foram calculados para os dados de depósitos e publicações de patentes no tema 

bioetanol lignocelulósico os índices de Herfindahl Hirschman (HHI) e a razão de 

concentração (Concentration Ratio) CR4, tradicionalmente utilizados para que 

órgãos reguladores de defesa do consumidor autorizem fusões e aquisições entre 

participantes de um determinado mercado. Esse método permite a observação do 

grau de competitividade entre as firmas depositantes de patentes no tema e a 

possível tendência sobre a detenção do controle em futuro próximo e a corrida para 

venda de royalties dos processos desenvolvidos em diferentes áreas tecnológicas 

para incrementar a produção industrial de etanol avançado.  

Os resultados indicam uma concentração elevada dos esforços de pesquisa, 

medidos pelos depósitos de patentes, referentes a etanol de segunda geração, em 

um número muito reduzido de empresas norte-americanas, quando analisada a base 

de dados dos EUA. O sucesso desses esforços, mensurados pela publicação de 

patentes, contudo, não se mostra concentrado nem nos EUA nem na União 

Europeia. No caso do Brasil, ainda não são encontradas publicações de patentes no 



 

 

 

tema Lignocellulosic Bioethanol, bem como apenas uma empresa brasileira possui 

uma patente publicada nos Estados Unidos. 

Esses resultados sugerem que investimentos em pesquisa científica no Brasil 

podem produzir mais artigos publicados e titulação acadêmica/científica que 

propriamente o registro de patentes em órgãos especializados em qualificar a 

invenção de métodos, processos ou fórmulas, dentro e fora do país. Isso pode 

significar tanto baixo esforço em pesquisa no assunto quanto à perda pelo autor e/ou 

sua instituição da oportunidade de ter seu esforço de pesquisa recompensado por 

meio de royalties, como compensação pela criatividade, dedicação intelectual e de 

recursos econômicos. 

Os resultados deste estudo contribuem para o debate a respeito da crescente 

necessidade de produção e abastecimento de fontes renováveis de energia, como o 

biocombustível etanol avançado à base do derivado bagaço de cana-de-açúcar, a 

custos mais competitivos como matéria-prima adicional e para produção incremental 

de etanol em futuro próximo. As conclusões do estudo indicam a necessidade do 

aumento na produção de conhecimento aplicado e em esforços para garantir sua 

propriedade intelectual, permitindo o retorno patrimonial com royalties. 

 

Palavras-chaves: Etanol Lignocelulósico, Propriedade Intelectual, Patentes, HHI, 
CR4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
Intellectual production and technological development is being dominated by 

just a few countries, and appear to be highly correlated with social and economic 

strength.  Brazil, better known for its raw materials production than technology, has 

been developing unique capabilities to produce fuel ethanol for decades, and has 

become a technological differentiator, which is helping the country gain new 

recognition as an innovator.   

The continuous focus on vertical specialization of the Sugar & Ethanol sector 

could bring Brazil to a privileged position in the world market. It is affording the 

country to move beyond being a mere supplier to becoming a real value-add player 

for bioethanol produced out of lignocellulosic biomass.  

The objective of this study is, among others, to analyze the R&D efforts that 

resulted in Application and Publishing of patents by official organizations, such as: 

The United States Patent and Trademark Office - USPTO; The European Patent 

Office - EPO, and the Instituto Nacional (Brazilian) de Propriedade Industrial - INPI, 

on “Second Generation Ethanol”. In addition, it will validate whether these efforts are 

impacting the competitive power among countries and patent applicant firms. 

After having searched and analyzed data from the aforementioned  bureaux, 

calculations were made both on the application and publishing of patents about 

lignocellulosic bioethanol using the Herfindahl Hirschman Index - HHI and the 

Concentration Ratio - CR4, which are traditionally applied by regulating authorities to 

test antitrust risk for merger and acquisitions between parties in a certain market. 

This method allows evaluators to measure their competitiveness level / market 

concentration between enterprises during mergers, ramp-up, asset-buying or asset-

selling processes. Mainly, if there is a risk that patent applicants have the possibility 

of controlling a market in the short-term, or if there is a risk of racing to negotiate 

royalties of the event in inventive new technologies which improve efficiency in the 

production of advanced ethanol.  

According to data published in the U.S. only a handful of companies are 

responsible for a high concentration of research efforts measured by the number of 

patent applications related to lignocellulosic bioethanol in North American 

enterprises. The success of those efforts, considering the total published patents, 



 

 

 

does not show concentration either in the USA or in the European Union. In Brazil 

there are not yet published patents shown on Lignocellulosic Bioethanol, and only 

one Brazilian firm has a published patent in the USA (USPTO). 

These results suggest that scientific research investments in Brazil is only 

producing scientific articles, papers, and academic / scientific degrees rather than 

publishing patents in specialized bureaux which would enable firms to capitalize on 

their inventions of methods, processes and formulations, abroad or domestically. 

This may mean either low research effort of this type of ethanol origination, or an 

asset loss by author / firm by not having the due compensation including human, 

intellectual and financial resources.  

The results of this study contribute to the discussion on the growing demand 

for production and consolidated supply chain of renewable energy sources, such as 

advanced ethanol based upon sugarcane by-product (bagasse), under marketable 

costs as an incremental raw material in the near future. The conclusions of this study 

will indicate the need of improvement on the production of applied knowledge and in 

focused efforts to guarantee intellectual property that contemplates asset return with 

royalties. 

 

Key words:  Lignocellulosic Bioethanol, Intellectual Property, Patent, HHI, CR4. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Historicamente, o mundo explora fontes de energia de diferentes 

caraterísticas e origens para atender às necessidades de crescimento e 

desenvolvimento socioeconômico de uma população. A constante criação de 

soluções energéticas visa principalmente saúde e conforto das pessoas, o 

suprimento quantitativo dos setores da economia e o desenvolvimento (qualitativo) 

para atingir objetivos específicos e de maneira contínua. 

Dentre as principais fontes para produção segura e constante de energia, 

independente de serem limpas ou não, têm-se as renováveis e as não renováveis. 

As renováveis - aquelas que se renovam de forma natural ou antrópica como 

discutido em Simioni (2006) são: a biomassa, de origem agrossilvipastoril; a 

geotérmica; a eólica; a hidráulica; e a solar, como mais viáveis para exploração em 

todos os continentes e nos diferentes estágios de desenvolvimentos de um país. As 

não renováveis sofrem redução e esgotamento com o tempo, tais como as de 

origens fósseis, salinas enuclear, mesmo que exploradas o mais racionalmente 

possível e com a última tecnologia disponível, não são tampouco encontradas de 

forma generalizada na crosta terrestre. As sociedades têm discutido a necessidade 

de progressiva substituição das fontes de energias tradicionais não renováveis por 

fontes de energias renováveis, geralmente mais favoráveis ao meio ambiente. 

No presente trabalho, preocupa-se em estudar o biocombustível etanol, a 

mais importante fonte renovável líquida, obtida a partir de biomassa agrícola.  

A molécula de etanol é um álcool com dois carbonos e ligações simples de 

hidrogênio. É obtida, no Brasil, principalmente da sacarose (carboidratos 

dissacarídeos), como a contida no caldo de cana-de-açúcar, após sua fermentação 

alcoólica pela ação da Sacharomices cervisae, uma levedura de eficiência 

comercial. A mesma molécula de etanol também pode ser obtida em condições 

semelhantes, a partir da celulose e hemicelulose da biomassa (bagaço da cana-de-

açúcar), resíduo sólido deixado após a extração do caldo. Esses carboidratos 

aderidos a camadas de lignina, um polímero amorfo derivado de unidades 

fenilpropanoides C9 (SALIBA et al., 1999), na verdade estão encapsulados e só 

poderiam ser liberados para fermentação quando do afrouxamento do polímero por 

tratamentos físico-químicos ou biológicos, dentre eles a hidrólise com ação térmica, 
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e/ou na presença de microrganismos produtores enzimáticos para eficiência 

catalítica.  

Mas para essa tecnologia se tornar um processo massificado e atingir escala 

comercial ainda faz-se necessária muita pesquisa. Hoje se sabe que é possível o 

desenvolvimento desses processos. Contudo, para que se obtenha a quebra da 

celulose e da hemicelulósica a custos competitivos são necessários investimentos 

contínuos em pesquisa aplicada ao etanol por vários anos, e com os rigores formais 

do reconhecimento a pesquisadores e cientistas, inventores de processos 

aperfeiçoadores. Nesse sentido, torna-se importante a questão da geração de novas 

ideias e tecnologias sob o ponto de vista da propriedade intelectual e a proteção do 

seu valor no mercado industrial e de negócios. 

Mundialmente, observa-se um esforço de pesquisa enorme para alcançar o 

que pode ser uma tendência no futuro breve: a produção de etanol a partir de 

resíduos sólidos da biomassa. Segundo Szwarc (2012), ao enunciar que “tudo que 

puder ser fermentado, pode tornar-se combustível, questão apenas de custo e 

produtividade”, é provável que o esforço em buscar estas alternativas promova o 

aumento da produção e elevará a quantidade disponível do biocombustível a preços 

competitivos no mercado doméstico brasileiro e possivelmente no mercado externo. 

Potencialmente, esse desenvolvimento poderá ampliar a capacidade industrial 

de uma mesma biomassa residual. Atualmente, resíduos de biomassa possuem 

fontes e destinos diversos, como: uso de bagaço e palhiço da cana-de-açúcar para 

geração de energia em caldeiras, uso de resíduos florestais para geração de 

energia, aproveitamento da lactose de soro de leites, polpas de frutas, tortas de 

graníferas, partes fibrosas sem aplicações industriais tradicionais de palmáceas, 

oleaginosas ou não, como alimento ou ração animal. 

Entre os possíveis aprimoramentos do uso da biomassa, destaca-se o da 

ampliação da produção de etanol. Essa ampliação seria possível a partir de 

desenvolvimentos tecnológicos que permitam a transformação de bagaço em etanol, 

disponibilizando maiores volumes no mercado, e tornem o produto mais atrativo aos 

usuários e mais economicamente viável a empreendedores agroindustriais. A Figura 

1 apresenta um esquema de produção de etanol em futuro próximo, que evidencia o 

potencial quantitativo do biocombustível de cana-de-açúcar. A concretização desse 

potencial contribuiria para o abastecimento a preços competitivos, seja para usuários 

de veículos flexfuel nas bombas, ou reduzindo o preço da gasolina pela mistura de 
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etanol anidro em sua composição em diferentes proporções, conforme políticas 

reguladoras de estoques do setor. 

 

 
Figura 1: Produção de etanol no futuro próximo 

 
Fonte: Petrobras (2009) 

 

 

Na produção de etanol de cana-de-açúcar, 60 a 65% dos custos vêm do 

campo. Uma tonelada de cana produz, em média, cerca de 45 litros de etanol e 270 

quilogramas de bagaço, dos quais ainda se podem extrair mais 40 litros de álcool a 

partir da quebra da celulose da biomassa residual. Assim, a partir de estudos de 

inovação em processos avançados, o uso de bagaço poderia dobrar a produção do 

biocombustível etanol (PETROBRAS, 2011), podendo tornar mais atrativos ainda os 

esforços de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor, tanto pela economia de 

escala industrial percebida, como por melhoria logística.  

A destinação de recursos para etanol avançado é mais do que uma 

necessidade socioambiental que gera emprego e renda e consolida um programa 

brasileiro quase centenário de políticas públicas e que pode contribuir para os 

interesses globais que preservam ecossistemas. Este interesse em P&D em etanol 

(não necessariamente de segunda geração) veio primeiro como fomento ao 

desenvolvimento de uma alternativa ao fóssil, depois auxiliou na substituição perfeita 

à gasolina em veículos leves, e atualmente vem viabilizar um combustível renovável 

(agrícola) de melhor balanço energético para atender tendências da economia 

ambiental e suas interdependências com diferentes commodities de amplitude 

global. 
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Nesse sentido, o fluxo positivo esperado na oferta de bens e serviços desse 

setor e de aumento no número de pessoas e capital empregado a partir do 

desenvolvimento tecnológico que se antecipa na produção de etanol de cana-de-

açúcar justificariam a necessidade de recompensa aos agentes e empresas que 

trabalham para tal desenvolvimento. Dessa forma, patentes, pagamento e proteção, 

quando do licenciamento de Propriedade Intelectual (PI), aos pesquisadores 

empenhados nos avanços tecnológicos do setor tornam-se necessários, além de 

permitirem aproximar o país ao mercado mundial do conhecimento. 

A aplicação comercial da inovação em etanol avançado pode estimular a 

dedicação de recursos à sua produção, e ainda contribuir para elevar a 

produtividade total do país e seu nível de progresso tecnológico. 

Contudo, os resultados desses esforços podem ser copiados na ausência de 

mecanismos de proteção aos direitos de propriedade, reduzindo o retorno do 

investimento em P&D. Apenas a formalização e a difusão de uma Propriedade 

Intelectual (PI) é que podem, de fato, proteger seus autores e a sociedade de abuso, 

uso indevido, prejuízos ou atraso tecnológico. O Intellectual Property Office (IPO), do 

governo britânico, define tal propriedade como  

 

qualquer forma de criação original que possa ser comprada ou vendida, de 
música a maquinário, que passe pelas fases de depósito inicial até seu 
registro final (seja de patentes, logomarcas, projetos ou direitos autorais) 
(IPO, 2012). 
 

