
i 
 

 
 
 
 

 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
 
 
 

RAFAEL KURAMOTO GONZALEZ 
 
 

PROCESSO ALTERNATIVO DE CATCH-UP EM  
INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM RECURSOS NATURAIS: UMA ANÁLISE 

EMPÍRICA DA TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA DE 
BIOETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro  
2016 



ii 
 

RAFAEL KURAMOTO GONZALEZ 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO ALTERNATIVO DE CATCH-UP EM  
INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM RECURSOS NATURAIS: UMA 
ANÁLISE EMPÍRICA DA TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA DA 

INDÚSTRIA DE BIOETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 
 

 
Tese para obtenção do grau de doutor apresentada à 
Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas  
 
Orientador: Paulo N. Figueiredo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro  
2016



iii 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 
 
  Gonzalez, Rafael Kuramoto 

                        Processo alternativo de catch-up em indústrias intensivas em                    recursos naturais: uma análise empírica da trajetória tecnológica da                    indústria de bioetanol  de cana-de-açúcar no Brasil / Rafael Kuramoto  
                  Gonzalez. – 2016.      383 f.  

 
  Tese (doutorado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro 

de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
  Orientador: Paulo N. Figueiredo. 
  Inclui bibliografia.  
   1. Administração de empresas - Inovações tecnológicas. 2. Aprendizagem 

organizacional. 3. Biocombustíveis - Brasil. I. Figueiredo, Paulo N. (Paulo Negreiros). II. 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica 
e Pesquisa. III. Título. 

                                                                                     CDD – 658.406    



iv 
 



v 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A conclusão desta tese não foi um trabalho individual e isolado. Devo (e muito!) agradecer a todos 
que, direta ou indiretamente, contribuíram de alguma forma para essa realização. Inicialmente, sou 
profundamente grato ao Prof. Paulo N. Figueiredo por seu apoio, orientação, supervisão, dedicação 
e acompanhamento para a realização de uma pesquisa de qualidade e por compartilhar seu 
conhecimento.  
 
À Fundação Getulio Vargas, especialmente, à Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas (EBAPE), pelas inúmeras oportunidades concedidas. Por exemplo, pelo privilégio de 
poder estudar em um curso de doutorado de enorme destaque, com um corpo docente altamente 
qualificado, visibilidade e reputação nacional e internacional. A EBAPE/FGV também ofereceu 
toda a infraestrutura física (sala, computadores, software, etc.), acesso à base de dados (material 
literário, dados empíricos, etc.) e o financiamento que foram fundamentais para a realização da 
minha pesquisa. Também pelo privilégio de poder participar do corpo docente da graduação como 
professor. 
 
Sou grato a todo o corpo docente da EBAPE/FGV, particularmente aos professores Richard 
Fonseca, Álvaro Cyrino, Henrique Neto, pelo apoio, pelas oportunidades e por dividirem um pouco 
das suas experiências e conhecimentos. Gostaria também de registrar meu agradecimento a todos os 
funcionários administrativos da Fundação Getulio Vargas (FGV), que sempre me auxiliaram nas 
minhas demandas e necessidades. Gostaria também de registrar meu agradecimento à Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de doutorado 
que viabilizou meu curso. Também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), pelo financiamento concedido que possibilitou esta pesquisa de tese. 
 
Gostaria de agradecer a todos os profissionais, pesquisadores, professores e gestores das empresas 
produtoras, universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e órgãos de representação de classe 
que se disponibilizaram a me receber e dividir um pouco do seu precioso conhecimento e tempo, o 
que foi imprescindível para a concretização desta pesquisa e para a validação dos resultados. 
 
Agradeço à minha família: meus pais, Ramiro e Toyoko, que mesmo tão distantes nunca deixaram 
de me apoiar, incentivar, aconselhar e amar. Meu irmão, Renato, que sempre se prontificou a me 



vi 
 

levantar quando eu pensava ter chegado ao meu limite. Também agradeço aos primos e tios, 
Amparo, Ana Luíza, Anderson, Carolina, Estela, Fabiana, Fábio, Gustavo, Karen, Manuela, Maria 
Fernanda e Ricardo, pelo amor, apoio, hospedagem e carinho quando estive na minha pesquisa de 
campo em São Paulo. Família, muito obrigado por todo o amor e compreensão! 
 
Aos meus grandes amigos que conheci na FGV e no Rio de Janeiro: Amanda, Ana Celano, Anna, 
Bernardo, Bruna, Caroline, Felipe, Felipe Queiroz, Flávia, Franco, Gabriel, Gerônimo, Janaína, 
Leonel, Lilian, Lorena, Lourdes, Marcela, Márcio, Marcos, Martinha, Roberto, Rodrigo, Rubia, 
Saulo, Samuel, Sena, Sérgio, Shirley, Thais, Victor, Waldeck, Willian e Yuna. Aos meus grandes 
amigos da UFPR: Álvaro, Jaqueline, Jéssica, Ricardo e Thiago. Aos meus grandes amigos de 
Curitiba: Anderson Prego, Anderson Sant´Anna, Ângelo, Bárbara, Bruno, Christine, Cintia, Cyd, 
Divonzir, Eduardo, Fernanda, Fernando, Francisco, Gabriela Dauricio, Gabriela Demeneck, Iara, 
Itamara, João Paulo, Juliana, Ketleen, Lene, Luiz Benck, Luiz Borges, Peco, Philippe, Renan, 
Renata, Thiago e William. Um agradecimento especial à Natália Moratelli: você foi uma guerreira! 
Seu apoio, sua força, seu incentivo e sua compreensão foram em tantos momentos a única coisa na 
qual me agarrei para continuar, e o seu amor foi crucial para eu superar tantas dificuldades. Meus 
amigos, muito obrigado por me darem tantos motivos para sorrir e seguir em frente! 
 



vii 
 

RESUMO 
 
Esta tese diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e inovação em indústrias intensivas em recursos 
naturais no contexto de economias emergentes. A tese explora como a acumulação de capacidades 
tecnológicas e os mecanismos de aprendizagem influenciaram a trajetória tecnológica na indústria de 
bioetanol de cana-de-açúcar no Brasil, durante o período de meados da década de 1970 a 2014. 

Muito se avançou na compreensão do processo de catch-up tecnológico de empresas e indústrias de 
economias emergentes. Contudo, essas pesquisas geralmente exploram o processo de catch-up 
tecnológico relacionado às trajetórias tecnológicas já mapeadas pelos líderes mundiais em indústrias de 
manufatura e transformação. Parte desses estudos ignora que o desenvolvimento de atividades industriais 
poderia ocorrer em indústrias intensivas em recursos naturais. Além disso, indústrias intensivas em 
recursos naturais são geralmente encapsuladas como commodities e low-tech, caracterizadas por uma 
limitada oportunidade de aprendizagem tecnológica e acumulação de capacidades tecnológicas. 
Entretanto, o processo de industrialização em indústrias intensivas em recursos naturais em regiões como 
a América Latina ainda é pouco compreendido e são escassas as pesquisas que investigam o processo de 
catch-up tecnológico em nível de indústria, com raras exceções. 

Baseando-se em evidências da indústria de bioetanol do Brasil, esta pesquisa explora um processo de 
catch-up tecnológico que tem recebido pouca atenção na literatura. Esta pesquisa adotou um desenho 
qualitativo com base em uma estratégia de estudo de caso em nível de indústria, com extensivo trabalho 
de campo e coleta de evidências empíricas de primeira mão com cobertura de longo prazo em 20 
organizações. Esta pesquisa encontrou que: (1) a evolução da trajetória tecnológica da indústria de 
bioetanol no Brasil caracterizou-se pela abertura de uma direção distinta daquela mapeada por líderes 
tecnológicos existentes. Esse processo de desvio qualitativo da trajetória tecnológica dominante iniciou 
durante os primeiros estágios de desenvolvimento tecnológico. Assim, a indústria percorreu uma 
trajetória de entrada precoce em path-creating; (2) a evolução dessa trajetória tecnológica não se deu de 
maneira homogenia. Foram encontrados três padrões relativamente distintos de acumulação de 
capacidades tecnológicas para funções (ou áreas) tecnológicas específicas: feedstock, processos agrícolas 
e processos industriais. Nas funções de feedstock e processos industriais, houve acumulação de 
capacidades tecnológicas de liderança mundial, enquanto na função processos agrícolas a acumulação de 
capacidades tecnológicas não evoluiu além do nível intermediário; (3) essas capacidades foram 
acumuladas de forma dispersa entre os atores da indústria (empresas produtoras, institutos de pesquisa, 
universidades, fornecedores, empresas de biotecnologia etc.) e possibilitaram a abertura de 
oportunidades de exploração de novos negócios, ainda que modestamente aproveitadas; e (4) a sutil 
heterogeneidade encontrada nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas foi influenciada 
pela combinação de mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados pela indústria ao longo do 
tempo. Por fim, constatou-se também que essa trajetória tecnológica contribuiu para gerar implicações 
significativas e foi também influenciada por fatores outros. Não obstante, esses resultados merecem 
esforço de investigação mais sistemático, uma vez que foram examinados aqui de forma superficial.  

Concluiu-se, portanto, que posições tecnológicas relevantes, especialmente por indústrias de economias 
emergentes, podem ser alcançadas por meio de trajetórias tecnológicas que não se baseiam, 
necessariamente, em tecnologias dominantes, já exploradas por líderes mundiais, de economias 
avançadas. Assim, os processos alternativos de catch-up podem ser altamente relevantes para a obtenção 
de progresso industrial. Ademais, a pesquisa concluiu que as indústrias intensivas em recursos naturais 
oferecem oportunidades para inovações significativas, e podem ser protagonistas nesse processo de 
catch-up alternativo, particularmente no contexto de países abundantes em recursos naturais. Assim 
sendo, esta pesquisa contribui para gerar novas evidências e explicações que nos ajudem a ampliar a 
noção de alternativas para o desenvolvimento industrial e econômico no contexto de economias 
emergentes. No debate sobre desenvolvimento industrial e econômico, as trajetórias tecnológicas 
alternativas, bem como as indústrias intensivas em recursos naturais, deveriam receber uma atenção 
especial por parte de decisores de políticas públicas e de ações empresariais.  
Palavras-chave: Capacidade tecnológica. Aprendizagem tecnológica. Bioetanol. Empresa latecomer. 
Trajetória tecnológica. Catch-up. Path creation. Brasil. 
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ABSTRACT 
 
This thesis concerns about the technological development and innovation in natural resources’ intensive 
industries in the context of emerging economies. The thesis explores how the accumulation of 
technological capabilities and the learning mechanisms influenced the technological trajectory in the 
sugarcane bioethanol industry in Brazil, during the period from mid-1970 to 2014. 