 
Deve-se considerar que o esforço de pesquisa para o desenvolvimento de 

métodos de quebra do material celulósico envolve um fluxo considerável de capital 

físico e humano. Como tal, é de se esperar que seja realizado sob mecanismos de 

proteção da Propriedade Intelectual, como patentes, capazes de garantir aos 

investidores e pesquisadores os benefícios resultantes do esforço de pesquisa.  

Esses mecanismos visam garantir o retorno do investimento em pesquisa e, 

portanto, são importantes para estimular a dedicação cíclica de recursos à inovação 

e desenvolvimento tecnológico, fundamentais para o crescimento e progresso de um 

país. 

 No caso do Brasil, elevados esforços de pesquisa têm sido direcionados ao 

longo do tempo para o desenvolvimento de etanol veicular e, mais recentemente, 

para o de segunda geração a partir do maior aproveitamento da cana-de-açúcar.  
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De acordo com Barros (2012), referindo-se ao etanol como biocombustível, 

adverte: 

 
a competitividade depende de uma dinâmica de avanços contínuos, 
técnicos e regulatórios que permitam a manutenção da liderança. Apenas 
um esforço mais organizado poderá permitir que uma experiência bem 
sucedida não viesse a definhar.  

 

Diante disso, uma questão importante é saber se tais esforços estão sendo 

protegidos por mecanismos de propriedade intelectual. Os investimentos em 

pesquisa sobre o tema no Brasil estão gerando patentes? Os pesquisadores 

brasileiros e empresas envolvidas no assunto estariam patenteando seus avanços e 

descobertas? Quais os principais países e empresas empenhados no 

desenvolvimento do etanol de segunda geração? Qual seria o grau de concentração 

dos esforços e do sucesso em P&D entre empresas e países neste tema? 

Respostas a essas perguntas podem contribuir para a discussão e orientação de 

ações privadas e políticas públicas em direção a uma capacidade do país em gerar 

inovação e desenvolvimento em uma área em que possui grande aptidão e 

reconhecimento internacional, como no caso historicamente constatado do etanol de 

cana-de-açúcar. 

Quanto à mensuração da compensação patrimonial aos autores e a garantia 

formal do reconhecimento dos investimentos presentes e futuros, não está previsto 

no escopo deste estudo abordar tais temas. Isso representa a consequência da 

patente publicada, que terá vida comercial própria quanto ao interesse comercial por 

investidores, cujo tema pode ser considerado em discussões e conclusões futuras.  

A preocupação com estas questões reflete-se na percepção de que, conforme 

entrevista com especialista do setor1 (2013), quanto mais royalties são auferidos, 

como consequência, mais negócios são realizados. Daí, mais recurso para 

reinvestimento em inovação tecnológica pode ser obtido. 

No Brasil, a princípio, não há clareza de que os esforços em P&D em etanol 

(bioenergia) buscam patentes e royalties como pelo menos um dos resultados. Já 

nos Estados Unidos e União Europeia, é provável que a dedicação de recursos em 

P&D – senão como prioridade, mas como característica da cultura de inovação 

naquelas economias – gere depósitos de patentes e sua consequente concessão 

publicadas em órgãos acreditados, trazendo claras vantagens de se gerenciar a 

                                                 
1
 Informação obtida com diretor da Inova Engenharia Ltda., São Carlos-SP  
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formalização do conhecimento. Podendo, assim, visar o domínio daquele 

conhecimento, assim como sólido desenvolvimento industrial para quem adquirir os 

direitos de exploração.  

 

O objetivo geral da presente pesquisa é investigar o esforço e o sucesso da 

pesquisa em bioetanol lignocelulósico no Brasil e principais países desenvolvidos. 

Os objetivos específicos são:  

- revisar a literatura sobre o desenvolvimento do bioetanol, os aspectos 

teóricos e empíricos que relacionam a proteção intelectual ao desenvolvimento dos 

países, e a necessidade de fomento aos esforços de P&D; 

- coletar, nas bases de patentes do European Patent Office Espacenet (EPO), 

do United States Patent and Trademark Office (USPTO), e do Instituto Brasileiro de 

Propriedade Industrial (INPI), dados sobre o depósito e a concessão de patentes 

relacionadas ao etanol lignocelulósico (bioethanol + lignocellulosic); 

- analisar as características das patentes depositadas e registradas de etanol 

lignocelulósico; 

- calcular e analisar a concentração dos esforços e sucessos de pesquisa no 

tema de bioetanol celulósico. 

O alcance desses objetivos permitirá uma reflexão sobre a pertinência da 

busca por royalties a partir de PI, visando à expansão de negócios e relações de 

cooperação técnicas, comerciais e industriais, de forma a justificar a necessidade ou 

não de uma revisão nas políticas públicas de P&D e no enfoque acadêmico para o 

etanol brasileiro como fator de desenvolvimento econômico. 

Pretende-se, com este estudo, contribuir para que as organizações 

financiadoras de inovação, públicas e privadas, decidam mais eficientemente pela 

alocação de recursos em P&D em etanol, visando ao aumento na produção de 

etanol por tonelada de biomassa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1. Histórico do etanol no Brasil e nos EUA 
 
A primeira experiência de uso do etanol como combustível no Brasil ocorreu 

em 1927, na Usina Serra Grande, em Alagoas. Desestimulados pela queda do preço 

do petróleo, na época a produção de etanol foi descontinuada para este fim, pelos 

seus investidores (ELIAS NETTO, 2011). 

Em 1931, o Brasil faz o primeiro programa de mistura de álcool etílico na 

gasolina, na proporção de 5%. Em 1932, o mecânico João Bottene (ELIAS NETTO, 

2011) adaptou, em Piracicaba-SP, seu Ford para o etanol. Na Revolução 

Constitucionalista, Bottene termina colaborando como sargento na adaptação da 

frota militar, utilizando uma mistura de óleo de mamona a 5% no etanol, reduzindo o 

custo da componente gasolina. Em 1938, adaptou uma locomotiva para ser movida 

com biocombustível, e, já piloto de aviões, em 1941, testou o primeiro avião a etanol 

do país. Atualmente, a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), através de sua 

subsidiária NEIVA, produtora de aviões agrícolas, com capacidade de fabricação 

anual de 50 aeronaves, entrega anualmente no mercado doméstico mais de 30 

aviões agrícolas, sendo 95% com motorização movida a etanol 

(www.embraer.com/neiva, 2013). 

Nos anos 1970, com a crise do petróleo, foi criado o Proálcool, um plano do 

governo brasileiro isolado de qualquer influência internacional, para contornar os 

altos custos do petróleo mundial. As montadoras presentes no Brasil (Ford, 

Volkswagen, GM e Fiat) passaram a fabricar duas versões de veículos: os movidos a 

álcool hidratado e os movidos à gasolina. No final dos anos 1980 e início dos anos 

1990, houve alta dos preços do açúcar, o fim dos subsídios pelo governo Collor às 

usinas de açúcar e álcool, e o preço do petróleo mantinha estáveis os preços da 

gasolina nas bombas de combustíveis pelo país. Com isso, durante o período de 

maturação do projeto de automóveis biocombustível no Brasil, o país enfrentou 

crises sucessivas de credibilidade sobre a oferta do etanol nas bombas de postos de 

serviços a preços competitivos, o que gerou forte resistência à adoção do produto 

pelo mercado consumidor. 

Hoje, a realidade brasileira não segue políticas públicas de fomento e 

incentivos ao consumo do biocombustível etanol. Foi a orientação científica e o 

http://www.embraer.com/neiva
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capital mais privado do que público alocado à pesquisa e desenvolvimento de novas 

alternativas para biocombustíveis de baixo carbono que determinaram a oferta 

observada e consequente adoção do produto em larga escala pelo mercado.  

Além disso, para atender a pressões de redução de GEE, e em reação às 

constantes oscilações do suprimento e preços dos combustíveis fósseis, as 

montadoras instaladas no Brasil lançaram, em 2002, uma tecnologia revolucionária: 

o automóvel com motor flexível, movido tanto à gasolina quanto a etanol, em 

qualquer proporção de mistura dos dois combustíveis. 

A Tabela 1 mostra a evolução da frota brasileira após 2005 quando houve 

expressiva mudança no seu perfil quanto ao tipo de combustível usado. Atualmente, 

mesmo modelos anteriormente importados, quando passaram a ser fabricados no 

Brasil adotaram tecnologia flexfuel na sua produção doméstica. 

 
 
Tabela 2: Evolução da frota brasileira / frota ciclo otto número de veículos leves (Brasil) 
 

ANO FISCAL TOTAL FLEX FUEL GASOLINA ETANOL 

     2005 19.287.232 1.183.574 15.872.979 2.230.679 

2006 20.177.701 2.603.914 15.541.077 2.032.710 

2007 21.517.698 4.586.512 15.085.856 1.845.330 

2008 23.104.220 6.878.189 14.555.523 1.670.508 

2009 24.967.140 9.467.825 13.991.052 1.508.263 

2010 27.058.723 12.244.937 13.455.428 1.358.358 
2011 29.160.425 14.944.734 12.995.272 1.220.419 
2012 (Set) 30.803.772 17.103.164 12.576.071 1.124.537 

 
Fonte: UNICA (2012) 

 

Atualmente, pode-se considerar o etanol hidratado e o anidro como duas 

componentes importantes da cadeia agroindustrial bioenergética sustentável, 

produtora de combustível veicular, tanto para ser adicionado à gasolina (etanol 

anidro), como o utilizado em carros bicombustível (etanol hidratado).  

O sucesso do desenvolvimento dos veículos flexfuel e do etanol hidratado 

deve-se em parte aos investimentos maciços e diretos em pesquisa e 

desenvolvimento de produtos e mercados. Esse desenvolvimento criou efetivo valor 

para o etanol combustível, trazendo credibilidade ao consumidor de veículos de 

combustível flexfuel. O etanol de sacarose de caldo de cana-de-açúcar é hoje 

considerado um biocombustível de primeira geração. 
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Outras tecnologias para aproveitamento da biomassa da cana-de-açúcar já se 

encontram em franco desenvolvimento e devem justificar a continuidade de 

investimentos no setor, mas não necessariamente por fabricantes de motores na 

próxima onda de investimentos, mas por cientistas de processos bio-enzimáticos e 

físico-químicos para acelerar o aumento da conversão de litros de etanol por 

hectare. Entre as tecnologias bioenergéticas discutidas atualmente, encontram-se o 

etanol de segunda geração (lignocelulósico), a bioeletricidade a partir da queima de 

palhiço e bagaço, e todo o espectro que a alcoolquímica vier a desenvolver.  

A Tabela 2 mostra que, a partir de 2008, a evolução no consumo brasileiro de 

etanol hidratado, segundo estudo elaborado pela UNICA, teve comportamento 

instável, tendo crescido até 2009, recuado um pouco em 2010, e foi reduzido 

consideravelmente em 2011 e 2012.  A perda de competitividade do etanol no 

mercado consumidor pode ter ocorrido tanto pela quebra de safra em função de 

clima seco, pela falta de investimentos em novas usinas e falta de renovação de 

canaviais, assim como devido ao não crescimento do preço da gasolina na bomba, 

mesmo em tempo de aumento dos preços internacionais do petróleo, levando o 

consumidor a preferir abastecer seu veículo flexfuel com o combustível de origem 

fóssil.   

Isso ocorreu mesmo com o crescimento do número de carros flexfuel, sinal de 

que o consumidor, ao mesmo tempo em que prefere a flexibilidade de escolher o 

motor que lhe permite a liberdade de uso de dois combustíveis, decide também pelo 

que for mais barato. A Tabela 2 ainda mostra que, mais uma vez na História do 

Brasil, a consolidação do etanol como o biocombustível para veículos leves pode 

tornar-se questionável.  

Os Estados Unidos são outro importante país produtor de etanol. Segundo 

Zuehlke (2007), a história do etanol naquele país está associada a um componente 

químico feito a partir de açúcares encontrados principalmente em plantas de 

interesse agrícola como: cana-de-açúcar, milho e beterraba. Nos anos 1850, 

aproximadamente 341 milhões de litros eram produzidos anualmente, consumidos 

como combustíveis para lamparinas domésticas. Podia também ser utilizado como 

ingrediente para bebidas alcoólicas, mas, em 1862, o etanol passou a ser tarifado 

em US$ 0,53 por litro para financiar a Guerra Civil americana. O etanol foi 

considerado tão oneroso para uso em iluminação, que foi substituído na época por 

querosene e metanol. 



23 

 

 

 

Tabela 3: Consumo de etanol hidratado no Brasil (litros) 
 

Período 2008 2009 2010 2011 2012 

Janeiro 961.624.505 1.252.623.278 979.037.714 1.163.947.164 737.394.663 

Fevereiro 942.034.021 1.172.273.912 804.778.670 1.124.523.752 792.700.209 

Março 1.004.125.541 1.313.564.098 1.084.078.013 790.751.135 852.874.201 

Abril 1.058.395.791 1.387.201.768 1.223.933.201 531.957.589 781.698.451 

Maio 1.065.803.360 1.313.498.305 1.318.470.605 901.705.191 773.050.495 

Junho 1.045.668.754 1.371.580.807 1.343.949.382 1.050.954.972 752.357.707 

Julho 1.119.515.547 1.447.730.995 1.419.919.800 957.649.977 763.535.058 

Agosto 1.127.145.402 1.408.876.788 1.390.214.110 989.564.005 818.137.257 

Setembro 1.196.717.081 1.501.345.542 1.420.723.828 839.775.981 810.156.994 

Outubro 1.231.555.218 1.500.496.523 1.345.288.079 873.127.570 0 

Novembro 1.167.379.552 1.292.755.588 1.310.311.259 818.507.051 0 

Dezembro 1.370.131.055 1.509.000.565 1.433.595.826 856.756.146 0 

Total 13.290.095.827 16.470.948.169 15.074.300.487 10.899.220.533 7.081.905.035 

           
Fonte: UNICA (2012) 

 

 

Em 1896, Henry Ford construiu seu primeiro quadriciclo movido a etanol puro. 

Com a revogação da tarifa do produto para bebidas, em 1906, Henry Ford declara 

que o etanol seria o combustível do futuro, lançando seu modelo Ford T, que rodava 

com uma mistura de etanol com gasolina. 

Durante a primeira Guerra Mundial, o uso de etanol foi difundido não apenas 

como combustível, mas na indústria alcoolquímica para a produção de artefatos de 

guerra.  

Em 1919, o produto foi proibido, uma vez que o processo de desnaturação 

durante o armazenamento tornava-o impróprio para o consumo humano, sendo, em 

1920, substituído por gasolina e petroquímica. 

Em 1933, a proibição foi revogada e a produção de etanol nos EUA saltou 

para 2,27 bilhões de litros anuais para atender à demanda por combustíveis também 

durante a Segunda Guerra Mundial.  

Sem os contratos com governos após o final da guerra, houve mais uma vez 

o declínio da produção e uso de etanol. Agricultores americanos passaram a 

exportar grãos, usados anteriormente para a indústria de etanol, aos países que 

haviam sido atingidos e destruídos pela guerra, com fins alimentícios. Seguido de 

baixos preços e enorme quantidade de petróleo, a gasolina outra vez torna-se 

economicamente mais viável que o etanol. E somente nos anos 1970, com os 
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embargos americanos ao suprimento estrangeiro e a volta do interesse no etanol 

como combustível alternativo, que sua produção cresce novamente. (ELIAS NETTO, 

2011). 

As preocupações e constatações de um provável aquecimento global e a 

dependência de petróleo importado, principalmente do Oriente Médio, levou o 

Congresso americano nos anos 2000 a decidir pela expansão do novo padrão de 

combustíveis renováveis. Em 2006, o Renewable Fuel Standard (RFS) elevou o 

número de unidades fabricantes de etanol a 112, principalmente no cinturão do 

milho, com produção de 18,93 bilhões de litros de etanol anidro para ser adicionado 

à gasolina. Apesar de este biocombustível advir de plantações agrícolas, não há 

consenso absoluto na sua capacidade de gerar um balanço energético positivo, com 

o sequestro de carbono e liberação de oxigênio, e redução do saldo das emissões 

totais de gases de efeito estufa (GEE), principalmente o dióxido de carbono 

(SEARCHINGER et al., 2008). 

Além disso, o etanol passou a substituir o poluente Éter Metil Ter Butílico 

(MTBE) - tradicional aditivo de motores a gasolina, após este ter sido identificado 

como perigoso poluente do ar (HAP), nas emendas do Ato do Ar Limpo Norte-

Americano, de 1990, podendo causar efeitos diversos tanto ao ecossistema quanto 

à saúde humana (BELPOGGI et al., 1995).  

A Tabela 3 mostra as metas da expansão pactuada pelo Congresso 

Americano quanto aos padrões de biocombustível (SCHNEPF, 2013), em relatório 

de previsão elaborada até a década de 2020.   

 

Tabela 4: Expansão do padrão norte-americano de combustível renovável (bilhões de galões) 

Ano 
RFS1 

mandato 
EPA2005 

Total de 
Combustíveis 
Renováveis 

Total 
Etanol de 

Milho 

Etanol 
que não 

Milho 
Celulósico Biodiesel Outros 

2006 4 0 0 0 0 0 0 

2011 7,4 14 12,6 1,4 0,0066 0,8 0,54 

2016 7,9 22,3 15 7,3 4,3 (*)  2 

2021 8,5 33 15 18 13,5 (*)  3,5 

 
Fonte: Adaptado de RFSI - Congressional Research Service - Report 40155  
(*) A ser determinado no futuro, nunca menor que 1 bilhão de galões 

 
A produção norte-americana vem crescendo vertiginosamente desde a última 

década, acompanhando as metas determinadas pelo RFS. É interessante notar que 
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tais metas preveem uma produção expressiva de combustível celulósico já em 2016, 

o que só será possível mediante o avanço em pesquisa e produção. 

 

 
2.2. Esforços em P&D e Patentes 

 
Patentes protegem características desenvolvidas em um material e/ou 

processos que fazem as coisas funcionarem, segundo o IPO. Se registrada e 

comprovada uma propriedade intelectual, esta patente permite que inventores e 

cientistas possam obter ganhos patrimoniais pelo monopólio de exploração do 

produto ou processo desenvolvido ou pela cobrança de direitos de propriedade 

sobre os que quiserem usar o bem ou processo. Dessa forma, além de titulação 

acadêmica ou publicação de artigos em revistas especializadas, científicas ou não, o 

trabalho de pesquisa pode render retornos financeiros quando bem-sucedido.  

Há benefícios de se proteger uma propriedade intelectual através da patente. 

A patente pode impedir terceiros de copiar, industrializar, vender e de adotar uma 

invenção sem a permissão do autor. A patente deverá por si só ser suficiente para 

impedir que terceiros tentem explorá-la na reputação e comercialmente. Se não o 

for, pelo menos a patente dará ao proprietário intelectual o direito de acionar o 

infrator judicialmente para impedir a exploração e reivindicar o ressarcimento dos 

possíveis danos. 

Ainda conforme o IPO, a patente é um instrumento importante porque 

permite: a) vender a invenção e obter todos os direitos de determinada PI; b) 

licenciar a invenção para terceiros, mas retendo todos os direitos da PI e; c) discutir 

a invenção com terceiros, inclusive permitindo estabelecimento de uma base de 

negócio relacionado ao invento. 

Investimentos em P&D para ampliar a oferta de etanol têm sido realizados por 

empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras (Tabela 4). Esses 

investimentos sugerem que essas instituições esperam participar dos potenciais 

resultados do desenvolvimento de etanol de segunda geração, pois nesta frente 

tecnológica é que se poderão obter ganhos mais expressivos em produtividade por 

tonelada de biomassa. 

Há que se considerar também a necessidade de pesquisa de inovação 

aberta. Geralmente associada ao conhecimento gerado pelo setor público que visa 

no futuro abastecer a pesquisa aplicada. Assim, patente pode não ser o mecanismo 
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ideal, uma vez que este tipo de conhecimento caracteriza-se como bem público. O 

que não parece ser o caso de patentes em etanol lignocelulósico.  

 
 
Tabela 5: Recursos anuais em P&D no setor sucroenergético por empresa (Brasil) 

 

Tipo de Instituição R$ Milhões (estimado) 

EMPRESAS PRIVADAS 

 CTC 45 

Dedini 19 

Case NH, John Deere, Outros 15 

Allexys/Cana Vialis / Novozymes n.d. 

  

 EMPRESAS PÚBLICAS  
 

Ridesa 1,35 

Embrapa  13 

IAC 3 

UNICAMP 3 

UFRJ 4,5 

  

ORGÃOS PÚBLICOS  
 

BNDES (Funtec) 12 

Fundos Setoriais 22 

FAPESP 30 

 
Fonte: CGEE (2009) 

 
 

2.3. Desenvolvimento Econômico e Patentes 
 
A literatura de desenvolvimento econômico atribui um importante papel à 

inovação tecnológica pela criação de novas ideias no crescimento dos países. Jones 

(2001) enfatizou que ideias trazem benefícios imprevisíveis quando de sua criação. 

Nesse sentido, são um tipo diferente de bem de capital, pois uma vez inventada ela 

pode ser usada por uma ou mil pessoas ao mesmo tempo, sem custo adicional. 

Esse autor observa que os modelos neoclássicos de teoria do crescimento 

econômico baseado no capital focam no acúmulo de recursos físicos e humanos. E 

mesmo que a tecnologia entre diferentes economias tenha exercido importante 

papel na teoria neoclássica, ficou faltando a definição por um modelo econômico de 

tecnologia e melhorias tecnológicas. 

Barro e Sala-Martin (1995) afirmam que o progresso tecnológico é conduzido 

pelo esforço deliberado de P&D, gerando a possibilidade de crescimento sustentado 
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do conhecimento e da produtividade dos fatores, o que leva ao crescimento 

econômico. Romer (1992), por sua vez, reforça que a geração de conhecimento 

pode gerar externalidades positivas sobre os esforços de pesquisas subsequentes, 

pelo uso do estoque de ideias já acumuladas pelos pesquisadores. 

Semelhante à manufatura, onde o custo médio fixo depende da quantidade 

produzida e reduz conforme cresce o número de unidades produzidas, o produto 

intelectual no tempo inicial também tem sua primeira unidade produzida (a nova 

ideia ou tecnologia) ao custo médio máximo. Esse custo médio, contudo, reduz-se 

com a multiplicação do uso da ideia, geralmente de custo marginal muito reduzido. 

Dessa forma, a economia das ideias envolve retornos crescentes à escala, na 

medida em que a primeira unidade produzida exige um grande esforço econômico, 

mas a multiplicação do uso da ideia exige poucos recursos econômicos (JONES, 

2001). 

Jones (2001) assegura que, diante das economias de escala associadas à 

criação e multiplicação de uso da ideia, faz-se necessário um ambiente de 

competição imperfeita, em que o agente não pode seguir a regra de preço igual ao 

custo marginal, pois sob tal regra, não conseguiria cobrir o custo fixo inicial 

necessário para gerar a primeira unidade do bem, ou seja, descobrir a nova ideia.  

Quando Hall (1999) questiona por que alguns países produzem mais produto 

per capta que outros, conclui que diferenças em capital e anos de estudos escolares 

explicam apenas parcialmente o problema. Essas diferenças são, na verdade, 

resultados da falta de políticas governamentais e de infraestrutura social 

institucionalizada, incluindo aquelas associadas à garantia do direito de propriedade 

sobre o produto da inovação tecnológica. 

Nessas condições, pode-se entender a patente, em sua concepção, como um 

documento legal que descreve um invento e dá ao autor o direito ao monopólio 

daquela propriedade intelectual por duas décadas aproximadamente. Dessa forma, 

permite ao inventor da ideia assegurar o retorno do investimento inicial realizado 

para gerar a ideia, tido como um custo fixo inicial.2 

Deve-se ter em mente, contudo, do risco envolvido na geração de novas 

ideias pelo desconhecimento que se tem do valor econômico que a nova ideia pode 

gerar. O esforço de P&D é uma importante variável na função de produção de 

                                                 
2
 Ressalva-se que existem, além da patente, outros dois mecanismos de proteção de conhecimento: o segredo 

tecnológico e o conhecimento tácito.  
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patentes, mas o número de ideias produzidas e convertidas em patentes publicadas 

não necessariamente assegura valor econômico para seu mercado. Entre milhares 

de patentes publicadas em um ano, pode ser que apenas uma seja o transistor ou o 

laser. 

Ainda, North (1981 apud JONES, 2001) afirma que o desenvolvimento do 

direito à propriedade intelectual - um processo cumulativo que ocorreu através dos 

séculos - é responsável pelo crescimento econômico moderno. No passado, 

inovações podiam ser copiadas por terceiros sem custo e sem compensação alguma 

ao inventor, não permitindo que este recuperasse o investimento inicial realizado 

para produzir a nova ideia, gerando desestímulo à invenção e atrasando a mudança 

da cultura tecnológica. A partir do surgimento das patentes, a criação de novas 

ideias passou a ter o incentivo dos ganhos patrimoniais, que o autor espera com a 

venda ou exploração da patente. Note-se que, apesar do interesse pelo ganho 

individual que a patente gera, existe a geração de retorno social pelo aumento da 

produtividade que a nova tecnologia deve trazer. 

Se a essência do desenvolvimento consiste na introdução de inovações no 

sistema de produção, conforme já pregava Schumpeter (1934), um programa de 

sucesso de P&D deverá ter como produto vendável a propriedade intelectual, que vá 

além de centenas de empresas beneficiadas por programas institucionalizados, e 

que atinja muito mais que milhares de pessoas beneficiadas com bolsas de estudos. 

A consolidação virá se houver produção do conhecimento, se este conhecimento 

tornar-se mensurável. Algo tangível, de valor. Que antes de ser publicado e 

constitua uma titulação acadêmica, contribua também para o equilíbrio do fluxo 

circular de Schumpeter, que antecede ao crescimento econômico e o 

desenvolvimento durável. Esta consolidação pode ocorrer com a patente, se a 

patente proporcionar royalties aos merecedores autores e esses autores tomarem a 

decisão acertada de venderem suas propriedades intelectuais para negócios éticos 

e socioambientalmente corretos.  

Nesse contexto, vale ressaltar a posição de Brito (2006), quando questionado 

sobre as razões para se investir em P&D no Brasil. Esse autor assinala duas razões. 

A primeira é que ao contribuir para o clube universal do conhecimento, os brasileiros 

tornar-se-iam mais capazes de liderarem e criarem seu próprio destino. Uma 

questão de liberdade política e de independência / autonomia intelectual. Segundo, é 
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que de acordo com as regras do método científico, mais conhecimento em dias 

atuais pode tornar uma sociedade patrimonialmente mais sólida. 