Much progress has been made in understanding the technological catch-up process of firms and 
industries in emerging economies. However, these studies often explore the process of technological 
catch-up related to technological trajectories already mapped by world leaders in manufacturing and 
processing industries. Part of this studies ignore that the development of industrial activities could occur 
in natural resources’ intensive industries. In addition, between academic researchers and policy makers, 
natural resources’ intensive industries are encapsulated as commodities and low-tech, characterized by a 
limited opportunity for technological learning and accumulation of technological capabilities. However, 
the process of industrialization in natural resources’ intensive industries in regions such as Latin America 
is poorly understood and there are scarce research investigating the process of technological catch-up 
systematically in industrial level, with rare exceptions.  

Based on evidence from sugarcane bioethanol industry in Brazil, this research explores a process of 
technological catch-up that has received little attention in the literature. To examine this issue, this 
research adopts a qualitative design based on a case study strategy at industry level, with extensive 
fieldwork and collection of firsthand empirical evidence with long-term coverage on 20 organizations. 
This research found that: (1) The technological trajectory’s evolution of sugarcane bioethanol industry in 
Brazil was characterized by the opening of a different direction from that mapped by existing technology 
leaders. This qualitative shift process of the dominant technological trajectory started during the early 
stages of technology development. So, the industry went through a trajectory of early entry in path-
creating; (2) The evolution of this technological trajectory did not happen in a homogeneous way. Were 
found three relatively distinct patterns of accumulation of technological capabilities for specific 
technological functions (or areas): feedstock, agricultural processes and industrial processes. In feedstock 
and industrial processes technological functions there an accumulation of technological capabilities of 
global leadership, while in the agricultural processes technological function the accumulation of 
technological capabilities has not evolved beyond the intermediate level; (3) These capabilities were 
accumulated in a disperse way among industry’s actors (producer firms, research institutes, universities, 
suppliers, biotechnology companies and etc.) and made possible the opening of exploration of new 
businesses, albeit modestly exploited; (4) The subtle heterogeneity found in the patterns of technological 
capabilities accumulation was influenced by a combination of technological learning processes used by 
the industry over time. Finally, the research also found that this technological trajectory contributed to 
generate significant implications and was also influenced by other factors. Nevertheless, these results 
deserve more systematic research effort.  

Therefore, this research concludes that relevant technological positions, especially for industries from 
emerging economies, can be achieved through technological trajectories that are not based necessarily on 
dominant technologies, already exploited by world leaders in advanced economies. Thus, alternative 
processes of catch-up may be highly relevant for obtaining industrial progress. Furthermore, the research 
concludes that natural resources’ intensive industries offer opportunities for significant innovations and 
can be protagonists in this alternative catch-up process, particularly in the context of countries with 
abundance of natural resources. Therefore, this research contributes to generate new evidence and 
explanations that help us expand the notion of alternatives to the industrial and economic development in 
the context of emerging economies. In the debate on industrial and economic development, alternative 
technological trajectories, as well as intensive industries in natural resources, should receive special 
attention by public policy makers and business actions. 
Keywords: Technological capability. Technological learning. Bioethanol. Latecomer firm. 
Technological trajectory. Catch-up. Path creation. Brazil. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
A realização desta pesquisa está intimamente ligada com a minha trajetória acadêmica no 
mestrado e doutorado. No meu curso de mestrado, tive o primeiro contato com a literatura de 
inovação e capacidades tecnológicas como insumos para o desenvolvimento econômico. Dessa 
forma, a partir dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos pela minha orientadora, realizei 
a minha dissertação abordando o tema da acumulação de capacidades tecnológicas. 
Posteriormente, decidi perpetuar minhas pesquisas seguindo essa linha de pesquisa no meu 
doutorado. Durante o meu doutorado, cursei disciplinas sobre inovação e me aproximei do 
Programa de Pesquisa em Gestão da Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil 
da EBAPE/FGV, liderado pelo Prof. Paulo N. Figueiredo, para aprofundar meus 
conhecimentos.  
 
Em seguida, eu tive a oportunidade de participar do projeto Innovation Capability Building, 
Learning and Institutional Frameworks in Latin American Countries (LACs) Natural 
Resource Processing Industries: Experiences from Argentina, Brazil and Chile, financiado 
pelo International Development Research Centre (IDRC) do Canadá e liderado pelo Prof. 
Paulo N. Figueiredo, no âmbito da EBAPE/FGV. Após a finalização desse projeto, tive a 
oportunidade de desenvolver a minha tese no âmbito de um projeto maior apoiado pelo 
CNPq, intitulado Acumulação de Capacidades Tecnológicas Inovadoras, Processos de 
Aprendizagem e Mudanças na Moldura Institucional: Análise Empírica em Nível de 
Empresas em Setores à Base de Processamento de Recursos Naturais no Brasil – Florestal, 
Celulose e Papel, Biocombustíveis e Sementes, vinculado ao edital CNPq/Edital Universal 
Processo nº 474066/2011-8, também liderado pelo Prof. Paulo N. Figueiredo. A vinculação da 
pesquisa para essa tese com esse projeto maior apoiado pelo CNPq foi essencial para financiar 
a realização dos trabalhos de campo da pesquisa. Assim como, o meu envolvimento nesses 
projetos forneceu as bases, insights, evidências preliminares e aguçou a minha curiosidade 
para aprofundar meus estudos sobre o relacionamento entre processos de catch-up 
tecnológico, acumulação de capacidades tecnológicas e o papel dos mecanismos de 
aprendizagem em indústrias relacionadas a recursos naturais no contexto de economias 
emergentes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Esta tese diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e inovação em indústrias intensivas em 
recursos naturais no contexto de economias de industrialização tardia. A tese explora de que 
maneira a acumulação de capacidades tecnológicas e os mecanismos subjacentes de 
aprendizagem influenciaram a evolução da trajetória tecnológica na indústria de bioetanol de 
cana-de-açúcar no Brasil, durante o período de meados da década de 1970 a 2014. 

Catch-up tecnológico significa o estreitamento de lacunas entre as capacidades tecnológicas de 
firmas e indústrias de economias emergentes em relação aos líderes globais de inovação da 
indústria (BELL; PAVITT, 1993, 1995; BELL; FIGUEIREDO, 2012a)1. As capacidades 
tecnológicas são entendidas como o estoque de recursos necessários para realizar atividades de 
produção e inovação em diferentes níveis; incluindo habilidades, conhecimentos, experiências e 
estruturas institucionais (BELL; PAVITT, 1993, 1995; BELL; FIGUEIREDO, 2012b). A 
aprendizagem tecnológica é o esforço deliberado de firmas e indústrias para criar recursos 
humanos e bases de conhecimento para a criação de capacidades para se engajarem em 
atividades de produção e inovação (FIGUEIREDO, 2011; BELL; FIGUEIREDO, 2012b). O 
exame dessas questões é relevante pelas razões que serão descritas a seguir. 

Primeiro, de acordo com Fagerberg e Godinho (2004) e Bell (2010), estudos sobre catch-up 
tecnológico no contexto asiático e latino-americano se inspiraram no trabalho seminal de 
Gerschenkron (1962). O trabalho de Gerschenkron versa sobre as capacidades tecnológicas e 
instrumentos institucionais que foram gerados para o catch-up da Alemanha e Rússia, em nível 
de nações, em relação ao Reino Unido há mais de um século. A partir da década de 1970, o 
interesse de pesquisa de catch-up tecnológico em nível de firmas e indústrias ficou concentrado 
em duas áreas geográficas, sobre as diferentes experiências de industrialização da Ásia e 
América Latina (BELL, 2010). De acordo com Figueiredo (2003), na América Latina, os 
estudos liderados por Katz (1976, 1987) e na Ásia por Dahlman, Ross-Larson e Westphal 
(1987) e Bell, Scott-Kemmis e Satyarakwit (1982) apresentaram detalhamento empírico da 
trajetória de capacidade inovadora numa grande variedade de indústrias. Ademais, esses estudos 

                                                
1 Ressalta-se que o interesse desta pesquisa é examinar o processo de catch-up tecnológico, e não o de catch-up 
econômico (ABRAMOVITZ, 1986; VERSPAGEN, 1991). 



2 
 

enfatizaram a importância da aprendizagem tecnológica para a criação de capacidades 
tecnológicas.  

Durante as décadas de 1980 a 2000, diferentes estudos examinaram a maneira que firmas e 
indústrias em economias emergentes, especialmente no contexto asiático, reduziram a distância 
das suas capacidades tecnológicas em relação aos líderes mundiais (AMSDEN, 1989; 
HOBDAY, 1995; KIM, 1997a; LEE; LIM, 2001). Esses estudos foram inspirados pelo rápido 
crescimento econômico da Ásia. Ademais, esses estudos inspiraram pesquisas em diferentes 
indústrias e países, como as de Dutrénit (2000), Figueiredo (2002), Marcelle (2004), entre 
outras. Em geral, a literatura de catch-up tecnológico explora o estreitamento da distância das 
capacidades tecnológicas de firmas e indústrias de economias emergentes em trajetórias 
tecnológicas existentes (KIM, 1997a; MATHEWS; CHO, 2000; GUENNIF; RAMANI, 2012; 
XIAO; TYLECOTE; LIU, 2013). Ou seja, refletem um processo de catch-up tecnológico 
baseado na sequência “produção – investimento – inovação”. Lee e Lim (2001), examinando 
evidências da indústria de D-RAM, automóveis, celulares, eletrônicos, computadores e 
ferramentas de máquinas da Coreia, desenvolveram uma classificação que identificou três 
modos de catch-up tecnológico: (i) path-following: quando a firma/indústria segue a mesma 
trajetória tecnológica dos líderes mundiais; (ii) path-skipping: quando a firma/indústria segue a 
mesma trajetória tecnológica dos líderes mundiais, contudo avança em determinados estágios e 
acelera seu processo de desenvolvimento; e (iii) path-creating: quando a firma/indústria se 
desvia para uma nova trajetória tecnológica, após ter percorrido a trajetória tecnológica dos 
líderes mundiais, criando uma nova trajetória. 