A esse respeito, Lederman e Saens (2003) aplicaram métodos econométricos 

para medir patentes per capta, apontando países e regiões que estavam com sua 

curva de inovação abaixo das médias e, consequentemente, com adiamento de 

autonomia tecnológica e de desenvolvimento. Quando os autores comparam o Brasil 

com EUA e Suécia entre 1960 e 1999, os EUA apresentam investimentos em P&D 

de, no mínimo, 2,1% do PIB, no período (com média de 49% pelo setor privado). Já 

a Suécia, que nos anos 1960 aplicava 1,2 % de seu PIB em P&D, com participação 

do setor privado em 55%, em 1999 atinge 3,7% do PIB, investidos em P&D, com 

aproximadamente 65% pelo setor privado. Já o Brasil, em 1960, investia 0% do PIB 

em P&D. Em 1999, já com 0,8% do PIB dedicado a P&D, o Brasil evoluía para 0,3% 

do PIB pelo setor privado.  

Embora o crescimento do esforço brasileiro em P&D tenha sido expressivo no 

período, o país fica bem abaixo dos esforços de EUA e da Suécia, demonstrando 

fragilidade histórica e longo caminho a percorrer.    

O Brasil não detém grande tradição de pesquisa comparada a outros países. 

Apenas para exemplificar a participação do Brasil na comunidade científica 

internacional, através de busca nos órgãos patenteares internacionais, se 

consideradas todas as áreas do conhecimento, o Brasil em média detém 

aproximados 4 mil depósitos de patentes contra os mais de 8 milhões de patentes 

depositadas nos EUA, aproximados 900 mil no Japão e mais de 800 mil na 

Alemanha.  

Por outro lado, há estudos, conforme Adelman (2007), que questionam o 

excesso de patentes existentes atualmente. Menciona que a quantidade de patentes 

que foi concedida pelo USPTO no ano de 2006 e desde a década de 1990 foi muito 

superior à média anual de patentes concedidas nos 40 anos anteriores, seja no 

escopo geográfico ou na área do conhecimento. A métrica para avaliar a bolha de 

patentes dos anos 1990 trouxe importante informação quando Heller e Eisemberg 

(1998) analisam que um número tão elevado como o de 50 patentes pudesse ter 

sido concedido em uma área muito estreita do conhecimento, como a biotecnologia.  

Assim, métodos para medir patenteamento passaram a ser considerados tão 

importantes quanto à própria razão intelectual para o depósito inicial da invenção. 

Ou seja, o excesso de patenteamento - não necessariamente acadêmico - poderia, 
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em alguns casos, como o de biotecnologia na opinião dos pesquisadores, inclusive 

impedir o crescimento do índice de inovação, tamanha a complexidade do processo 

inovador contra a possível massificação do patenteamento. Mas ainda não está 

confirmada esta suposição, exatamente por conta da metodologia estatística, ainda 

em profunda discussão.  

Nesse sentido, há muito tempo, patentes para assegurar os créditos da 

propriedade intelectual passam por processos de institucionalização. Contudo, só 

em 1992, após a formalização e padronização do Manual de Oslo, revisado em 1996 

e 2005, que a inovação ganha métrica, estuda perfil de empresas inovadoras, seus 

efeitos e obstáculos, assim como as modalidades, conforme ressalta Mytelka et al 

(2004), a caminho de métodos de pesquisa e levantamentos para posterior análise. 

A grande maioria dos países conduzem hoje levantamentos sobre inovação, 

visando à análise dos esforços e resultados de pesquisa. E países como os latino-

americanos podem adotar o Manual de Bogotá que complementa o de Oslo, 

mantendo a mesma estrutura, conforme discutido por Mohnen (2006).  

Tradicionalmente, um levantamento típico sobre inovação deve fazer algumas 

perguntas básicas, como informações gerais do depositário; se este tem o perfil 

inovador; a qualificação dos dados que serão pesquisados quanto a ter ou não 

finalidade inovadora; compreensão das diferenças significativas entre os tipos de 

inovações propostas; se este segue com um conceito de inovação dinâmica e 

continuada, como a própria característica de quem desenvolve algo; e por fim, 

questões básicas como, por exemplo, o que a firma inovadora terá como resultado 

patrimonial com esse esforço, sua proteção do invento, entre outros (Comunity 

Innovation Survey – CIS, 2005). 

Na verdade, estudos empíricos de dados sobre inovação e patentes não 

contam com muito mais que a própria experiência do pesquisador que, em geral, 

parte das publicações do CIS e das informações dos escritórios de patentes, 

principalmente o European Patente Office (EPO), hoje com busca digitalizada 

eficiente e confiável. Ou ainda, buscam as métricas dos dashboards do United 

States Patent and Trademark Office (USPTO), onde é possível explorar com 

profundidade não só aspectos da inovação em questão, mas de acompanhamento 

de prazos e retorno do órgão quanto a seu próprio desempenho em produzir registro 

de propriedade intelectual e procedimento de patentear um invento. A utilização 

desses dados sobre patentes possibilita desenvolver estudos sobre o esforço em 
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P&D e o seu sucesso. Contudo, não está totalmente claro que, ao se utilizar o 

método de levantamentos do CIS, está assegurada a qualidade do levantamento. 

Nesse sentido, Smith (2004) propõe que sejam consideradas as características 

qualitativas dos diferentes argumentos para extrair informações valiosas para uma 

análise posterior. 

É provável que a mais importante missão do trabalho empírico no campo da 

“mudança tecnológica” e da “invenção e inovação” seja construir e interpretar os 

índices de avanço do conhecimento (KUZNETS, 1962). Nesse caso, deve-se focar 

particularmente em patentes e valor de uma firma, que são variáveis que devem 

receber total atenção para evitar inconsistência e obsolescência de seja qual for o 

sistema consultado (PAKES, 1984). 

Uma crescente literatura experimental tem estimado a produção do 

conhecimento usando patentes como Proxy de resultados de esforços de pesquisa. 

Bosch (2003), em concordância com os pesquisadores por ele citados Trajtemberg 

(2002), Griliches (1990) e Arellano (1991), traz fatos consistentes de que, em dados 

de cross session, patentes tenham uma proporcionalidade com P&D, implicando 

uma relação mensurável entre essas variáveis. Independente do método utilizado, 

são muitos na literatura da modelagem da inovação aqueles com importância crucial 

para gerar parâmetros consistentes de estimação, principalmente no nível 

empresarial.  

No presente estudo, o número de depósitos de patentes será usado como 

uma proxy para o esforço de pesquisa realizado por uma dada empresa ou país, 

enquanto a publicação (ou aceite) da patente será utilizada como medida do 

sucesso obtido com o esforço de P&D. 

 

 

 

2.4. Patentes e Etanol Lignocelulósico 
 

A proteção intelectual através de patentes é um importante instrumento de 

defesa dos direitos de propriedade e de recuperação dos custos com esforços de 

pesquisa realizados por uma empresa. 
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No caso do etanol lignocelulósico, é provável que o foco de desenvolvimento 

de novos métodos e processos para produção permaneça principalmente no campo 

da redução dos custos para escala comercial. 

Rajagopal (2009) acrescenta que investimentos em P&D para 

biocombustíveis estão concentrados numa corrida contra o tempo para o 

conhecimento de genômica, biotecnologia, processos de química industrial e 

engenharia para converter diferentes (e alguns novos) tipos de biomassa em bio-

materiais. Há uma verdadeira competição para ver quem determina primeiro a forma 

mais economicamente viável, com a maior quantidade de produtos úteis. Esta 

concorrência não ocorre isoladamente, e a segurança energética e o uso de 

alimentos na produção de combustível veicular devem ser profundamente 

considerados. A busca por melhores biocombustíveis está liderando o 

desenvolvimento de novos paradigmas de inovação não apenas no campo dos 

combustíveis. Ressalta ainda que, dentre as vantagens de desenvolver uma solução 

para um determinado assunto, outros campos previamente desconsiderados podem 

ser impactados, numa cadeia cruzada entre gigantes do petróleo e o agronegócio 

como setor. Se a escolha entre qualidade do ar, custo do transporte, conforto e 

saúde tiverem que ser excludentes, é provável que o caminho regulatório do setor 

esteja totalmente equivocado e precise ser revisto, afirma aquele autor. 

A produção de etanol de baixo custo a partir da abundância da celulose pode 

proporcionar poderosa e talvez única rota sustentável para a produção de 

combustíveis líquidos para transporte no longo prazo. De acordo com Wyman 

(2008), a sociedade teria enormes benefícios econômicos e ambientais com tal rota. 

Os mais prováveis desafios ainda estarão em administrar o alto custo do capital e o 

altíssimo investimento em projetos considerados pioneiros. Sendo assim, seria 

prudente considerar, no caso de países que já produzem etanol em larga escala, 

como o Brasil e os EUA, o redesenho de layouts de destilarias existentes para 

introduzir na fábrica, o módulo do pré-tratamento enzimático, unidade central do 

processo para este tipo de matéria-prima (lignocelulósica).  

Deve-se ainda refletir sobre futuros desenvolvimentos da ciência no que diz 

respeito ao uso de energia renovável de base agrícola. A construção de 

biorrefinarias pode ir além do etanol como biocombustível de primeira ou segunda 

geração. Essa transformação incorpora o etanol grau químico, fonte de matérias-

primas para fabricação de produtos químicos e leva a redescoberta da alcoolquímica 
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com metas claras e ambiciosas para a destinação da já considerada matéria de 

altíssimo valor adicionado para o emergente setor alcoolquímico (BASTOS, 2007).  

A Alcoolquímica representa hoje uma potencial revolução na indústria de 

transformação, assim como foi a petroquímica 50 anos atrás, usando toda a 

criatividade industrial, científica e patentária para aplicações e usabilidade como 

premissa. 

Segundo Knauf (2004), com estes métodos de quebra da celulose, as 

biorrefinarias ganham crédito para potencialmente substituir as refinarias de petróleo 

e a sociedade pode se beneficiar com este esforço pelo aumento da produtividade e 

a menor emissão baixo carbono comparada ao combustível fóssil. Seja na 

descoberta de métodos e processos aplicados na P&D básica ou no patenteamento 

de inventos de aplicação industrial, as pesquisas do uso de enzimas utilizadas 

comercialmente para pré-tratamento para promover a celulase e a fermentação 

robusta de biomassa por microrganismos, com fins de bioetanol e devida 

estabilidade, já estão se tornando realidade. 

O status atual e futuro dos biocombustíveis de segunda geração já sugerem o 

potencial de que, dentro de 40 a 50 anos, os GEEs estarão controlados. No entanto, 

Eggert (2011) questiona se esses combustíveis têm recebido o mesmo suporte em 

P&D que outros combustíveis de baixa emissão, como hidrogênio. 

Contrapõe Eggert (2011) ainda que P&D em etanol de segunda geração não 

parece ser suficiente para se alcançar competitividade, já que o ganho acumulado 

em comparação ao fóssil é ainda muito pequeno. 

Por outro lado, num processo dinâmico de evolução do setor, preconiza Lynd 

(2005) que a motivação para que o mercado continue consolidando processos de 

biomassa celulósica aumenta com a sucessiva chegada de novas tecnologias que 

reduzem em 10 ou mais vezes o custo da componente biológica na produção por 

galão, alcançando de 10 a 20 centavos de dólar por galão (aproximadamente 3,8 

litros). Parece que apenas o tempo poderá impedir que esse custo atinja valores 

percentuais muito menores, uma vez que ainda existem importantes ganhos 

potenciais em inovação associados a: a avaliação da sinergia de enzimas 

microbianas para aumentar a taxa de hidrólise; a adoção de sistemas complexos de 

celulase e/ou através de organismos termofílicos; e uma estratégia para o 

recombinante celulolítico. 
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Nesse contexto, é conhecida a realidade de sucesso e insucesso dos 

biocombustíveis serem variáveis dependentes dos preços da matriz fóssil. E, de 

maneira redundante no caso brasileiro, do preço do açúcar no mercado 

internacional. Mas, mesmo que a baixa emissão ocorra pelas vantagens dos 

renováveis líquidos, como pela sua facilidade de distribuição em redes de 

combustíveis e apelo ambiental, o que não está dimensionado é se o suporte deva 

ser uma política de estratégias setoriais ou linhas de P&D institucionais nos 

diferentes países que protagonizem este produto. O Brasil tem se demonstrado mais 

fonte de matéria prima que de inovação nesta área do conhecimento (etanol 

avançado).  

Um importante marco das conquistas e resultados da produção intelectual de 

soluções para ampliar a produção de biocombustíveis avançados ocorreu quando 

uma organização de P&D de classe mundial, Verenium, anunciou sua primeira 

fábrica na Florida para produção de etanol avançado, a partir de biomassa de 

grasse, em Tallahassee - FL. O grupo de investidores não apenas contou com o 

apoio estadual do departamento de agricultura, mas trouxe a proposta que supera 

os interesses do baixo custo, mas sim da não utilização de alimento para produção 

de biocombustível, utilizando biomassas disponíveis naquele estado, seja bagaço de 

cana, cavaco de madeira de várias espécies vegetais, sorgo, switchgrass, palha de 

arroz e outros. Adicionalmente a esses fatores de atração para o investimento 

compartilhado da Verenium com a Lykes Bros., tem-se possivelmente a conquista 

de uma provável exposição reduzida às oscilações de preços internacionais de 

combustíveis (Lindenboom, 2009). 

Por outro lado, somente EUA & Canada juntos consomem mais que o dobro 

da gasolina de todos os outros países industrializados, conforme relatório da EIA-

DOE (2010). Os preços mais baixos do fóssil neste bloco (mesmo em tempo de 

mudanças climáticas por excesso de emissão de GEE) são fatores que sugerem 

desestímulo aos esforços em P&D para desenvolvimento do etanol de segunda 

geração. Contudo, cabe lembrar que a maioria das empresas que investem em P&D 

e patentes em torno do tema, mesmo com sede e participações societárias em 

empresas norte americanas, graças aos apoios estaduais e ao apoio federal fruto do 

RFS orientado para o subsidio, tem origem nos países nórdicos da Europa. Dessa 

forma, não são americanas de origem.  A menos que a madeira que é a única 

biomassa fonte de celulose cultivável ou de extração nativa racional naqueles países 
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fosse suficiente para justificar esta geopolítica de inovação. A tradição cultural em 

Ciências Bioquímicas e Biotecnológicas naquela região da Europa pode também 

justificar a provável razão do enorme esforço em produção de P&D e patentes em 

etanol lignocelulósico. 

Ainda, conforme argumentos fundamentados desde o início do século 

passado (Marshall, 1920), e confirmado mais tarde que a proximidade geográfica 

pode exercer certa influência no fluxo de conhecimento gerado (Krugman, 1991), é 

possível que isto também esteja ocorrendo, quando empresas de biotecnologia dos 

países nórdicos da Europa e que desenvolvem esforços enormes de recursos 

financeiros e humanos em inovação tenham compreendido que esta geografia 

também afete a decisão por programar suas filiais nos EUA, que terminam se 

concentrando na costa oeste americana, mais precisamente na Califórnia. 

Dessa forma, independente de onde está concentrada a matéria prima que 

será utilizada em plantas de etanol lignocelulósico, é possível que empresas 

dinamarquesas associadas a investidores americanos liderem o setor, e venham a 

deter o controle dos processos nos próximos 30 anos, até que, por domínio público 

ou algo inusitado, algo possa desfazer essa concentração (geográfica) mais que 

cultural do processo de pré-tratamento da celulose para fins industriais de 

biocombustível líquido. 

Schultz (2012), por sua vez, buscando informações patenteares sobre etanol 

lignocelulósico realizada na base do EPO-Espacenet, para períodos recentes de 

2009 a 2011, obteve que os três maiores depositantes foram a Mascona, Xyleco e 

Greenfield, constatando que houve um crescimento no número de depósitos entre 

2009 e 2010 e que os principais temas tecnológicos da documentação estão 

relacionados à fermentação. Já em busca realizada em base paga, como na 

Derwent em 2010, os principais depositantes foram Mascona, Novozymes e Du Pont 

de Nemours, onde os principais focos tecnológicos de patentes estão no campo da 

Biotecnologia e Química Orgânica. 

Um exemplo da importância da proteção da produção intelectual, científica ou 

aplicada empresarialmente no caso específico do etanol, é o caso em que a 

Novozymes disputou danos em direitos por royalties com a Gerencor e teve 

prevalência judicial na descoberta de enzimas para pré-tratamento de lignina em 

biomassa para produção de etanol avançado, como discutido em Dailey (2007). Foi 

uma guerra de defesa intelectual da patente da Novozymes que cobre uso de alfa-
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amilases em produção de etanol avançado. A Novozymes, anteriormente à patente 

para uso similar da Etil Espezima (marca registrada da Gerencor), controlava 

aproximados 80% daquele mercado. A decisão judicial de impedimento da venda 

infringindo alfa-amilases para aquele fim passou a beneficiar imensamente a 

primeira produtora da família das enzimas, sendo a venda da outra obrigada a ser 

descontinuada. 

Nesse contexto, é importante pensar como os países em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil, se posicionam em relação aos investimentos no desenvolvimento 

de fontes renováveis de energia. O Brasil, tradicionalmente produtor e inovador na 

produção de etanol, precisa preparar-se para um desenvolvimento tecnológico tal 

que permita manter sua independência na geração de energia renováveis e que não 

dependa das patentes internacionais para o país avançar. Caso contrário, o país 

pode condenar-se a pagar royalties de avanços tecnológicos produzidos no país, 

porém registrados por empresas investidoras que deterão a propriedade dos 

inventos e processos, seja qual for a área de inovação energética em questão.  

Segundo reportagem da Bloomberg - New Energy Finance (2012), o Brasil 

poderá repor 83% do seu consumo de gasolina em 2030 com biocombustíveis, 

criando 1,25 milhão de empregos entre 2010 e 2030 principalmente na zona rural 

país, incluindo 94 bilhões em infraestrutura doméstica, construção e renovação de 

canaviais. Conclui que isso poderá reduzir as emissões de GEE em 67% com 

mudança na matriz de transporte rodoviário que hoje é baseada principalmente em 

combustíveis fósseis.   

Algumas organizações de ensino e pesquisa no país, como a Universidade de 

Campinas, se destacam como forte esforço em patenteamento em mais de duas 

décadas, detendo o maior estoque de patentes do país. Contudo, o P&D industrial 

sofre pela falta de suporte governamental. Se comparada a países desenvolvidos, 

há uma clara defasagem (aos países da OCDE), pois o país dedica 

aproximadamente quatro vezes menos a parcela do seu Produto Interno Bruto (PIB) 

em P&D que aqueles. Se traduzido em US$, no final da década de 2000, seriam 

mais de 13 bilhões de dólares anuais que precisariam ser investidos para se manter 

a mesma proporção do PIB com esforços de P&D (CRUZ, 2006).  

Contudo, uma visão contrária à da necessidade de desenvolver o etanol de 

segunda geração é a expressa pela UK – Renewable Agency (2006), ao ter 

recomendado que se freassem as metas dos biocombustíveis até 2020, para que se 
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assegure sustentabilidade do programa além do GEE. Essa entidade recomenda 

preponderância no risco de desabastecimento alimentar, além de outras 

consequências não desejáveis em termos ambientais ainda não avaliadas. 

Em relação a essa preocupação, o Sistema Agroindustrial (SAG) da cultura 

da cana-de-açúcar no Brasil permite indicadores ambientais mais favoráveis, bem 

como a produção de etanol a partir dessa matéria-prima possui poucas razões para 

impactar nos preços de alimentos, ao contrário do uso do milho para tal fim. Isso, por 

sua vez, termina por fortalecer que o uso de material lignocelulósico, portanto não 

alimentício, passe a prevalecer tanto nos estudos acadêmicos por processos mais 

eficientes, quanto na corrida patentária para primeiro descobrir as soluções 

enzimáticas mais viáveis a tempo de vencer as mudanças climáticas.  

Diante das diversas possibilidades de desenvolvimento da quebra da celulose 

para a produção de biocombustível e de produtos químicos mais avançados, seja no 

Brasil ou em outros países, vale o exercício de foresight com base em informações 

sobre os esforços de P&D existentes. Segundo Horton (1999), esse exercício é um  

 

processo de desenvolvimento de visões de possíveis caminhos nos quais o 
futuro pode ser construído, entendendo que as ações do presente 
contribuirão com a construção da melhor possibilidade do amanhã.  

 

Esse exercício pode ser utilizado para a análise estratégica de documentos 

de patente e classificado como hard (quantitativos, empíricos, numéricos), ou soft 

(qualitativos baseados em julgamentos ou refletindo conhecimentos tácitos).  

Dados do CGEE (2009) mostram que ainda é preciso tratar os levantamentos 

como normativos (aqueles que iniciam o processo com percepção futura), ou tratar 

os levantamentos de natureza exploratória (os quais iniciam o processo via 

extrapolação das capacidades tecnológicas correntes), para a devida acurácia nos 

estudos de busca. No presente estudo, buscar-se-á uma análise com base em 

informações quantitativas e qualitativas, de natureza mais exploratória que 

normativa. 

Portanto, conclui-se que há um vasto campo tecnológico e comercial para ser 

explorado no que diz respeito ao etanol de segunda geração. A devida proteção às 

invenções pode contribuir para que um maior volume de etanol por hectare e a 

preços competitivos chegue às bombas dos postos de combustíveis pelo país. Para 

tal, há que despertar a comunidade científica para não produzir apenas 
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conhecimento, mas que é preciso formatá-lo para que protagonistas (patrocinadores 

e inventores) participem dos resultados com o devido ganho patrimonial além do 

tecnológico, do científico e do acadêmico. Mas que contemple aplicabilidade 

industrial para ganhos com externalidades tangíveis diante da ética e melhor 

cooperação internacional possível e a favor da humanidade.  

 

 
2.5. Fomentos ao Sucesso de Programas de P&D no Brasil 

 
A Política industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), lançada 

pelo governo em 2003 permitiu ao Brasil a possibilidade de trabalhar numa 

plataforma integrada e mais coerente para estimular a inovação tecnológica nas 

empresas brasileiras, a Lei da Inovação (Lei no. 10.973/2004) e a Lei do Bem (Lei 

no. 11.196/2005). Porém, tais aparatos parecem ainda não terem promovido 

resultados expressivos para bioetanol lignocelulósico de conhecimento em forma de 

propriedade intelectual e depósito generalizado de patentes quando consultados em 

bancos nacionais especializados. 

O Brasil historicamente busca harmonizar-se com a matriz mundial de ciência 

e tecnologia. Hoje, com o visível grau de complexidade da “ciência de precisão”, o 

paradigma de estreitar as relações entre a base do conhecimento científico e da 

produção tecnológica no Brasil poderia levar interessados à frustração, porém é 

possível que, principalmente com a incontestável contribuição da Embrapa, e de 

institutos e universidades públicas e privadas de Ciências Agrárias focados em 

inovação, mudem essa condição em uma ou duas gerações.  

Se P&D for tratado com a devida densidade e evitado o desvio de caminho 

(como a utilização de boas práticas e gestão precisa das políticas públicas), poderá 

haver mudança positiva, pois já estão disponibilizados incentivos fiscais com menos 

exigências burocráticas; subvenção a projetos significativos ao desenvolvimento 

científico; e recursos subsidiados para promover a fixação dos pesquisadores nas 

organizações.  

A PITCE fez ainda fluir programas de financiamento à inovação de capital 

empreendedor e trouxe um ambiente legal, propício à interação entre universidade e 

empresas. 
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2.5.1. Caso da INOVA 
 
Torna-se clara a importância do número de depósito inicial de patentes como 

um dos meios para ampliar a produção de propriedade intelectual no Brasil, 

considerando o tamanho que o país representa como economia. Como exemplo, o 

ano de 2004 teve apenas 106 registros de patentes brasileiras pelo United States 

Patent Office (USPTO). 

Um importante exemplo na direção desse aumento no esforço de 

patenteamento é o caso da Inova. Em 2003, quando a Unicamp criou a Inova, 

agência totalmente dedicada à produção intelectual com a missão de encorajar 

convênios de cooperação em P&D, consultoria e licenciamento de propriedade 

intelectual, entre universidade e indústria, contava com 49 profissionais. Naquele 

ano, submeteu para licenciamento 40 solicitações, em 21 contratos. O número 

anterior era muito menor, pois apenas oito solicitações para licenciamento haviam 

sido submetidas. De 2004-2005, 87 convênios de cooperação similares com 

companhias privadas permitiram que a Inova contribuísse em adicionais 60% de 

receita para a Unicamp a partir desta fonte financiadora. O número de patentes 

submetidas ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), em 2005, foi de 

66, um terço maior que as 50 submetidas em 2004 pela agência, levando a 

Unicamp, em 2005, ao ano de maior número de geração de propriedade intelectual 

nos 39 anos de sua existência. Atualmente, a Inova é a líder brasileira em produção 

intelectual e registro de patentes no Brasil e no exterior. 

Segundo Matias (2011), a Unicamp tornou-se a maior inventora do país, 

conforme dados do INPI. A Universidade de Campinas, com isso, é detentora de 272 

pedidos de patentes depositados no Brasil, colocando-se à frente das outras 

instituições de ensino. 

O Gráfico 1 mostra a evolução do total de patentes de invenções da Inova 

concedido no Brasil e exterior entre 2001 e 2011, com destaque para os ano de 

2001 e período entre 2008 e 2011.  
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Gráfico 1: Total de patentes concedidas no Brasil e no exterior 

Fonte: www.unicamp.br/inova 

 

Entre todas as instituições públicas e privadas, a Unicamp está em segundo 

lugar em número de patentes. A Petrobras, maior empresa nacional, lidera o ranking 

com 388 pedidos. Os contratos de licenças da Inova concentram-se principalmente 

em ingredientes ativos farmacêuticos e fitoterápicos, processos alimentícios, e 

produtos com incorporação de nanotecnologia.  

Com este exemplo de investimentos diretos da Unicamp em pesquisa, entre 

outros, é possível que outros investimentos em pesquisa, como por exemplo, em 

etanol biocombustível, resultem em produção intelectual, depósito ou registro de 

patente, incentivando a comunidade científica a dedicar esforços intrínsecos para ter 

uma invenção reconhecida e obter remuneração, fomentando assim a indústria de 

etanol com inovações, que vá além da produção de artigos e de titulação 

acadêmicos.  
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3. METODOLOGIA 

 
 
Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para obter informações 

sobre depósito e publicação de patentes, bem como dos modelos de concentração 

de mercado utilizados para verificar o grau de concentração dos esforços em P&D. 