Portanto, esses estudos de catch-up tecnológico, principalmente os realizados no contexto 
asiático e latino-americano (KIM, 1997a; DUTRÉNIT, 2000; LEE; LIM, 2001; FIGUEIREDO, 
2002; CHOUNG; HWANG; SONG, 2014), geralmente exploram o processo de 
desenvolvimento industrial baseado na acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras 
relacionadas às trajetórias tecnológicas que foram mapeadas pelos líderes mundiais 
anteriormente. Portanto, parte desses estudos ignora trajetórias tecnológicas que realizam 
desvios qualitativos da trajetória tecnológica dominante logo no início do processo de 
acumulação de capacidades tecnológicas (BELL, 2010; FIGUEIREDO, 2010, 2014).  
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Segundo, parte relevante da literatura de catch-up tecnológico, como os de Amsden (1989), 
Hobday (1995), Kim (1997a) e Lee e Lim (2001), interpreta o processo de industrialização 
primordialmente baseado em seguir rotas tecnológicas mapeadas anteriormente. Grande parte 
desses estudos compreende que esse processo de industrialização envolve uma rota definida no 
desenvolvimento de indústrias das assim chamadas high-tech e de manufatura (eletrônica, 
semicondutores, celulares, computadores, automóveis etc.). A aptidão de países asiáticos para 
esse tipo particular de indústria, pela sua abundância de mão de obra qualificada e com custos 
competitivos, justifica essa especialização. Parte desses estudos ignora que o desenvolvimento 
de atividades industriais poderia ocorrer em outras indústrias (por exemplo, as intensivas em 
recursos naturais). Particularmente, esse tipo de desenvolvimento industrial é importante em 
contextos de países ricos em recursos naturais. A partir disso, não seria possível para países 
ricos em recursos naturais conseguir desenvolver atividades inovadoras em recursos naturais 
para obter desenvolvimento tecnológico e econômico?  

No que se refere às indústrias intensivas em recursos naturais, entre pesquisadores acadêmicos e 
policy makers, estas são geralmente encapsuladas como simples commodities. As perspectivas 
que criticam as indústrias intensivas em recursos naturais se apoiam na abordagem de “restrição 
de oferta e demanda, deterioração dos termos de troca e conexões limitadas com o resto da 
economia” da década de 1950 (SINGER, 1950; HIRSCHMAN, 1958; PREBISCH, 1959). 
Outras perspectivas críticas sobre as indústrias intensivas em recursos naturais consideram que 
países com abundância em recursos naturais induzem a um fluxo de recursos que afeta 
negativamente o desenvolvimento do setor manufatureiro e, consequentemente, o 
desenvolvimento industrial e econômico (ex.: argumento da doença holandesa), e que países 
que dependem de recursos naturais podem sofrer com períodos de baixo desenvolvimento 
econômico e corrupção (ex.: argumento da maldição dos recursos).  

Além disso, outras pesquisas, especialmente na América Latina, enfatizam que as indústrias 
intensivas em recursos naturais são caracterizadas por uma limitada oportunidade de 
aprendizagem tecnológica e acumulação de capacidades tecnológicas (KATZ, 2007; 
CASTALDI et al., 2009). Em termos de sua complexidade tecnológica, indústrias intensivas em 
recursos naturais são geralmente classificadas como low-tech (OCDE, 2011) e com menor 
importância que indústrias consideradas high-tech para o desenvolvimento econômico e 
industrial. Ainda, há alguns estudos que enfatizam que as possibilidades de avanço tecnológico, 
diversificação industrial e crescimento econômico são alcançadas principalmente (ou somente) 
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por meio do desenvolvimento de indústrias de manufatura ou de “alta tecnologia” (OCAMPO, 
2004; CIMOLI; DOSI; STIGLITZ, 2009).  

Em contrapartida, outras pesquisas sugerem que algumas economias avançadas obtiveram 
progresso econômico e industrial por meio de atividades em indústrias intensivas em recursos 
naturais (LEDERMAN; MALONEY, 2007; SMITH, 2007; FAGERBERG; MOWERY; 
VERSPAGEN, 2009). Outros estudos criticam as classificações de indústrias de baixa e média 
complexidade tecnológica (Low and Medium Technology – LMT) e apontam evidências que as 
indústrias chamadas de LMT (entre elas, as indústrias intensivas em recursos naturais) 
apresentam consideráveis atividades de inovação (HIRSCH-KREINSEN; HAHN; 
JACOBSON, 2008; ROBERTSON; SMITH; VON TUNZELMANN, 2009), inclusive com 
firmas com capacidades inovadoras que realizam inovações novas para o mercado e para o 
mundo (VON TUNZELMANN; ACHA, 2004). Até mesmo a Organisation for Economic Co-
Operation and Development (OECD, 2012) argumenta que a inovação também pode ocorrer em 
setores da agricultura e que: “an exclusive focus on high-technology industries (‘high-tech 
myopia’) can be costly if the potential for innovation in other sectors is ignored.” (p. 10). 
Economias em desenvolvimento com abundância em recursos naturais podem se aproveitar de 
oportunidades geradas por indústrias intensivas em recursos naturais para realizar o processo de 
catch-up tecnológico e obter desenvolvimento industrial e tecnológico (PÉREZ, 2010, 2015; 
KATZ, 2015).  

A demanda crescente por recursos naturais nos anos recentes criou novas condições para países 
emergentes ricos em recursos naturais criarem capacidades tecnológicas e se engajarem em 
atividades inovadoras (MARIN; NAVAS-ALEMÁN; PÉREZ, 2015; KATZ, 2015). Os 
recursos naturais desempenham um papel importante para o desempenho de economias 
emergentes, como os países da América Latina (WTO, 2010). Entretanto, o processo de 
industrialização em indústrias intensivas em recursos naturais em regiões como a América 
Latina (que é rica em recursos naturais) ainda é pouco compreendido e são escassas as 
pesquisas que investigam o processo de catch-up tecnológico de forma sistemática em nível de 
firma e indústria (FIGUEIREDO, 2010), com raras exceções (DANTAS; BELL, 2009, 2011; 
FIGUEIREDO, 2010, 2015; KATZ, 2015; MARIN; STUBRIN, 2015). Ademais, a OECD 
(2012) advoga que a inovação em agricultura é particularmente relevante para abordar desafios 
socioeconômicos e fomentar o crescimento ao mesmo tempo. Portanto, há uma certa premência 
para a realização de estudos que revelem o real processo de desenvolvimento tecnológico em 
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recursos naturais. Ou seja, há uma necessidade de pesquisas que explorem nuanças no processo 
de catch-up tecnológico no sentido de captar as sutilezas desse processo, mas também as 
diferenças em relação ao que é examinado na literatura. 

Além dos estudos anteriores mencionados (FIGUEIREDO, 2010, 2015; KATZ, 2015) em 
indústrias intensivas em recursos naturais (ex.: florestal, de papel e celulose, salmão), há outras 
indústrias que oferecem esse tipo de oportunidade de investigação. Por exemplo, pesquisas 
anteriores sugerem que a indústria de bioetanol de cana-de-açúcar oferece um cenário empírico 
rico para examinar como a acumulação de capacidades tecnológicas e os mecanismos subjacentes 
de aprendizagem influenciaram a evolução da trajetória tecnológica. Pesquisas realizadas na 
indústria de bioetanol do Brasil exploraram como os fatores institucionais contribuíram para a 
construção de capacidades tecnológicas no período anterior ao Programa Nacional do Álcool 
(Proálcool) (ou seja, até 1975) (ANDERSEN, 2011, 2015; DUNHAM, 2009).  

Outras pesquisas pouco exploraram como os mecanismos subjacentes de aprendizagem 
tecnológica se relacionam com o processo de acumulação de capacidades tecnológicas 
(DANTAS, 2011; MATIAS, 2011) no período após o Proálcool (isto é, após 1975). Outro 
conjunto de pesquisas explorou o sistema de inovação do setor sem mostrar o processo de 
desenvolvimento da indústria de bioetanol do Brasil ao longo do tempo (FURTADO; 
SCANDIFFIO; CORTEZ, 2011; KAUP, 2015). Logo, há uma escassez de estudos em nível de 
indústria que exploram o processo de catch-up tecnológico da indústria de bioetanol do Brasil. 
Esse exame possibilitaria uma compreensão maior do papel de indústrias intensivas em recursos 
naturais para o desenvolvimento industrial e tecnológico de economias emergentes. 

Ademais, a indústria de bioetanol desempenha um papel importante na economia brasileira. 
Essa indústria participou com 5,7% das exportações brasileiras em 2013 (AGROSTAT 
BRASIL, 2014; BRASIL, 2014a, 2014b), representou 2% do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional, gerou 1,2 milhão de empregos diretos (NEVES; TROMBIN, 2014) e gerou 18% da 
energia consumida no Brasil (UNICA, 2013). Dessa forma, esta pesquisa foi desenhada para 
examinar as seguintes questões: 

I. Como se caracterizou o processo da trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no 
Brasil ao longo de sua existência, especialmente durante o período de 1975 a 2014? 
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Especificamente, como a acumulação de capacidades tecnológicas moldou essa trajetória 
tecnológica nessa indústria ao longo do tempo? 

 
II. Qual foi o papel dos diferentes mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol do Brasil durante o período de 1975 a 
2014? 

Para responder às questões de pesquisa, este estudo emprega um desenho qualitativo com base 
em um estudo de caso em nível de indústria. A pesquisa se apoia em diferentes técnicas e fontes 
de coleta de dados, mas fundamentalmente em extensivo trabalho de campo e coleta de 
evidências empíricas de primeira mão com cobertura de longo prazo. A amostra das empresas 
examinadas respeitou critérios de casos com alto grau de informação (amostra teórica). Esta 
pesquisa selecionou empresas produtoras que representam 27,3% da produção total de bioetanol 
do Brasil, além de universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e empresas de 
biotecnologia. 

Objetivando responder às questões de pesquisa, esta tese foi estruturada em oito capítulos, além 
deste capítulo 1. A parte I agrega os capítulos 2, 3, 4 e 5. O capítulo 2, Motivação e Relevância 
da Pesquisa, posiciona e contextualiza a pesquisa quanto à literatura relevante que versa sobre 
os temas da tese e apresenta as principais motivações que levaram à sua realização. O capítulo 
3, Base Conceitual da Pesquisa, apresenta os conceitos básicos (termos e definições), as 
estruturas analíticas fundamentais para a análise das evidências coletadas em campo e o 
relacionamento entre as variáveis abordadas no estudo. O capítulo 4, Contexto Empírico da 
Pesquisa, apresenta uma breve visão acerca do contexto empírico, como a tecnologia relevante e 
o panorama do macrocontexto industrial do setor. O capítulo 5, Desenho e Método de Pesquisa, 
apresenta a metodologia que foi utilizada nesta pesquisa.  