Essas informações permitem diagnosticar quem faz e onde se localizam os esforços 

de pesquisa e inovação de bioetanol celulósico bem como inferir sobre a exposição 

a riscos de dependência tecnológica para incrementar a produção de etanol no país 

a partir da tecnologia inovadora. 

Deve-se ressaltar que as buscas por informações de patentes podem oferecer 

resultados tanto precisos, como interpretações de difícil análise. Por exemplo, se a 

busca utilizar como critério a via metabólica da xilose, encontrar-se-á um tipo de 

resultado. Se for pela via da fermentação de pentose, outro tipo de resultados 

aparecerá. Todavia, Schults (2012) explica que pelo caminho do mercado, se a 

busca contiver palavras-chave como etanol ou lignocellulos, os resultados da busca 

poderão ser satisfatórios. 

As informações dos bancos de patentes permitem diagnosticar quais firmas 

se destacam, de que países se originam, com que nacionalidade de inventores e 

que depositante obteve qual tipo de patente sobre bioetanol lignocelulósico. 

Pretende-se analisar as patentes concedidas, o tempo médio que leva entre 

depósito e publicação, assim como a concentração e controle mercadológico 

potencial entre as empresas detentoras do poder da patente. Essas informações 

podem indicar a necessidade de se estabelecer regulamentos para futura 

exploração dos investimentos em P&D no tema investigado. Ainda, os resultados 

podem ser até certo ponto generalizados para outros esforços de P&D em produtos 

e processos similares, permitindo prescrever ações e políticas desejáveis. 

 

3.1. Análise Descritiva dos Dados de Patentes 

 

Neste trabalho pretende-se inferir sobre o esforço em P&D, utilizando os 

pedidos de patentes como proxy para tal, e o sucesso desse esforço, na forma das 

patentes registradas. 
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Os dados de patentes dos bancos de dados disponíveis sobre o tema serão 

analisados com base nas informações de depósitos e publicações por país, por 

firma, por nacionalidade do inventor, bem como o tempo médio de concessão de 

patentes, sempre que tais informações estiverem disponíveis.  

As análises serão realizadas para os dados de patentes do USPTO (EUA) e 

do EPO (União Europeia) relacionadas ao etanol celulósico, utilizando como 

argumento de busca nessas bases as palavras bioethanol e lignocellosic. Ainda, 

buscou-se em diversas fontes brasileiras por patentes relacionadas ao tema, 

incluindo INPI, estruturas biblioteconômicas da ESALQ-USP, Inova-Unicamp, CTC 

S/A (centro em Campinas - SP, que promove a propriedade intelectual para 

aplicações industriais e a relaciona com negócios patenteares, royalties e outros 

tipos de ganho patrimonial). 

 

3.2. Índices de Concentração de Mercado (Herfindahl Hirschman Index - HHI 

e Concentration Ratio – CR) 

 

O Hirschman Herfindahl Index é uma métrica para compreensão do nível de 

concorrência existente num determinado mercado ou indústria, assim como para 

avaliar a participação de mercado (Market Share - MS) entre as firmas que 

compõem um setor. Ao compreender o nível de concorrência entre empresas, tanto 

estratégias de preços, produtos como serviços podem ser traçadas. O HHI soma os 

quadrados de cada incidência unitária da participação de mercado, realçando as 

empresas líderes que tiverem maior participação.  

 

 
 

Onde  é a Participação de uma Firma num determinado Mercado. 
 
A análise do índice HHI permite as seguintes conclusões: 

 Quando o valor é menor que 100, o mercado é altamente competitivo; 

 Quando o valor está entre 100 e 1000, o mercado é considerado não 

concentrado; 

 Quando o valor está entre 1000 e 1800, o mercado é considerado 

moderadamente concentrado; 

 Quando o valor está acima de 1800, o mercado é considerado concentrado. 
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Estes dados são normalmente utilizados com fins de fusão e aquisição, por 

órgãos reguladores e de defesa do consumidor. 

O cálculo da Razão de Concentração (Concentration Ratio - CR), não trata os 

quadrados da soma das participações, mas apenas a soma, focando a 

representatividade das quatro (CR4) ou das oito (CR8) empresas com maior 

participação no mercado. No caso do CR4, a fórmula pode ser expressa por: 

 

 
 

Onde é Participação de uma Firma em um determinado Mercado. 

 

Possíveis interpretações do índice CR incluem: 

 Quando o valor é próximo de zero, o mercado é considerado extremamente 

competitivo, se uma das quatro firmas não tiver liderança considerável; 

 Em geral, se as quatro firmas somam menos que 40%, a indústria é 

considerada muito competitiva, com certo número de outras firmas 

participando do mercado; 

 No outro extremo, se o CR1 tem valor próximo de 90, a firma em questão 

configura um monopólio.  

 
O uso e análise dos testes HHI e CR aplicados às patentes de etanol 

lignocelulósico permitem avaliar se há concentração nos pedidos e registros, bem 

como o grau de competitividade na inovação tecnológica no setor. Dessa forma, 

pode-se inferir sobre o esforço em P&D, utilizando os pedidos de patentes como 

proxy para tal, e o sucesso desse esforço, na forma das patentes registradas. 

As análises e índices descritos foram realizados para os dados de patentes 

do USPTO (EUA) e do EPO (União Europeia) relacionadas ao etanol celulósico, 

utilizando como argumento de busca nessas bases as palavras bioethanol e 

lignocellosic. Os índices HHI e CR4 para avaliar a concentração de mercado de 

patentes em etanol lignocelulósico seguiram as premissas:  

 Teste 1 - Busca nome das firmas que tenham pelo menos uma patente 

publicada no USPTO versus a palavra-chave “Lignocellulosic”, encontradas 

no Banco de Patentes Depositadas. 
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 Teste 2 - Busca o nome das Firmas que tenham pelo menos uma patente 

publicada no USPTO versus a palavra-chave “Bioethanol”, encontradas no 

Banco de Dados de Patentes Depositadas. 

Observação A (referente ao Teste 1 e ao Teste 2): Não foi possível a 

reprodução do Teste 1 e do Teste 2 para o EPO, uma vez que as informações 

dos depositantes não estão disponíveis de forma isolada. Os depositantes só 

estarão acessíveis para consulta - no EPO - quando pelo menos uma patente 

daquela Firma já tiver sido publicada. A partir de então, o acesso à data do 

depósito conjuntamente com a data e detalhes da Patente Publicada.  

 Teste 3 - Busca das Patentes Publicadas nas palavras-chave “Lignocelullosic” 

AND “Bioethanol” versus o nome das Firmas no USPTO. 

 Teste 4 - Busca das Patentes Publicadas nas palavras-chave “Lignocelullosic” 

AND “Bioethanol” versus o nome das Firmas no EPO. 

Observação B (referente aos Testes 3 e 4): A reprodução do Teste 3 

(utilizando dados do USPTO) para elaboração do Teste  4 (que utiliza dados 

do EPO), provavelmente enriquece a reflexão sobre os perfis do mesmo 

mercado, porém considerando duas fontes diferentes de dados.   

Observação C (referente a dados do INPI): A reprodução do Teste 1, Teste 2, 

3 e 4, mencionados acima (para Patentes Depositadas e/ou Publicadas / 

Concedidas) não foi possível utilizando dados do INPI, sejam para as 

palavras-chave “Lignocelullosic” AND “Bioethanol”. O resultado da busca em 

todas as situações foi “Zero”.  

Como mencionado, essa análise permite verificar se há alguma concentração 

de produção intelectual no tema “patente em bioetanol lignocelulósico”. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Análise Descritiva das Patentes nas Bases USPTO e EPO 

 

Apresentam-se nesta seção os resultados obtidos a partir da busca de 

patentes de bioetanol lignocelulósico junto às duas principais bases internacionais 

de dados de patentes, o USPTO dos EUA e a EPO da UE. 

O Gráfico 2 mostra os tipos de produtos ou processos relacionados ao etanol 

celulósico que receberam patentes. A frequência de patentes publicadas em etanol 

lignocelulósico quanto aos processos de obtenção incremental de etanol avançado é 

maior para processos de pré-tratamento / hidrólise de biomassa para as buscas no 

EPO, tendo na fermentação a segunda maior frequência. No USPTO, o pré-

tratamento / hidrólise de biomassa e o processo de manufatura e o de fermentação 

apresentam frequências menores de patentes que do EPO, porém equilibradas. 

Patentes a partir de biocombustíveis não-vegetais no EPO e farmacêuticos no 

USPTO apresentam frequência bem reduzida, menor que 20%. Desse resultado 

pode-se concluir um perfil bastante diferenciado entre as patentes nessas duas 

regiões. Enquanto nos EUA há uma diversificação equilibrada entre diferentes 

processos patenteados, na UE observa-se uma maior concentração em pré-

tratamento e hidrólise da biomassa. Essa diferenciação sugere que as rotas 

tecnológicas patenteadas não são similares nessas regiões nem devem estar sendo 

patenteadas pelas mesmas empresas, o que pode gerar diferentes competências e 

tipos de processos, bem como grau de especialização diferenciado. Ainda, sugere 

que os resultados dos esforços em P&D não devem possuir muita sobreposição ou 

duplicidade de uma região para a outra, o que é desejável por evitar o efeito 

conhecido na literatura de crescimento econômico, conforme Jones (2001), como 

“pisar nos pés”, comuns quanto diferentes grupos se esforçam para desenvolver a 

mesma tecnologia, levando à duplicação da pesquisa. 
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Gráfico 2 - Total de patentes publicadas em bioetanol lignocelulósico por órgão (USPTO, EPO e INPI) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados eletrônicos do USPTO, do EPO e INPI, 2013 

 
 

O Quadro 1 apresenta a lista de países com a respectiva frequência de 

depósito de invenções e publicação de patentes, entre 2001 e 2013 (USPTO) e 

entre 1976 e 2013 (EPO). No banco de dados do USPTO, há destaque para os 

depositantes de invenções em processos de produção de etanol avançado dos 

Estados Unidos da América (com 131 depósitos, representando 74,4% do total), da 

Dinamarca (com 18 depósitos, perfaz 10,2%), e do Canadá (com 9 depósitos, 5,1%). 

Embora os Estados Unidos tenham expressiva participação como país depositante, 

quando analisados quanto de seus depósitos tonaram-se patentes publicadas / 

concedidas, essa participação é reduzida para 8,4% em relação aos seus próprios 

depósitos e para 6,4% em relação ao total depositado. Por outro lado, o índice de 

aproveitamento da Dinamarca é de 44,4% e em relação aos seus próprios depósitos 

e 4,5% do total de depósitos. Isso sugere uma eficiência relativa, considerada em 

termos de patentes concedidas em relação às depositadas, muito maior das 

empresas dinamarquesas em comparação às norte-americanas. 

No banco de dados do EPO, onde não está acessível o número total de 

depósitos por país para consulta pública, mas apenas o número de patentes 

publicadas (concedidas), a participação dos países que tiveram suas invenções 

publicadas encontra-se menos concentrada. A Dinamarca, com 17,2% de 
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participação, é o país de maior expressão neste caso. Nota-se uma participação 

também razoável dos EUA e Finlândia com quatro patentes depositadas e/ou 

publicadas (13,7% de participação do total de patentes em relação ao total de países 

listados), cada. Outros países como Coreia e França tiveram êxito em três patentes 

publicadas cada com, 10,3% de participação cada.  

Considerando os dois casos (USPTO e EPO), percebe-se uma maior 

participação das empresas norte-americanas e nórdicas, principalmente 

dinamarquesas, nos esforços de P&D em etanol celulósico e no sucesso desses 

esforços. Isso indica uma busca pronunciada pelo desenvolvimento tecnológico e 

tendência a maiores vantagens futuras na detenção de direitos de propriedade 

dessa tecnologia por parte desses países.  

 

Quadro 1 - Patentes depositadas e publicadas por país na Busca: “bioethanol” AND 
“lignocellulosic” no USPTO e no EPO 

  

País da Empresa 
Candidata 

USPTO USPTO EPO 

2001 – 2013 2001 – 2013 1976 – 2013 

 
Depositadas Publicadas Publicadas 

EUA 131 11 4 

DINAMARCA 18 8 5 

CANADÁ 9 1 0 

SUÉCIA 3 2 0 

ALEMANHA 2 2 1 

GRÃ-BRETANHA 2 1 2 

TAIWAN 2 0 2 

BRASIL 1 1 0 

COREIA 1 1 3 

ESPANHA 1 1 0 

FINLÂNDIA 1 1 4 

INDIA 1 0 2 

JAPÃO 1 1 0 

PORTUGAL 1 0 1 

NORUEGA 0 0 1 

ROMÊNIA 0 0 1 

FRANÇA 0 0 3 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados eletrônicos do USPTO e do EPO, 2013 
 

 

Dentro de um universo de 18 países listados, com relação à origem dos 

inventores, considerando apenas a nacionalidade do primeiro autor dentre os 

responsáveis pela invenção, o Gráfico 3 traz destaque para os de nacionalidade 

americana, dinamarquesa, alemã e sueca quando extraídos do banco de dados do 
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USPTO. E de origens dinamarquesa, sueca, norteamericana, coreana, finlandesa e 

francesa quando extraídos do banco de dados do EPO.  