A parte II agrega os capítulos 6, 7 e 8. O capítulo 6, Trajetória Tecnológica e Acumulação de 
Capacidades Tecnológicas na Indústria de Bioetanol do Brasil, descreve a trajetória tecnológica 
da indústria de bioetanol no período de 1920 a 2014 e o processo de acumulação de capacidade 
tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil no período de 1975 a 2014. O capítulo 7, O 
Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades Tecnológicas na 
Indústria de Bioetanol do Brasil (1975-2014), apresenta evidências sobre como os mecanismos 
subjacentes de aprendizagem tecnológica contribuíram para a acumulação de capacidades 
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tecnológicas na indústria de bioetanol do Brasil, durante o período de 1975 a 2014. O capítulo 
8, Análises e Discussões, discute as evidências examinadas na pesquisa sobre o processo de 
catch-up tecnológico, de acumulação de capacidades tecnológicas e do papel dos mecanismos 
de aprendizagem nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na indústria de 
bioetanol do Brasil (1975-2014). A parte III é composta do capítulo 9. Esse capítulo, 
Conclusões e Recomendações, apresenta as conclusões, implicações para a literatura, 
recomendações práticas identificadas na pesquisa para estratégias corporativas e políticas 
públicas, e, por fim, as limitações e sugestões de estudos futuros. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I
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2 MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 
 
2.1 Introdução 
 
 
Este capítulo tem como objetivo posicionar esta pesquisa frente a estudos existentes sobre o 
processo de acumulação de capacidades tecnológicas no contexto de economias emergentes. 
Nesse sentido, está organizado da seguinte forma: a seção 2.2 apresenta algumas perspectivas 
do papel das indústrias relacionadas a recursos naturais no desenvolvimento econômico. A 
seção 2.3 apresenta algumas pesquisas sobre acumulação de capacidades tecnológicas e os 
fatores influentes desse processo em empresas latecomers. A seção 2.4 apresenta a síntese do 
capítulo e as questões de pesquisa da tese. 
 
 
2.2 Algumas Perspectivas do Papel das Indústrias Relacionadas a Recursos Naturais no 
Desenvolvimento Econômico 
 
 
Esta seção objetiva prover um background para a pesquisa de tese. Como a pesquisa proposta 
trata de uma indústria intensiva em recursos naturais, é pertinente apresentar como a indústria 
de bioetanol se posiciona frente ao debate da importância das indústrias de recursos naturais 
para o desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico. 

Há uma vasta literatura que analisa o papel das indústrias de recursos naturais no desempenho 
econômico, industrial e tecnológico de países com uma perspectiva macroeconômica. De um 
lado, algumas perspectivas, como a da doença Holandesa e a da maldição dos recursos 
(MATSUYAMA, 1992; GYLFASON, 2001; SACHS; WARNER, 1995, 2001; LARSEN, 
2005, 2006) argumentam que países com abundância em recursos naturais e que exploram 
lucros no setor primário induzem a um fluxo de recursos para esse setor e o de serviços, o que 
afeta negativamente o desenvolvimento do setor manufatureiro, e as exportações podem levar a 
um aumento nos custos de produção. De outro lado, a perspectiva da bênção dos recursos tem 
uma visão mais favorável com relação ao papel dos recursos naturais para o desenvolvimento.  
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Autores como Maddison (1994) e Stijns (2005) advogam que as conclusões de Sachs e Warner 
estão distorcidas e que a proposição não é suportada. Stevens (2003), Walker e Jourdan (2003), 
Smith (2007) e Fagerberg, Mowery e Verspagen (2009) apresentam evidências de que alguns 
países receberam uma bênção e conseguiram alavancar seu progresso econômico e tecnológico 
por meio dos recursos naturais. Contudo, por mais que essas abordagens tenham o mérito de 
debater o papel dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico e industrial de países, 
existem limitações. Esses autores realizam exames em um nível macroeconômico que não 
corresponde ao foco de análise desta pesquisa. As conclusões e generalizações desses estudos são 
baseadas em estudos agregados e não examinam evidências em nível setorial. Por isso, não serão 
analisados de forma aprofundada nesta pesquisa. 

Nos últimos vinte anos, com foco no contexto latino-americano, um grupo de economistas 
associados à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), preocupados com 
o pobre desempenho da economia de países latino-americanos após as reformas dos anos 1990, 
adota uma postura negativa com relação à especialização em recursos naturais desses países. 
Essa corrente de pensamento resgata os argumentos e postulados de Prebisch (1959) e 
Hirschman (1958) da década de 1950 de restrição de oferta e demanda, declínio dos termos de 
troca e conexões limitadas (externalidades) com o resto da economia.  

Após as mudanças institucionais da década de 1990 (abertura de mercado e abandono da política 
de substituição de importações), a América Latina modificou seu padrão de especialização 
produtivo em direção a vantagens comparativas naturais e empresas intensivas em capital (ex.: 
maquilaria e processamento de recursos naturais) (KATZ, 2000; KATZ; STUMPO, 2001). É 
argumentado que essas indústrias são especializadas em commodities padronizadas e têm baixo 
valor doméstico adicionado (CASTALDI et al., 2009). Alguns estudos argumentam que essas 
reformas levaram países como Argentina, Chile e Brasil para uma “armadilha de baixo 
desenvolvimento” e “production structure lock-in” com consequências negativas para o 
desenvolvimento tecnológico e industrial (KATZ, 2000; OCAMPO, 2001; CEPAL, 2012).  

Também é advogado que as empresas latino-americanas não têm até agora demonstrado interesse 
significativo para se envolverem em esforços de geração de tecnologia, em atividades de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) e colaborações com universidades, laboratórios, centros de pesquisa 
ou empresas intensivas em conhecimento (KATZ, 2007; CASTALDI et al., 2009). As atividades 
intensivas em recursos e em capital são tipicamente caracterizadas por um baixo conteúdo 
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tecnológico e poucas possibilidades de aprendizagem: “The end result is a widening dualism 
whereby an increasing share of the whole economy is composed of activities typically 
characterized by a low knowledge content and low opportunities for technological and 
organizational learning.” (CASTALDI et al., 2009, p. 64-65). Alguns estudos argumentam que os 
setores de alta complexidade tecnológica sejam a “resposta” para os problemas de 
desenvolvimento na América Latina (FERRAZ; KUPFER; IOOTTY, 2004; OCAMPO, 2004). 
Cimoli, Dosi e Stiglitz (2009, p. 556) argumentam que “[…] manufacturing and other increasing 
return activities such as knowledge-intensive services are at the core of technological learning 
[…] Production activities in natural resources are typically capital-intensive with a reduced 
demand for skilled labour.” Portanto, esses estudos, de forma conjunta com estudos sobre 
classificação industrial da OECD (2011), tendem a associar indústrias relacionadas a recursos 
naturais a empresas low-tech. Ou seja, a inovação está alocada em grande parte em indústrias 
high-tech. 

Dessa forma, as contribuições e insights da literatura dedicada ao exame da importância das 
empresas LMT podem servir de inspiração para compreendermos o papel das indústrias 
processadoras de recursos naturais na criação de desenvolvimento tecnológico. Esses estudos 
criticam as generalizações negativas sobre o desempenho inovativo de empresas e indústrias de 
LMT e apresentam evidências de que há consideráveis capacidades de inovação nesse tipo 
particular de organização e/ou setor. As indústrias de LMT usam de forma sistemática 
elementos de conhecimento organizacional distribuídos, em que a inovação é, em grande parte, 
o resultado de processos de busca, transformação e configuração do conhecimento interno e 
externo, componentes e tecnologias largamente conhecidos e desenvolvidos em outros lugares 
(VON TUNZELMANN; ACHA, 2004; SMITH, 2004; HIRSCH-KREINSEN; JACOBSON; 
ROBERTSON, 2006; HIRSCH-KREINSEN, 2008; HIRSCH-KREINSEN; HAHN; JACOBSON, 
2008; ROBERTSON; SMITH, 2008; ROBERTSON; SMITH; VON TUNZELMANN, 2009).  

Em suma, algumas considerações podem ser realizadas com relação a esses estudos: (i) alguns 
estudos tendem a generalizar setores, países e até mesmo a América Latina como um todo, 
tendo como foco análises macro e/ou setoriais. Os estudos não examinam a evolução temporal 
em nível de empresas e indústria, negligenciando atividades e fenômenos que escapam a esse 
tipo de metodologia de análise (KATZ, 2000; KATZ; STUMPO, 2001); (ii) alguns estudos 
argumentam que indústrias de recursos naturais são caracterizadas por um baixo conteúdo 
tecnológico e por poucas possibilidades de aprendizagem tecnológica (KATZ, 2007; 
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CASTALDI et al., 2009); (iii) alguns estudos ignoram os avanços tecnológicos necessários para 
que indústrias processadoras de recursos naturais sejam competitivas no mercado internacional, 
reduzindo o seu fator de sucesso somente a preço (FERRAZ; SOUZA; KUPFER, 2010); (iv) 
alguns estudos argumentam que as possibilidades de desenvolvimento são atingidas 
principalmente (ou somente) por meio da indústria manufatureira e de alta tecnologia 
(FERRAZ; KUPFER; IOOTTY, 2004; OCAMPO, 2004; CIMOLI; DOSI; STIGLITZ, 2009, 
OECD, 2011); e (v) há a necessidade de compreender-se o processo de inovação em indústrias 
de LMT de forma mais abrangente, focando os processos de criação e difusão de tecnologia 
entre diferentes atores e indústrias. 

Logo, uma vez que, primeiro, há uma crescente importância dos recursos naturais na economia 
global e a importância dessas atividades para economias emergentes – por exemplo, as indústrias 
intensivas em recursos naturais respondem por pelo menos metade das exportações de mais de 2/3 
das economias em desenvolvimento (WTO, 2010); segundo, vários estudos recentes têm chamado 
a atenção para as particularidades das indústrias intensivas em recursos naturais, tanto em 
economias avançadas (SMITH, 2007; VILLE; WICKEN, 2013) quanto em economias em 
desenvolvimento (DANTAS, 2011; IIZUKA; KATZ, 2011, MORRIS; KAPLINSKY; KAPLAN, 
2012; KAPLINSKY et al., 2012); terceiro, o Brasil, mesmo com uma indústria bastante 
diversificada, possui parte relevante do seu PIB relacionado a indústrias intensivas em recursos 
naturais; e quarto, uma importante característica que emerge de estudos existentes são as 
especificidades das condições agrícolas e edafoclimáticas que variam de país para país, há o 
impedimento de uma mera replicação tecnológica e consequentemente seguir o trajeto da 
imitação duplicativa à criativa. Ou seja, a exploração de recursos naturais cada vez mais se torna 
science-based e menos intensiva em escala (MAZZOLENI; NELSON, 2007; FIGUEIREDO, 
2010). Entretanto, mesmo assim ainda pouco se sabe sobre esse tipo de indústria. 