Embora haja necessidade de aprofundar-se em estudos sobre a importância 

dos  cientistas europeus da região nórdica, mais uma vez além das firmas e países 

depositantes que tiveram suas invenções publicadas, o cientista daquela região 

adicionalmente aos outros e proporcionalmente a suas populações apresenta um 

foco per capta extremamamente alto não apenas para o desenvolvimento, mas para 

a produção aplicada à indústria de etanol avançado, a partir de dados extraídos do 

universo de patentes publicadas, seja do banco de dados do USPTO ou do EPO.  

 

 
      

Gráfico 3: Número de patentes publicadas por país de origem do inventor 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do USPTO e do EPO, 2013 

 

 

Quanto ao tempo entre o depósito da invenção e a publicação da patente, o 

Gráfico 4 mostra que o menor tempo foi de um mês no EPO e o maior foi de 27 

meses, também no EPO. As médias de tempo foram de 6,6 meses para USPTO e 

de 10,3 para EPO. Estes resultados sugerem períodos médios relativamente curtos 

desde o depósito até a publicação, sendo mais rápido, em média, o aceite no 

USPTO. Contudo, a reflexão sobre eficiência de um órgão em relação ao outro deve 

ser feita com ressalvas, já que não está acessível no EPO, assim como no USPTO, 

quanto das patentes depositadas tornam-se publicadas e nem é possível saber se 

são muitas ou poucas patentes depositadas no EPO. É possível que se o acesso às 
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invenções depositadas do EPO, que ainda não foram publicadas / concedidas fosse 

permitido para consultas públicas, o número e, portanto, a demanda burocrática de 

processamento das formalidades poderia ser avaliada ou questionada, mas não é 

este o caso. E qualquer inferência sobre estes dados para fins de escolha do melhor 

órgão para realizar um depósito de invento em tecnologia de etanol avançado 

poderia ser imprecisa. Fica apenas a informação de que ambas as patentes 

publicadas com o menor intervalo de tempo desde seu depósito (1 mês) e com o 

maior tempo (27 meses), ocorreram no EPO. 

 

 
 

Gráfico 4: Tempo entre a data do depósito e da publicação da patente (USPTO e EPO) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados eletrônicos do USPTO e do EPO, 2013 

 

O Gráfico 5 permite observar que houve uma alta concentração de depósitos 

de invenções requerendo patentes em processos para incremento de produção de 

etanol lignocelulósico de julho de 2006 a outubro de 2010 no USPTO. Esta 

frequência poderia explicar a campanha do Senado norte-americano quanto ao 

Renewable Fuel Standard (RFS), que tanto estimulou a indústria de produção de 

etanol de amido de milho, quanto de etanol lignocelulósico, a partir de diferentes 

fontes de biomassa vegetal. Esse fato gerou uma corrida para incrementar a 

produção de etanol a partir de biomassa, sem colocar em risco o abastecimento de 

alimentos típicos da dieta humana global, assim como componentes da cadeia 

agroindustrial de produção de aves, suínos e pescados principalmente. Ainda, 

considerando o declínio no número de patentes após outubro de 2010, a expressão 

do tema patenteário veio numa fase onde o crescimento do mundo estava 



50 

 

 

acelerado, mas com a crise de 2008 perdeu força ficando o aumento da eficiência 

para as refinarias.  

 

 
                        

Gráfico 5: Patentes sobre bioetanol lignocelulósico depositado no USPTO no período 
Fonte: Adaptado de USPTO (2013). 

 
 
 

 

4.2. Resultados das Bases de Patentes Brasileiras 

 

Buscou-se realizar a mesma busca de patentes nas bases de dados 

brasileiras. Contudo, no caso do INPI, não há estabilidade na forma de apresentação 

dos dados, há descontinuidade cronológica e de dados, assim como uma busca 

burocrática e inconsistente, com divulgação publicitária de concursos, propagandas 

particulares de consultorias na página de busca da internet. Há também estímulo à 

realização de buscas de informações no INPI através de firmas de assessoria em 

vez de acesso gratuito e objetivo, o que se espera de um website de busca de 

interesse público da comunidade não apenas empresarial, mas acadêmica e 

científica.  

Nas páginas do Portal do INPI, o resultado de buscas por patentes, usando 

como palavras-chave os termos “ethanol”, “bioethanol” e “lignocellulosic”, é nulo. 
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Para o termo “etanol”, o resultado é de um artigo informativo sobre evento ocorrido 

no USPTO, em 2011. E o resultado é nulo para “álcool” e para “alcohol”. 

As estruturas biblioteconômicas da ESALQ-USP, Inova-Unicamp, CTC – S/A 

e UFRJ e CTBE produzem e cedem acesso a informações consistentes sobre 

produção em bioetanol lignocelulósico. A maioria das mencionadas quanto ao 

bioetanol lignocelulósico são voltadas para publicações de produção científica e 

temas que sejam o foco da instituição que representam. Não foram encontrados 

status de patentes numa construção integrada e única de banco de dados para 

consulta e acompanhamento de um depósito patentear. Um exemplo disso é a 

consulta no website de busca do SBU – Biblioteca Eletrônica da Unicamp, utilizando 

as palavras-chave “bioethanol” AND “lignocellulosic”, que resultou em novetítulos, de 

diferentes institutos da Unicamp, porém nenhuma patente depositada ou publicada 

como resultado, mas sim artigos científicos, dissertações, anais de eventos, o que é 

natural pela própria característica das instituições.  

No caso do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol 

(CTBE), há muita qualidade nos projetos de pesquisa voltados para bioetanol 

avançado e geração de negócios. Segundo Ferreira (2012), em dois anos de 

existência, a instituição depositou no INPI quatro patentes na área agrícola e 

biológica, sendo duas depositadas em nome de instituições privadas. O Índice 

Mundial Derwent de Patentes (DWPI), cujos serviços de acesso e consulta às 

depositadas e publicadas podem ser comprados mediante contratos avulsos ou por 

assinatura anual, apresenta crescimento dos depósitos de patentes brasileiras nos 

últimos dez anos. Duas dessas patentes depositadas são licenciadas à brasileira 

Jacto Máquinas Agrícolas S.A, focadas em módulos de colheita de cana, para 

controle de tráfego, e outras duas à disposição de possíveis parceiros industriais são 

patentes onde uma é voltada para processo de pré-tratamento da palha e colmo da 

cana-de açúcar ainda no campo, para reduzir tempo e custo quando do 

aproveitamento deste material na produção de etanol avançado. Ainda, uma última 

patente adiciona ao tratamento da lignina compostos fenólicos que podem ter 

aplicações na indústria cosmética, farmacêutica e alimentícia, não pertinentes a este 

estudo.  

É possível haver mais produção intelectual sobre etanol avançado visando à 

ampliação da quantidade do biocombustível disponível nas bombas de postos de 

serviços pelo país. Nesta dissertação, as buscas foram limitadas a palavras-chave 
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“bioethanol” e “lignocellulosic” para manter a consistência com os dados buscados 

nas bases de patentes do USPTO e do EPO. 

 

 

4.3. Resultados dos Índices de Concentração para as Patentes das Bases 

USPTO e EPO 

 

No primeiro teste (Teste 1), o critério adotado foi a busca do nome das firmas 

que tiveram pelos menos uma Patente Publicada versus a palavra-chave 

“Lignocellulosic” encontradas no Banco de Patentes Depositadas do USPTO.  

A Tabela 5 apresenta os resultados do Teste 1 utilizando o Método de 

Concentration Ratio CR4. Os resultados mostram um índice próximo de 90%, o que 

significa que as quatro maiores empresas já formariam um oligopólio no depósito de 

patentes (na busca "Lignocellulosic"), sendo considerado um mercado Concentrado. 

A Novozymes é a empresa dominante, com aproximados 40%, sendo mais que o 

dobro de cada uma das outras três. 

Já como resultado do Teste 1 utilizando o Método HHI obteve-se um índice de 

2.393 pontos, bem superior a 1.800, que é considerado o limite inferior de um 

mercado Concentrado. Portanto, o “mercado” de patentes depositadas na busca 

"Lignocellulosic" poderia ser classificado como Altamente Concentrado. 

No Teste 2, o critério adotado foi a busca por nomes das firmas que tiveram 

pelo menos uma Patente Publicada versus a palavra-chave “Bioethanol” 

encontradas no Banco de Patentes Depositadas do USPTO.  

Na Tabela 6, o resultado do Teste 2, utilizando o Método Concentration Ratio 

CR4, mesmo com a primeira empresa, Novozymes, superando a participação dos 

40% (com 52%), e dominando a participação com 6 a 8 vezes a das outras três, está 

distante dos 90%, e tal concentração ainda não configura um monopólio no mercado 

de patentes depositadas (busca por "Bioetanol"). Considerando a participação total 

das quatro firmas, atingem 76%, portanto uma participação Concentrada, mas que 

ainda não formariam conjuntamente um oligopólio, uma vez que não alcança os 

90%. 
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Tabela 6: Participação e índices de concentração CR4 e HHI das empresas depositantes de patentes 
de material lignocelulósico no USPTO 

Posição no 
Mercado Nome da Empresa 

Número 
de 

Patentes 

Participação 
de Mercado   
(%) MS2 

CR4    87 
 HHI      2393 

1 Novozymes 88 40 1600 

2 Iogen 41 19 361 

3 Xyleco 37 17 289 

4 Verenium 24 11 121 

5 Inbicon 6 3 9 

6 Valtion 5 2 4 

7 Acad. Sinica 4 2 4 

8 C. Investigaciones 2 1 1 

9 C5  Ligno 2 1 1 

10 BASF 2 1 1 

11 BP Corp 1 0,5 0,25 

12 JW Goethe 1 0,5 0,25 

13 Braskem 1 0,5 0,25 

14 Michigan State.Un. 1 0,5 0,25 

15 National JP Institut 1 0,5 0,25 

16 Forsknings Riso 1 0,5 0,25 

17 Univ.Durham 1 0,5 0,25 

18 Ceres Inc. 1 0,5 0,25 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do banco de dados o USPTO 

 

  

Como resultado do Teste 2, utilizando o Método HHI, com um índice superior 

a 1.800, é considerado um mercado Concentrado. Portanto, com 2746 pontos, o 

mercado de patentes depositadas (na busca "Bioethanol") é considerado Altamente 

Concentrado. 

Os resultados dos testes 1 e 2 revelam que existe um esforço de pesquisa, 

medido na forma de depósitos de patentes, bastante concentrado em um pequeno 

número de empresas, no que diz respeito ao bioetanol celulósico. Esse resultado 

indica um risco de que o desenvolvimento dessa tecnologia fique concentrado em 

um número pequeno de empresas internacionais, que podem acabar constituindo 

um oligopólio quando da cobrança de royalties que, por sua vez, poderiam exercer 

um poder de mercado e aumento do custo para as biorrefinarias que pretendem 

fazer uso da tecnologia. 
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Tabela 7: Participação e índices de concentração CR4 e HHI das empresas depositantes de patentes 
de bioetanol no USPTO 

 

Posição no 
Mercado Nome da Empresa 

Número de 
Patentes 

Participação 
de Mercado 

(%) MS2 

CR4    76 
 HHI      2746 

1 Novozymes 64 52 2704 
2 Xyleco 13 11 121 

3 BASF 8 6,5 42,25 

4 BP Corp 8 6,5 42,25 

5 Iogen 5 4 16 

6 Michigan State 5 4 16 

7 C5  Ligno 4 3 9 

8 Inbicon 4 3 9 

9 Verenium 2 1,5 2,25 

10 C. Investigaciones 2 1,5 2,25 

11 Ceres Inc. 2 1,5 2,25 

12 National JP Institute 2 1,5 2,25 

13 Braskem 1 1 1 

14 JW Goethe 1 1 1 

15 Valtion 1 1 1 

16 Acad. Sinica 1 1 1 

17 Univ.Durham 0 0 0 

18 Forsknings Riso 0 0 0 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do banco de dados o USPTO 

 

No Teste 3, o critério adotado foi a busca por firmas com Patentes Publicadas 

a partir das palavras-chave "Lignocellulosic" AND "Bioethanol", conjuntamente no 

banco de dados do USPTO. Como resultado do Teste 3, utilizando o Método CR4, o 

mercado de Patentes Publicadas (na busca das palavras-chave “Lignocellulosic 

"AND "Bioethanol", conjuntamente), tem índice superior a 40%, considerado 

Concentrado, sem destaque para nenhuma firma, individualmente, conforme Tabela 

7. 

E como resultado do Teste 3, utilizando o Método HHI, o mercado de 

Patentes Publicadas, com 1.100 pontos, é portanto considerado Moderadamente 

Concentrado. 
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Tabela 8: Participação e índices de concentração CR4 e HHI das empresas com patentes publicadas 
de bioetanol celulósico no USPTO 

Posição no 
Mercado Nome da Empresa 

Número de 
Patentes 

Participação de 
Mercado (%) MS2 

CR4    55 
 HHI      1100 

1 Novozymes 4 20 400 
2 Inbicon 3 15 225 

3 Verenium 2 10 100 

4 BP Corp 2 10 100 

5 C5 Ligno 2 10 100 

6 Valtion 1 5 25 

7 Acad. Sinica 1 5 25 

8 C. Investigaciones 1 5 25 

9 C5  Ligno 1 5 25 

10 BASF 1 5 25 

11 BP Corp 1 5 25 

12 JW Goethe 1 5 25 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do banco de dados o USPTO 

 

No Teste 4, o critério adotado foi a busca por firmas com Patentes Publicadas 

a partir das palavras-chave "Lignocellulosic" AND "Bioethanol”, conjuntamente no 

banco de dados do EPO. Como resultado do Teste 4, utilizando o Método CR4, o 

mercado de Patentes Publicadas (na busca das palavras-chave “Lignocellulosic" 

AND "Bioethanol", conjuntamente) tem índice superior a 40, sendo portanto, 

considerado como Concentrado. 