Portanto, a ênfase em indústrias intensivas em recursos naturais torna-se atual e relevante, 
proporcionando a emergência de alguns questionamentos: para um país como o Brasil, o 
caminho para o desenvolvimento tecnológico e econômico deve negligenciar sua riqueza em 
recursos naturais? É possível para um país como o Brasil, com uma indústria diversificada, 
atingir o desenvolvimento tecnológico e econômico a partir de indústrias intensivas em recursos 
naturais? Até que ponto é possível realizar um catch-up tecnológico com base em indústrias 
relacionadas a recursos naturais? Até que ponto é preciso trazer uma perspectiva diferente sobre 
trajetórias tecnológicas baseadas primordialmente no desenvolvimento de indústrias 
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manufatureiras? A acumulação de capacidades tecnológicas não serviria como uma saída e/ou 
abriria uma oportunidade para vencer as limitações atribuídas às indústrias de recursos naturais 
e sua (dita) característica de baixo conteúdo tecnológico e limitada possibilidades de 
aprendizagem tecnológica? Contudo, as abordagens aqui revistas não são conclusivas quanto ao 
papel da acumulação de capacidade tecnológica como solução/saída para essas limitações. 
Portanto, como dito em Bell e Pavitt (1993), o processo de catch-up tecnológico depende em 
primeiro lugar da acumulação e capacidades tecnológicas em nível de empresas. Ou seja, as 
firmas são elementos fundamentais no processo de catch-up tecnológico. Justifica-se, desse 
modo, uma análise que aborde o processo de acumulação de capacidades tecnológicas em 
setores relacionados a recursos naturais em empresas latecomers, ainda que na indústria 
intensiva em recursos naturais as empresas realizem suas atividades inovadoras em parceria 
com outras organizações. Logo, é fundamental conhecer se tem havido progresso na literatura 
de acumulação de capacidades tecnológicas em nível de firma, especialmente no contexto de 
economias emergentes. 
 
 
2.3 Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Aprendizagem Tecnológica em Nível de 
Empresa no Contexto de Economias Emergentes 
 
 
Esta seção apresenta uma breve revisão dos estudos empíricos mais relevantes referentes à 
acumulação de capacidades tecnológicas e aprendizagem tecnológica em nível de empresa no 
contexto de economias emergentes. 
 
 
2.3.1 Acumulação de capacidades tecnológicas em nível de empresa no contexto de economias 
emergentes 
 
 
Inicialmente, a seção explora como a literatura avançou na compreensão da dinâmica do 
processo de catch-up tecnológico. Em seguida, examina os méritos e limitações da literatura 
sobre a compreensão do processo de acumulação de capacidades tecnológicas, em termos de 
profundidade, velocidade e organização. Por fim, investiga estudos empíricos específicos da 
indústria de bioetanol. 
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2.3.1.1 O processo de catch-up tecnológico de firmas em economias emergentes 
 
 
No final da década de 1960, a América Latina apresentava um considerável crescimento da sua 
produtividade industrial. Contudo, após quase três décadas de uma política de industrialização 
pela substituição de importações na região, a perspectiva da Teoria da Dependência advogava 
que esse crescimento de produtividade não havia desenvolvido da mesma forma a inovação 
industrial (BELL, 2006). A combinação da contínua importação de tecnologia estrangeira e a 
percepção de que as empresas e indústrias latino-americanas falhavam na internalização do 
processo de inovação foi descrita como o processo de autoperpetuação da dependência 
tecnológica. Entretanto, o Katz Programme desafiou essa perspectiva end of history (BELL, 
2006). De acordo com Figueiredo (2003), na América Latina, os estudos liderados por Katz 
(1976, 1987) e na Ásia por Bell, Scott-Kemmis e Satyarakwit (1982) apresentaram 
detalhamento empírico da trajetória de capacidade inovadora numa grande variedade de 
indústrias. Bell (2006, p. 27-28) argumenta que esses estudos encontraram uma variedade de 
atividades inovadoras em diferentes níveis: “Streams of incremental technological improvement 
through the lifetimes of plants and products were common, though barely visible to casual 
observers searching myopically only for step-jump, radical innovations.”  

Durante a década de 1980, outro tipo de pesquisa ganhou destaque (FIGUEIREDO, 2003; 
BELL, 2006; BELL; FIGUEIREDO, 2012b). Figueiredo (2001) argumenta que esse período é 
caracterizado pelas pressões de empresas estrangeiras nas indústrias latino-americanas. Essa 
concorrência aconteceu por dois motivos: a abertura dos mercados que anteriormente eram 
protegidos pelos governos e o fim da política/regime de substituição das importações (BELL; 
FIGUEIREDO, 2012b). Além disso, entre as décadas de 1960 e 1980, os estudos de inovação 
focavam principalmente em artefatos físicos ou no hardware dos sistemas de produção (BELL; 
FIGUEIREDO, 2012b). Figueiredo (2003) aponta que nesse período os estudos se baseavam 
principalmente na perspectiva da organização da produção (KAPLINSKY, 1994; 
HUMPHREY, 1995). Figueiredo (2001) conclui que os trabalhos desse período procuravam 
examinar questões ligadas à implantação e utilização de técnicas organizacionais. Essas 
pesquisas “tangled up organizational innovation with innovation in the physical characteristics 
of products and process.” (BELL; FIGUEIREDO, 2012b, p. 32). 
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Subsequentemente, os estudos sobre acumulação de capacidades tecnológicas foram 
influenciados por dois fenômenos: na Ásia, pela emergência dos “tigres asiáticos”; e na 
América Latina, pela substituição da política de industrialização pela de importações em 
decorrência da liberalização da economia. A partir da década de 1990, há uma profusão de 
estudos que procuravam enfocar as dimensões organizacionais e gerenciais da capacidade 
tecnológica, adotando uma perspectiva muito mais ampla do que a descrição de trajetórias 
tecnológicas de empresas, característica dos estudos iniciais (FIGUEIREDO, 2004). Esses 
estudos foram influenciados pelas contribuições da literatura de strategic management, 
inovação e competitividade em empresas de economias avançadas. Estudos empíricos sobre 
acumulação de capacidades tecnológicas em empresas latecomers da Ásia focaram sua análise 
no processo de catch-up como resultado dos esforços de construção de capacidade em empresas 
manufatureiras nas áreas da eletrônica, computação e automotiva.  

Algumas pesquisas examinaram a sequência de acumulação envolvendo passos, numa trajetória 
de “imitação para inovação”. Por exemplo, Hobday (1995) examinou empresas eletrônicas do 
leste asiático e encontrou evidências de que essas empresas percorrem uma trajetória 
tecnológica de três fases: (i) OEM – assimilação de processos de produção, por meio de 
desenhos de terceiros; (ii) ODM – evolução da capacidade tecnológica com a incorporação dos 
seus próprios desenhos de produto e processo; e (iii) OBM – desenvolvimento de sua marca 
própria. Kim (1997a) analisa o processo de acumulação de capacidades tecnológicas de 
empresas coreanas da indústria automotiva (Hyundai Motors) e da indústria eletrônica 
(Samsung Electronics). O estudo identificou que as empresas seguem uma trajetória de 
imitadoras – com a aquisição de tecnologias maduras estrangeiras e desenvolvimento de 
operações locais de produção – para a inovação – com a assimilação dessa tecnologia, há, 
posteriormente, o desenvolvimento de atividades de engenharia e de pesquisa para 
aperfeiçoamento e criação de tecnologias. Xiao, Tylecote e Liu (2013) argumentam que uma 
empresa de equipamentos da China construiu sua trajetória tecnológica com a mesma lógica de 
três fases construída por Kim (1997a): technological introduction, duplicative imitation e 
indigenous innovation. Os trabalhos de Guennif e Ramani (2012) e Xiao, Tylecote e Liu (2013) 
afirmam que a indústria brasileira e indiana de fármacos e três empresas chinesas na indústria 
química, de equipamentos pesados e TV digital seguem a trajetória típica de construção de 
capacidades iniciais e o aprofundamento dessas capacidades em trajetórias estabelecidas. 
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Entretanto, o estudo de Liu, Qian e Chen (2006) encontrou evidências de que cinco empresas 
chinesas de manufatura não seguiram a trajetória tecnológica sugerida por Kim (1997a). A 
pesquisa evidencia que a principal razão para isso é que: “these firms have strong R&D 
capability and technological knowledge base to build new technological capability by in-house 
R&D rather than by technological importation.” (LIU; QUIAN; CHEN, 2006, p. 21-22). Fan 
(2006) encontrou evidências similares às de Liu, Qian e Chen (2006) em quatro empresas 
chinesas de telecomunicação, sugerindo que as capacidades construídas para o processo de 
catch-up tecnológico foram desenvolvidas por dois canais: P&D interno e alianças externas. 

O modelo de catching-up desenvolvido por Lee e Lim (2001) evolui em relação aos modelos de 
Hobday (1995) e Kim (1997a). Esse estudo identifica três padrões diferenciados na acumulação 
de capacidade tecnológica de empresas coreanas de memória, automóveis, celulares, 
eletrônicos, computadores e máquinas: (i) path-following – a empresa latecomer segue a mesma 
trajetória percorrida por uma empresa precursora; (ii) path-skipping – a empresa latecomer 
segue o caminho da empresa precursora até certo ponto, contudo salta algum estágio e 
economiza tempo no processo de acumulação de capacidade tecnológica; e (iii) path-creating – 
a empresa latecomer segue até certo ponto o caminho da empresa precursora, mas em seguida 
desenvolve uma nova trajetória. Os estudos de Lee, Lim e Song (2005) e Whang e Hobday 
(2011) exploram como empresas coreanas da indústria de TV digital e de telefones celulares 
criaram novas trajetórias diferentes das estabelecidas pelos líderes mundiais após o 
aprofundamento de suas capacidades tecnológicas e pela realização de esforços em P&D.  

Os estudos de Choung, Hwang e Song (2014) também avançam sobre os achados de Kim 
(1997a) e de Lee e Lim (2001). A pesquisa encontra três tipos de padrão (pattern) que empresas 
coreanas percorreram: aprofundamento de processo, arquitetural e inovações radicais. Cada um 
desses “arquétipos” de trajetória requer diferentes estruturas institucionais, base de capacidades 
e formas de colaboração interinstitucional. Entretanto, esses estudos que examinam padrões de 
catch-up tecnológico que se diferem da trajetória convencional do aprofundamento de 
capacidades tecnológicas em trajetórias que foram previamente mapeadas pelos líderes 
mundiais focaram principalmente indústrias de manufatura tradicional (e, em sua grande 
maioria, em empresas no contexto asiático). 

Um número menor de pesquisas sobre a direção da trajetória tecnológica desenvolvida por 
empresas relacionadas a recursos naturais foi alvo de investigação. O estudo de Figueiredo 
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(2010) expande a perspectiva de Lee e Lim (2001) com a identificação de um desvio qualitativo 
nos primeiros estágios da trajetória tecnológica percorrida pelas empresas. O estudo encontra 
evidências de que algumas empresas brasileiras do setor de celulose e papel baseado em floresta 
plantada utilizaram uma estratégia de trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas do 
tipo path-creating. A indústria de vinhos do Chile e da África do Sul desenvolveu uma 
trajetória tecnológica um pouco diferente (CUSMANO; MORRISON; RABELLOTTI, 2010).  

Essas economias emergentes se aproveitaram de uma nova trajetória inaugurada pelos EUA e 
Austrália (New World Producers) em relação aos líderes tradicionais Itália e França (Old World 
Producers). Contudo, a indústria vinícola do Chile e da África do Sul não se limitou a seguir os 
líderes, essas economias “have significantly contributed to the process of technological 
modernization, product standardization, and marketing innovation [...]. [...] based on innovative 
scientific approach to production, in which economies of scale and the timing and alignment of 
R&D strategies with market objectives are key competitive drivers.” (CUSMANO; 
MORRISON; RABELLOTTI, 2010, p. 1598).  

Ou seja, muito se avançou na compreensão da dinâmica do processo de catch-up tecnológico 
em indústrias de manufatura tradicional com trajetórias tecnológicas que seguem o padrão 
“imitação para inovação”. Contudo, a literatura é limitada na compreensão de como empresas 
latecomers exploram novas direções da inovação (trajetória tecnológica) (BELL, 2010), 
especialmente em indústrias relacionadas a recursos naturais (MARIN; STUBRIN; VAN 
ZWANENBERG, 2014). Ademais, a literatura pouco investigou a natureza de indústrias que 
exploram novas trajetórias tecnológicas com desvios qualitativos nos estágios iniciais da 
construção das capacidades tecnológicas.  
 
 
2.3.1.2 A natureza do processo de acumulação de capacidades tecnológicas em nível de 
empresas no contexto de economias emergentes 
 
 
Os estudos sobre acumulação de capacidade tecnológica também se diferem pelo design de sua 
pesquisa. Algumas pesquisas usaram design para reconstrução dessa trajetória de acumulação 
de capacidades tecnológicas por um longo período de tempo, por exemplo, Dutrénit (2000) com 
um estudo de caso único numa empresa de vidro no México; Figueiredo (2003, p. 261) que 
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analisa a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas de duas empresas siderúrgicas 
brasileiras, e encontra evidências de que diferenças da velocidade e da profundidade de 
acumulação de capacidades tecnológicas têm estreita relação com o “modo que os mecanismos 
de aprendizagem tecnológica funcionam ao longo do tempo”; Consoni e Quadros (2006) sobre 
capacidades de desenvolvimento de produto numa subsidiária da General Motors no Brasil; 
Dantas (2006) sobre as operações offshore da Petrobras; Tacla e Figueiredo (2006) sobre a 
trajetória de uma multinacional de bens de capital no Brasil; e Fonseca e Figueiredo (2014) 
sobre o processo de acumulação de capacidade tecnológica por trinta anos de uma empresa 
química brasileira.  

Outros estudos buscaram compreender e comparar o processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas de empresas da mesma indústria em diferentes países. Ariffin e Figueiredo (2004) 
examinam 53 empresas eletrônicas na Malásia e outras 29 no Brasil. Os autores desafiam as 
análises existentes sobre internacionalização de capacidades tecnológicas e apresentam 
evidências de que algumas empresas têm “[...] constantly upgraded to carry out diverse types of 
innovative activity. These capacility-building efforts are strongly associated with greater 
capability for local decision-making and control, automation level and efforts to increase 
exports.” (ARIFFIN; FIGUEIREDO, 2004, p. 579). Marcelle (2005) analisa 26 empresas de 
telecomunicações de Uganda, Gana, Tanzânia e da África do Sul. Figueiredo e Brito (2011) 
analisam oito empresas subsidiárias da indústria eletrônica brasileira e encontram evidências de 
variabilidade entre as diferentes empresas em termos da maneira e da velocidade de acúmulo de 
capacidades de inovação ao longo do tempo. Hu (2012) examina a capacidade tecnológica da 
indústria de Thin Fim Transistor – Liquid Crystal Display (TFT-LCD) no Japão, Coreia e 
Taiwan. Contudo, sua análise se baseia numa metodologia de mensuração de patentes e em 
dados agregados. Portanto, poucas pesquisas realizaram comparações de estudos de caso 
múltiplo intra e intersetorial, especialmente em indústrias relacionadas a recursos naturais. Isto 
é, o enfoque da literatura está centrado em indústrias de manufatura tradicional. 
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2.3.1.3 A escala de tempo envolvida no processo de acumulação de capacidades tecnológicas 
em nível de empresas no contexto de economias emergentes 
 
 
Além da descrição da trajetória de acumulação de capacidade tecnológica, alguns estudos 
buscaram compreender a escala de tempo e a velocidade envolvida nesse processo. As 
pesquisas de Ariffin (2000), Figueiredo (2003, 2007, 2008, 2010), Tacla e Figueiredo (2006), 
Figueiredo e Brito (2011) e Fonseca e Figueiredo (2014) são exemplos de estudos empíricos 
que, além de descreverem a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas, também 
buscaram analisar como esse processo evoluiu ao longo do tempo e quanto tempo foi necessário 
para que empresas latecomers acumulassem capacidades de inovação.  

As observações desses estudos mostram que não há um padrão claro do tempo envolvido para 
que empresas latecomers iniciassem suas operações e acumulassem capacidades próximas da 
fronteira tecnológica internacional. Por exemplo, o estudo de Ariffin e Figueiredo (2004) sugere 
que esse processo de capacidades básicas até capacidades avançadas levou aproximadamente 20 
anos. Essa duração de tempo vai ao encontro com os achados de Hobday (1995), Kim (1997a), 
Tacla e Figueiredo (2006) e Fonseca e Figueiredo (2014). Contudo, o estudo de Figueiredo 
(2003) mostra que uma empresa siderúrgica levou 35 anos para acumular as mesmas 
capacidades, e Figueiredo (2010) indica que empresas de floresta, papel e celulose brasileiras 
levaram até 55 anos.  

Outros estudos mostram que, independentemente do tempo envolvido, algumas empresas 
somente conseguiram acumular capacidades intermediárias no mesmo período de tempo 
(ARIFFIN, 2000; FIGUEIREDO, 2008; FIGUEIREDO; BRITO, 2011). Bell e Figueiredo 
(2012b) comentam que algumas empresas necessitaram de duas décadas para acumular níveis 
intermediários de capacidade e outras o dobro do tempo, como, por exemplo, uma empresa 
siderúrgica (FIGUEIREDO, 2003) e uma empresa de fabricação de refrigeradores 
(FERIGOTTI; FIGUEIREDO, 2005). Portanto, essas diferenças na profundidade e velocidade 
de acumulação de capacidades tecnológicas indicam que as trajetórias de acumulação estão 
sujeitas a interrupções ou descontinuidades. Entretanto, como parte dos trabalhos se baseia em 
observações de curto período e há poucos estudos de longo prazo, as pesquisas não avançam em 
dar explicações mais robustas, considerando o conceito de escala de tempo. 
 



20 
 

2.3.1.4 A organização do processo de acumulação de capacidades tecnológicas em nível de 
empresas no contexto de economias emergentes 
 
 
Uma análise da trajetória de acumulação de capacidade tecnológica somente centrada na 
empresa latecomer é limitada para compreender a forma como essas empresas têm construído 
sua capacidade. O processo de inovação nas empresas latecomers tem sido substancialmente 
desintegrado – ou decomposto como advogam Schmitz e Stramback (2009) – e as empresas têm 
adotado diferentes formas organizacionais para realizar atividades inovadoras (BELL; 
FIGUEIREDO, 2012b). 

A criação de capacidades tecnológicas é um processo no qual as organizações não atuam de 
forma isolada e são interdependentes de outras instituições. Bell e Figueiredo (2012b, p. 75) 
afirmam que: “It is now well known that a firm´s own inputs to its innovation activities are 
typically complemented by innovation inputs from other firms and organizations.” Ariffin 
(2000), em sua pesquisa em empresas de eletrônica da Malásia, encontrou evidências da 
importância dos fornecedores locais e da difusão dos fluxos de conhecimento com as empresas 
para a construção de capacidades tecnológicas tanto de produção quanto de inovação. Tsekouras 
(2006) conclui que os aspectos gerenciais e organizacionais, assim como a integração de 
conhecimento no decorrer do tempo, por meio de tecnologias, fornecedores e outras 
organizações externas, afetam de forma direta o desempenho competitivo e inovativo das 
organizações. Entretanto, essas pesquisas pouco exploram as conexões de firmas latecomers 
com outras organizações relevantes para a construção de capacidades tecnológicas, como 
universidades e institutos de pesquisa. 

Alguns trabalhos procuraram compreender como que as capacidades tecnológicas poderiam 
estar distribuídas em redes de conhecimento. Dantas (2006, p. 238) argumenta sobre a relação 
de interdependência da capacidade tecnológica e das redes de conhecimento: “shifts in the 
properties of knowledge networks were preceded by shifts in the company´s capabilities and 
changes in the capabilities of the company were a pre-condition that enabled it to develop its 
knowledge networks into qualitative new forms.” Dantas e Bell (2011) avançam no 
entendimento da criação de capacidades tecnológicas distribuídas e da importância da 
habilidade da organização de orquestrar diferentes “estoques” de conhecimento em diferentes 
localidades para a criação de atividades inovadoras. Portanto, esses trabalhos exploram os 



21 
 

fatores que influenciam o codesenvolvimento das capacidades tecnológicas e das redes de 
conhecimento centradas na empresa (Petrobras). Dessa forma, a Petrobras desempenhou um 
papel de demandador e orquestrador de novas tecnologias. Contudo, em outras indústrias 
(especificamente a indústria de bioetanol), não se pode afirmar que sempre há uma organização 
que orquestre essa rede de inovação. 

A compreensão sobre o funcionamento dessas redes é aprofundada por outros estudos. Yoruk 
(2011) procura avançar o entendimento sobre “network of firm-centred knowledge links” 
discutido anteriormente por Dantas (2006) e Dantas e Bell (2011). Yoruk (2009) enfatiza a 
importância da interdependência das empresas latecomers com universidades e institutos de 
pesquisa (além de fornecedores) para a criação de capacidades tecnológicas:  

The structure of the innovation system was shifting towards non-firm organizations, 
from inter-firm linkages to firm-institutes linkages over time, mainly with domestic 
universities. Firm-level capabilities also determined the kind of partner chosen by the 
firm for later interactions. The higher the level of additional capability acquired, the 
lower was the proportion of collaborating with other firms, but the higher was the 
proportion of collaborating with institutes such as universities in the later projects. 
(YORUK, 2009, p. 277). 