De acordo com a Tabela 8, como resultado do Teste 4, utilizando o Método 

HHI, o mercado de Patentes Publicadas possui o valor de 1.050, portanto, 

considerado Moderadamente Concentrado. Esses resultados são equivalentes ao do 

teste 3, mostrando que, seja nos EUA ou na UE, o sucesso em esforços de P&D em 

bioetanol lignocelulósico, mensurado pelo depósito de patentes no tema, está 

relativamente concentrado em um pequeno número de empresas. Apesar de o 

sucesso mostrar-se menos concentrado que o esforço de pesquisa (mensurado nos 

testes 1 e 2 no caso do USPTO), o risco de exercício de poder de mercado na 

cobrança pelo uso dos métodos desenvolvidos é evidente. 
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Tabela 9: Participação e índices de concentração CR4 e HHI das empresas com patentes publicadas 
de bioetanol celulósico no EPO 

Posição no 
Mercado Nome da Empresa 

Número de 
Patentes 

Participação de 
Mercado (%) MS2 

CR4 
 

 55 
 HHI 

 

 

 
1050 

1 Inbicon 3 15 225 

2 C. de La Mattiere 3 15 225 
3 Royal OU 3 15 225 

4 Un. Chonan 2 10 100 

5 Atomic Energy 2 10 100 

6 Biof.  Wales 1 5 25 

7 Verenium 1 5 25 

8 Mascona 1 5 25 

9 Um. Korea 1 5 25 

10 Atlas Stord 1 5 25 

11 Arter Tech 1 5 25 

12 CambiBioeth 1 5 25 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do banco de dados o EPO. 
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5. CONCLUSÃO 

 
O objetivo do presente trabalho foi examinar as características e o nível de 

concentração dos esforços e sucesso em P&D para o desenvolvimento do bioetanol 

lignocelulósico. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma revisão de literatura 

sobre o histórico do etanol no Brasil e nos EUA e sobre a importância das patentes 

para o desenvolvimento econômico. Ainda, abordou-se nesta revisão o tema de 

patentes em etanol de segunda geração e algumas considerações sobre programas 

de P&D no Brasil. Após, descreveu-se a metodologia utilizada no estudo, baseada 

na busca de informações de patentes em bancos de dados internacionais e 

nacionais, organização dessas informações e cálculos de índices de concentração. 

Dessa forma, foi possível realizar tanto o diagnóstico de como os esforços de P&D 

podem contribuir para aumento da oferta de etanol na bomba, e se há um aumento 

potencial no número de patentes no tema etanol avançado no Brasil. 

Os resultados indicam que, se, por um lado, mais esforços em P&D podem 

reduzir o custo de produção de etanol por hectare, também deve ser observado se o 

investidor em produção intelectual patentária em processos avançados não deterá o 

controle do mercado e venda de tecnologias, causando, de forma inversa à intenção 

inicial, aumento de custos, não mais pela falta de processos inovadores, mas com o 

pagamento de direitos aos detentores do processo ou conhecimento de aplicação 

em condições de elevado poder de monopólio, comprometendo a viabilidade 

econômica do setor. 

Como principais conclusões do presente estudo, constatou-se que o Brasil 

tem P&D, mas não está focado em patenteá-los, correndo o risco de, no futuro 

próximo, ser obrigado a pagar royalties por processos de aplicação industrial para 

incremento de etanol por hectare e aumento da disponibilidade do biocombustível 

nas bombas para consumo. 

Em termos de depósitos de invenções baseadas em processo de produção de 

etanol avançado, é na rota tecnológica de Pré-tratamentos / Hidrólise da Biomassa 

que estes se concentram. Apesar de o intervalo máximo apresentado entre Depósito 

e Publicação (de 27 meses), teoricamente já ser suficiente para a provável rejeição 

dos órgãos patentários, as firmas depositantes e patenteadas não paralisam o hábito 

de depositar invenções, o que caracteriza um esforço contínuo de P&D, no setor de 

etanol lignocelulósico. 
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Pelas características identificadas no presente estudo, são as firmas nórdicas 

da Europa que mais atuam nos esforços de pesquisa e patenteamento em etanol 

lignocelulósico, mesmo que os EUA sejam o país que mais deposita. Além disso, 

muitas das empresas americanas que depositam invenções no setor têm matriz nos 

países nórdicos e filiais, principalmente na Califórnia. 

Interpretando o potencial de P&D no Brasil, visando a criação de valor e PI, o 

fomento setorial não participa e começa atrasado. O desempenho do Brasil em 

inovação frustra a expectativa seja para patentes aplicadas ou para publicações 

científicas, e estão abaixo da média de economias similares. Em contraste com 

países da OCDE onde há destaque em inovações protagonizadas pela iniciativa 

privada no Japão, Coreia, EUA e Alemanha. Há, no grupo denominado BRICS, 

destaque em inovações a partir de esforços da iniciativa privada apenas na China, 

mais representativa inclusive que a França, e África do Sul. Rússia e Índia têm 

destaque para esforços de governo, mais em P&D do que em produção de PI.  

O National Innovation System (NIS) do Brasil não se destaca pela eficiência e 

o P&D em relação ao PIB tem menos da metade de recursos dedicados quando 

comparado aos países semelhantes. Baixa taxa de conversão de P&D em 

aplicações comerciais, onde patente não é foco. Apesar de o setor de Petróleo e 

Gás estar no foco de P&D do Brasil, e combustíveis - mesmo com bioetanol estando 

no universo de combustíveis veiculares, o etanol avançado, por enquanto, não 

aparece como foco, na PI brasileira. 

O sucesso / resultado do esforço de P&D em forma de depósito da invenção 

(que é sua publicação em forma de patente), afortunadamente não está tão 

concentrado como o esforço de depósitos, que se apresenta bastante concentrado 

nos EUA e países nórdicos da União Europeia. Tanto o nível razoável de 

concentração no esforço quanto o elevado nível de concentração no sucesso de 

P&D no tema de bioetanol celulósico suscitam um perigo de, no futuro próximo, essa 

tecnologia ficar concentrada em um oligopólio, que poderá exercer seu poder de 

mercado cobrando elevado royalty pelo uso da tecnologia. 

No Brasil, algumas iniciativas como o Programa Nacional de Energia, que vai 

além de biocombustíveis; o programa “Ciência Sem Fronteira”, lançado 

recentemente pelo Ministério da Educação para patrocinar mais de 20 mil bolsas de 

estudos para pós-graduação no exterior, e a Plataforma Aquarius, que tem por 

objetivo modernizar e dinamizar a gestão estratégica do MCTI, garantindo maior 
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transparência e melhores resultados dos investimentos públicos em CT&I, buscam 

fomentar a cultura da pesquisa, inovação e expansão econômica. É possível que 

exista no Brasil patentes sendo depositadas em “Lignocellulosic Ethanol” por 

empresas do setor, como por exemplo Petrobrás, Bunge, Dupont, Novozymes do 

Brasil, Cana Vialis, CTC, entre outras, mas ainda não aparecem nem como 

depósitos nem como publicadas em buscas das palavras-chave no site do INPI. 

Contudo, nota-se pouca atenção desses programas em estimular o patenteamento 

das inovações produzidas. Exemplo disso é o Balanço Estruturante da Estratégia 

Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para o período 2012 a 2015, que não 

inclui nenhuma política de incentivo a PI patentárias. 

Com base nessas considerações, seriam importantes algumas ações para 

que o esforço de P&D contemplasse etanol lignocelulósico na produção de PI, 

visando evolução do setor. Algumas sugestões seriam: que etanol avançado 

(lignocelulósico) seja considerado em programas de bioenergia do país; que 

publicações (registros), mais que depósitos de patentes sejam um dos objetivos de 

investidores em P&D sobre energia limpa e renovável a partir de biomassa, e como 

o setor privado tem mais perfil para este fim, que haja incentivos governamentais 

para tal; uma revisão nas políticas públicas e de inovação poderia contribuir para 

que o abastecimento de etanol e sua produção incremental por processos 

avançados não condenem o país à dependência internacional e pagamentos de 

royalties, que possam, mais uma vez questionar a consolidação do setor 

sucroenergético. Ainda, desenhar políticas públicas capazes de ampliar a cultura 

patentear por meio de políticas pesadas de produção intelectual, coordenação e 

governança para operacionalizar e distribuir as responsabilidades e controle. 
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APENDICE 1 
Tabela Firmas  

 
 

  

 
 

 
Empresas com Patentes Publicadas 

 
 

    

  
 

EPO USPTO 

  1 UNIV NAT CHONNAM IND FOUND [KOREA] X   

  2 BIOFUELS WALES LTD [GREAT BRITAIN] X   

  1 UNIV NAT CHONNAM IND FOUND [KOREA] X   

  3 INBICON AS [DENMARK] X   

  4 CIE IND DE LA MATIERE VEGETALE CIMV [FRANCE] x   

  5 AB ENZYMES OY [FINLAND] x   

  NHARRIS KENNETH HILLEL PETER (Pessoa Física) [NORWAY] x   

  3 INBICON AS [DENMARK] x   

  6 ROAL OY [FINLAND] x   

  6 ROAL OY [FINLAND] x   

  4  CIE IND DE LA MATIERE VEGETALE CI [FRANCE] x   

  6 ROAL OY [FINLAND] x   

  7  ARTER TECHNOLOGY LTD [GREAT BRITAIN] x   

  17 AVESTHAGENT LTD [INDIA]  x   

  4 CIE IND DE LA MATIERE VEGETALE [FRANCE] x   

  8 PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIECONDENSAT&ABREVE  x   

  INST NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE [ROMANIA] x   

  9 ATOMIC ENERGY COUNCIL [TAIWAN] x   

  

11 MASCOMA CORP [USA] x 

  LIU CHAOGANG [US] (Pessoa Física) x 

WENGER KEVIN [US] (Pessoa Física) x 

  10 VERENIUM CORP [USA] x   

  12UNIV KOREA RES & BUS FOUND [KOREA] x   

  18COUNCIL SCIENT IND RES [INDIA] x   

  3 INBICON A/S [DENMARK] x   

  9 ATOMIC ENERGY COUNCIL [TAIWAN] x   

  13 ATLAS STORD DENMARK [DENMARK] x   

  14 UNIV NORTH CAROLINA STATE [USA] x   

  15 CAMBI BIOETHANOL APS [DENMARK] x   

  16 AGLEVOR FOSTER ARYL [USA] x   
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  Empresas com Patentes Publicadas 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  
EPO UPTO 

  1 INDUSTRIAS MECANICAS ALCUDIAS S/A [SPAIN]  
 

X 

  2 ACADEMIA SINICA [TAIWAN]  
 

X 

  3 BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNIVERSITY [USA] 
 

X 

  4 ALGENOL BIOFUELS INC [USA] 
 

X 

  5 C5 LIGNO TECHNOLOGIES [SWEDEN] 
 

X 

  6 CERES, INC [USA] 
 

X 

  7 NOVOZYMES [USA] 
 

X 

  8 VERENIUM CORPORATION [USA] 
 

X 

  9 NOVOZYMES [DENMARK] 
 

X 

  10 XYLECO, INC [USA] 
 

X 

  11 BASF [DEUTCHLAND] 
 

X 

  12 IND ACADEMIC COOPFOUND KEYMYUNG UNIV [KOREA] 
 

X 

  13 NOVOZYMES NORTH AMERICA, INC [USA] 
 

X 

  14 US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY [USA] 
 

X 

  15 BIOGASOL IPR/ADS [DENMARK] 
 

X 

  7 NOVOZYMES [USA] 
 

X 

  16 BRASKEM [BRAZIL] 
 

X 

  17 INBICON [DENMARK] 
 

X 

  18 UNIVERSITY OF DURHAM [GREAT BRITAIN] 
 

X 

  17 INBICON [DENMARK] 
 

X 

  10 BP CORPORATION NORTH AMERICA, INC [USA] 
 

X 

  5 C5 LIGNO TECHNOLOGIES [SWEDEN] 
 

X 

  10 BP CORPORATION NORTH AMERICA, INC [USA] 
 

X 

  7 NOVOZYMES, INC [USA] 
 

X 

  20 JOHAN W GOETHE UNIVERSITATFRANKFURT [DENMARK] 
 

X 

  8 VERENIUM CORPORATION [USA] 
 

X 

  22NATIONAL INSTOF ADVANCED IND SCI & TECH [JAPAN] 
 

X 

  17 INBICON [DENMARK] 
 

X 

  23 VALTION TEKNILLINEN TUTIKIMUS [FINLAND] 
 

X 

  24 IOGEN ENERGY CORPORATION [CANADA] 
 

X 

    25 CENTRO DE INV ENERGETICAS MAMBIENTALES & TEC [SPAIN] X 

  26 FORSKNINGS CENTER RISO [DENMARK] 
 

X 

        

 
 
 

 
  