Portanto, o trabalho de Yoruk (2011) encontrou evidências da influência das mudanças das 
conexões no aprofundamento das capacidades tecnológicas de inovação de firmas no setor de 
materiais avançados da Turquia. Os achados de Yoruk são complementares ao estudo realizado 
por Giuliani e Arza (2009). Nesse estudo, esses autores demonstram que, entre empresas 
vinícolas da Itália e do Chile, o fortalecimento de “innovation-centered links” com 
universidades e institutos de pesquisa era maior para empresas com bases de conhecimento 
interno mais fortes para suportar suas próprias atividades de inovação. Choung, Hwang e Song 
(2014) avançam na compreensão sobre o papel que diferentes atores exercem na acumulação de 
capacidades tecnológicas em diferentes fases e concluem que, quando as capacidades dos atores 
são aumentadas, o relacionamento entre essas organizações muda: 

[...] the relationship among innovators have different characteristics in each entry 
stage. In the entry at the mature stage, the relationships among the equipment and 
material suppliers are salient and change in accordance with the accumulation of 
technological capabilities. In the entry just after setting of the dominant design, the 
user-supplier relationships in the cooperative product development are more 
important. […] Finally, in the fluid stage, the role of the public sector is critical in 
terms of knowledge generation, diffusion, and market creation. (CHOUNG; HWANG; 
SONG, 2014, p. 165).  
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Por fim, os trabalhos de Dantas e Figueiredo (2009), Shikida, Azevedo e Vian (2011), Andersen 
(2011, 2015), Dantas (2011) e Matias (2011) investigam como evoluíram as capacidades 
tecnológicas do setor de bioetanol do Brasil. Porém, existem limitações nesses trabalhos que 
esta pesquisa tem a intenção de explorar. Inicialmente, nenhum desses estudos objetivou 
analisar a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil. Os trabalhos de Andersen 
(2011, 2015) e Matias (2011) exploram como que fatores institucionais contribuíram para a 
realização de atividades inovadoras no setor no período pré-Proálcool (antes de 1975). As 
pesquisas de Dantas e Figueiredo (2009) e Dantas (2011) abordam a trajetória de acumulação 
de capacidades tecnológicas do setor no período pós-Proálcool (a partir de 1975), mas suas 
análises são fruto de evidências em nível de indústria, com pouco aprofundamento em nível de 
empresa.  

Esse design de pesquisa, centrado em evidências em nível de indústria, também é característica 
dos estudos de Andersen (2011, 2015) e Matias (2011). Santos, Borschiver e Couto (2010) 
exploram como algumas empresas relacionadas à cana-de-açúcar têm explorado possibilidades 
de diversificação industrial para novos mercados de biorrefinaria. O estudo de Shikida, 
Azevedo e Vian (2011) procurou explorar evidências em nível de firma, investigando as 
capacidades tecnológicas acumuladas por 40 empresas produtoras de bioetanol de Minas 
Gerais. Entretanto, pouco explora as fontes para a construção dessas capacidades e não realiza 
uma análise ao longo do tempo, pouco explorando a trajetória tecnológica e se há 
heterogeneidades entre as diferentes áreas tecnológicas.  

Nyko et al. (2013) investigam se a estagnação tecnológica das tecnologias agrícolas da indústria 
de bioetanol é um resultado de uma estagnação passageira ou de uma crise estrutural. A 
pesquisa apresenta evidências de que a diminuição do ritmo da produtividade agrícola do setor 
entre 2010 e 2013 foi influenciada tanto por fatores conjunturais (ex.: adversidade climática, 
renovação inadequada dos canaviais e crise financeira) quanto por fatores estruturais (ex.: 
deficiências nos programas de melhoramento genético para obtenção de novas variedades, 
tecnologias de máquinas e implementos agrícolas, tecnologia de mecanização e irrigação de 
lavoura). A pesquisa conclui que a indústria de cana tem um tamanho relevante para o Brasil, 
mas pequeno para o mundo, e que, por isso, a cultura da cana atrai pouco interesse no 
desenvolvimento de novas tecnologias. O trabalho tem o mérito de prover um panorama da 
atual situação tecnológica da área agrícola da cana-de-açúcar no Brasil. Contudo, o trabalho 
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pouco investiga a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil no longo prazo e não 
explora o desenvolvimento de tecnologias industriais. 

Ou seja, as análises que foram realizadas na indústria de bioetanol pouco exploram a dinâmica 
da trajetória tecnológica da indústria, pouco se aprofundam em evidências de nível de indústria 
e de firma, pouco exploram as semelhanças e heterogeneidades do desenvolvimento de 
capacidades tecnológicas entre diferentes funções (áreas) tecnológicas e pouco exploram como 
as non-firm organizations mudam seu papel ao longo do tempo entre as diferentes funções 
tecnológicas para a acumulação de capacidades tecnológicas de produção e de inovação. 
 
 
2.3.1.5 Conclusões sobre estudos empíricos da literatura de acumulação de capacidades 
tecnológicas em nível de empresas no contexto de economias emergentes 
 
 
A revisão de alguns estudos empíricos sobre exame de trajetórias tecnológicas e a acumulação 
de capacidades tecnológicas de firmas latecomers e outras instituições no contexto de 
economias emergentes permitiu observar que: (i) houve um relevante avanço na compreensão 
de como indústrias de manufatura tradicional (de transformação) em economias emergentes 
(principalmente do contexto asiático) realizaram o processo de catch-up tecnológico em 
trajetórias tecnológicas já mapeadas e percorridas pelos líderes mundiais (KIM, 1997a; 
GUENNIF; RAMANI, 2012; XIAO; TYLECOTE; LIU, 2013). Ou seja, grande parte da 
literatura investiga o aprofundamento de capacidades tecnológicas em trajetórias dominantes. 
Entretanto, até que ponto é possível aplicar essa abordagem em indústrias intensivas em 
recursos naturais, uma vez que as condições edafoclimáticas desse tipo particular de indústria 
impossibilita uma mera replicação tecnológica? (ii) Contudo, houve limitado avanço na 
compreensão de como firmas latecomers desenvolvem trajetórias tecnológicas com mudanças 
qualitativas na direção da inovação (da trajetória tecnológica) (BELL, 2010), especialmente em 
indústrias relacionadas a recursos naturais (MARIN; STUBRIN; VAN ZWANENBERG, 
2014). Ademais, as contribuições da literatura que examinam trajetórias de path-creating 
investigam principalmente essa mudança de trajetória em estágios avançados do processo de 
acumulação de capacidade tecnológica (LEE; LIM, 2001; LEE; LIM; SONG, 2005; WHANG; 
HOBDAY, 2011), enquanto um número restrito investiga como desvios qualitativos da 
trajetória vigente e a inauguração de novas trajetórias tecnológicas ocorrem nos estágios iniciais 
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da construção de capacidades tecnológicas (CUSMANO; MORRISON; RABELLOTTI, 2010; 
FIGUEIREDO, 2010). Não é possível, portanto, existir outros tipos de catch-up tecnológico 
path-creating que ainda não foram explorados pela literatura? (iii) Grande parte da literatura de 
acumulação de capacidades tecnológicas examina empresas individuais (KIM, 1998; 
FIGUEIREDO, 2001) e não investiga o papel de organizações relacionadas (universidades, 
institutos de pesquisa, fornecedores, competidores etc.) para a acumulação de capacidades 
tecnológicas. (iv) Por fim, há interesse no exame de organizações da indústria de bioetanol 
(FURTADO; SCANDIFFIO; CORTEZ, 2011; MATIAS, 2011; ANDERSEN, 2015). No 
entanto, são poucos os estudos que investigam como a trajetória tecnológica da indústria foi 
moldada pelo processo de acumulação de capacidades tecnológicas e como se dá a relação de 
interdependência entre as firmas e outras instituições, tanto em termos de profundidade quanto 
em termos de organização. 

Mas como que as empresas de economias emergentes operam para criar capacidades 
tecnológicas? Parte da literatura sobre acumulação de capacidades tecnológicas em empresas 
latecomers coloca a variável aprendizagem tecnológica como a fonte mais próxima para a 
criação de capacidades tecnológicas. Diversos estudos (BELL; SCOTT-KEMMIS; 
SATYARAKWIT, 1982; KIM, 1997a; DUTRÉNIT, 2000; FIGUEIREDO, 2001; 
MARCELLE, 2004) que analisam o processo de acumulação de capacidades tecnológicas 
também investigam o papel da aprendizagem, e concordam que o esforço deliberado de 
empresas para criar recursos humanos e bases de conhecimento é fator crítico para que essas 
organizações criem as capacidades para se engajarem em atividades de inovação. Portanto, a 
próxima seção tem como objetivo examinar parte dos estudos empíricos mais relevantes sobre 
aprendizagem tecnológica em economias emergentes. 
 
 
2.3.2 O papel da aprendizagem tecnológica para a acumulação de capacidades tecnológicas em 
nível de empresa no contexto de economias emergentes 
 
 
O interesse sobre como as empresas latecomers realizam seu mecanismo de aprendizagem 
tecnológica para aumentar sua competitividade teve seu início em conjunto com as pesquisas 
sobre trajetória de acumulação de capacidade tecnológica em empresas de economias 
emergentes. Bell e Figueiredo (2012a) argumentam que uma equipe coordenada por Jorge Katz 
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na década de 1970 foi quem iniciou o primeiro programa de pesquisa que investigou o tema de 
forma sistemática. Katz (1976, 1987), Bell, Scott-Kemmis e Satyarakwit (1982) e Lall (1987) 
analisam a “nature and dynamics of the various learning mechanisms by which firms built up – 
or failed to build up – their innovative technological capabilities over time.” (BELL; 
FIGUEIREDO, 2012a, p. 15). Na década de 1980, Bell, Scott-Kemmis e Satyarakwit (1982) 
conduziram um dos primeiros trabalhos a realizar uma análise minuciosa, em uma empresa 
latecomer, dos efeitos de uma atitude passiva de aprendizagem em sua competitividade. Scott-
Kemmis (1988) (apud FIGUEIREDO, 2003) estudou o setor de celulose brasileiro e verificou 
que alguns mecanismos de aprendizagem tiveram importância crucial para a criação de 
capacidades tecnológicas. 

Com a emergência dos países pertencentes aos “tigres asiáticos” e a partir da década de 1990, 
alguns autores se inspiraram nas contribuições da literatura de aprendizagem de empresas de 
economias avançadas2. Hobday (1995) desenvolveu uma estrutura analítica para o 
entendimento do papel da aprendizagem tecnológica no processo de catching-up tecnológico de 
empresas eletrônicas do leste asiático. Todavia, sua análise se torna limitada para uma 
generalização para empresas de outros setores (ex.: recursos naturais). Kim (1997a, 1998) 
argumenta sobre a importância da sinergia entre a aprendizagem tecnológica interna e externa 
da organização, porém não comenta sobre o grau de importância de cada tipo de aprendizagem 
e como isso se modifica ao longo do tempo. 

Sobre os problemas associados com o desnivelamento da profundidade de conhecimento entre 
campos tecnológicos e entre unidades organizacionais, e a consequente acumulação de 
capacidade tecnológica truncada, Dutrénit (2000) avança o entendimento sobre os efeitos 
negativos da aprendizagem – em consonância com o trabalho de Bell et al. (1982) e debatendo 
com relação aos trabalhos de Kim (1997a, 1998). Figueiredo (2001) se difere 
consideravelmente dos estudos de Kim (1997a, 1998) e Dutrénit (2000) por não se basear em 
estudos de caso individuais. Figueiredo (2001) realiza uma análise comparativa e apresenta 
evidências da importância da aprendizagem tecnológica para explicar diferenças de acumulação 
de capacidades tecnológicas e o desempenho competitivo entre empresas do mesmo setor. 
Figueiredo (2003, p. 261) analisa a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas de 
duas empresas siderúrgicas brasileiras, e encontra evidências de que diferenças da velocidade e 

                                                
2 Ex.: Cohen e Levinthal (1989), Iansiti e Clark (1994), Nonaka e Takeuchi (1995) e Leonard-Barton (1995). 
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da profundidade de acumulação de capacidades tecnológicas têm estreita relação com o “modo 
que os mecanismos de aprendizagem tecnológica funcionam ao longo do tempo.”  

Tacla (2002) e Tacla e Figueiredo (2006) realizam um estudo com a mesma base conceitual de 
Figueiredo (2001) e encontram evidências da influência dos mecanismos de aprendizagem na 
melhoria do nível de capacidade tecnológica de uma empresa de bens de capital. Esses achados 
são similares aos encontrados por Hansen e Ockwell (2014), que examinaram o papel dos 
mecanismos de aprendizagem no processo de acumulação de capacidades tecnológicas em oito 
empresas de equipamentos da Malásia. Avançando a compreensão sobre o papel da 
aprendizagem tecnológica e do desenvolvimento organizacional para a acumulação de 
capacidades tecnológicas, Marcelle (2005) analisa 26 empresas de telecomunicações de 
Uganda, Gana, Tanzânia e da África do Sul. O estudo chega a conclusões similares às de 
Figueiredo (2003): “Organization integration exerts very important influences on the 
effectiveness of technological capability building. […] Investments in learning should have 
breadth and be sustained over time.” (MARCELLE, 2005, p. 569;571). Porém, esses estudos 
não discerniram a importância relativa no decorrer do tempo de diferentes mecanismos de 
aprendizagem e como eles influenciam, em diferentes momentos, o processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas. 

Guo e Guo (2011) examinam o padrão de aprendizagem tecnológica em termos de estrutura e 
processos de colaboração. Os autores encontram evidências de que os padrões de aprendizagem 
adotados por empresas chinesas para a realização de atividades de inovação de produto e 
processo são similares. Isso acontece porque as empresas tendem a se apoiar nos canais de 
conhecimento já conhecidos: “The cluster firms tend to acquire technological knowledge from 
sources with which they have already built up long-term relationships in order to reduce the 
screening, evaluating and acquiring costs of technological knowledge searching.” (GUO; 
GUO, 2011, p. 102). Hansen e Ockwell (2014) encontraram evidências, em sua pesquisa com 
oito empresas fornecedoras de caldeiras e equipamentos de energia para a indústria de biomassa 
da Malásia, de que avanços significativos em capacidade tecnológica são resultados da 
aprendizagem realizada por meio de redes de parceiros estrangeiros e que são mais avançados 
tecnologicamente. Porém, esses estudos não têm um caráter longitudinal e não apresentam a 
dinâmica de mudança do padrão de busca de conhecimento das organizações no decorrer do 
tempo.  
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Dessa forma, Figueiredo, Cohen e Gomes (2013) buscaram avançar a compreensão sobre a 
dinâmica de mudança da aprendizagem tecnológica em empresas latecomers. Os autores 
avançam a compreensão desse tema em relação aos estudos anteriores (KIM, 1997a; 
FIGUEIREDO, 2001; MARCELLE, 2005; TACLA; FIGUEIREDO, 2006; GUO; GUO, 2011). 
Os autores investigam a relação entre a acumulação de capacidades tecnológicas de empresas 
latecomers e a extensão das mudanças do uso de mecanismos de aprendizagem tecnológica no 
decorrer do tempo. Os autores concluem que as organizações que gerenciaram de forma mais 
eficaz a combinação de uso de mecanismos externos e internos, e que no decorrer do tempo 
aumentaram a intensidade de uso e passaram a utilizar mecanismos de maior grau de 
complexidade tiveram maior êxito na sua acumulação de capacidades tecnológicas. Porém, 
esses estudos focaram suas análises nos esforços de aprendizagem da empresa latecomer. 
Conforme mencionado por Bell e Figueiredo (2012b), as empresas de economias emergentes 
têm modificado de forma substancial a sua forma de realizar atividades de inovação. Esse 
processo tem sido desintegrado/decomposto (SCHMITZ; STRAMBACK, 2009). As empresas 
latecomers têm utilizado outras formas organizacionais, mais cooperativas e interdependentes 
de outras instituições, para criar capacidades tecnológicas. 

Alguns estudos procuraram compreender de forma empírica o funcionamento da 
interdependência entre firmas e outras organizações para a criação capacidades tecnológicas a 
partir da década de 2000. Ariffin (2000) encontrou evidências de que a difusão de fluxos de 
conhecimento entre empresas subsidiárias eletrônicas da Malásia, empresa matriz, empresas 
irmãs e fornecedores possibilitou a construção de capacidades básicas de produção, e 
posteriormente impulsionou a construção e melhoria de níveis básicos e níveis mais avançados 
de capacidade inovadora. Zeng, Chie e Tam (2010) realizaram uma pesquisa em mais de 130 
empresas de manufatura na China e encontraram evidências que indicam que existe um 
relacionamento positivo significante entre cooperação interfirmas, cooperação com institutos de 
pesquisa e desempenho inovativo. Guo e Chen (2013) encontraram evidências de que empresas 
eletrônicas na China utilizaram mecanismos de aprendizagem por decomposição tecnológica 
(ex.: participação gradual em produção cooperativa como subcontratado ou procurando 
assistência em universidades e institutos de pesquisa) para minimizarem a distância tecnológica 
entre elas e as empresas multinacionais. Contudo, os trabalhos de Zeng, Chie e Tam (2010) e 
Guo e Chen (2013) pouco elucidam sobre questões de mudança ao longo do tempo dessas 
interações, uma vez que seu design de pesquisa utiliza dados agregados de somente um período. 
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O desempenho inovador e a sua competitividade global são resultados do sucesso da integração 
do conhecimento ao longo do tempo, por meio de tecnologias próprias, de fornecedores e 
organizações externas (TSEKOURAS, 2006). Por exemplo, Tsekouras (2006) evidencia que a 
empresa FG gerenciou de melhor forma a integração de conhecimento interno com expertise 
externa: “The ability to integrate knowledge across boundaries was also evident in the case of 
automation where the knowledge coming from the German institute was successfully 
incorporated into FG’s production line, merging with FG’s mechanical engineering skills.” (p. 
143). Essa mesma ideia de integração de conhecimentos com parceiros externos é explorada por 
Dantas (2006), Vedovello e Figueiredo (2006), Yoruk (2009), Dantas e Bell (2010), Figueiredo 
(2011) e Urzua (2011). Especificamente, Dantas (2006) busca compreender a natureza dos 
fluxos de conhecimento da rede orquestrada pela Petrobras: “These networks are concerned 
with innovation and continuous learning and are mostly characterized by bidirectional and 
multidirectional flows of S&T knowledge, and a complementary division of labour in knowledge 
production.” (p. 247).  

O estudo de Vedovello e Figueiredo (2006) aprofunda a análise realizada anteriormente por 
Ariffin e Figueiredo (2004) e analisa sistematicamente o papel das ligações das organizações de 
apoio ao sistema de inovação na acumulação de capacidades tecnológicas das indústrias 
eletroeletrônica, de duas rodas e fornecedoras no Brasil, e encontrou evidências de que as 
organizações de apoio (universidades, institutos de pesquisa etc.) realmente contribuíram para o 
desenvolvimento de capacidades tecnológicas. Yoruk (2009) procura avançar a compreensão 
sobre a relação entre capacidade tecnológica e a relação das firmas com outras organizações, 
realizada por Dantas (2006), e advoga que: “[...] additional capability levels of product or 
process development hindered links with domestic institutes and firms” (p. 277); e por fim, 
conclui que “[…] particularly in a developing country, necessitates looking into inter-firm and 
firm-institute interactions simultaneously [...].” (p. 277).  

Figueiredo (2011) também encontra evidências sobre a relação entre interações e capacidade 
tecnológica:  

Such differences in the achievement in innovative performance reflect the different 
frequency of use and quality of the many knowledge-intensive linkages that the 
subsidiaries developed with both their internal and external counterparts. [...] 
Counterparts like universities and research institutes proved more effective than 
suppliers, consulting firms, and clients. (p. 435-436).  
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Porém, a relação entre aprendizagem e capacidade parece ter uma ligação causal inversa: “Some 
kind of reverse causality is apparent, in that those subsidiaries that developed more and 
stronger links with local organizations on sophisticated projects seem to have done so because 
they had simultaneously been accumulating high levels of innovative capability.” 
(FIGUEIREDO, 2011, p. 436). Esse achado vai ao encontro do argumento de Giuliani e Bell 
(2005) sobre a importância das bases de conhecimento prévio para a existência de colaborações 
de conhecimento entre diferentes atores. 

[...] the density and structure of the channels of knowledge acquisition and diffusion 
between the firms into and within the cluster, and hence their impact on the extent of 
learning in the cluster, were strongly shaped by the knowledge bases of their 
individual firms. […] A cluster is a complex economic and cognitive space where 
firms establish knowledge linkages not simply because of their spatial proximity but in 
ways that are shaped by their own particular knowledge bases. (GIULIANI; BELL, 
2005, p. 64). 

Logo, uma articulação bem gerenciada das conexões com instituições externas para a criação de 
conhecimento influencia de forma positiva a acumulação de capacidade tecnológica e aumenta 
a base de conhecimento da organização (TSEKOURAS, 2006; DANTAS, 2006; 
VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2006; DANTAS; BELL, 2010, 2011; YORUK, 2009, 2011; 
URZUA, 2011). Essa proposição vai ao encontro dos achados de Choung, Hwang e Song 
(2014, p. 165), os quais complementam que as relações com outras instituições variam 
conforme o padrão e a acumulação de capacidades tecnológicas: “We suggest that the 
capabilities of each innovator and the relationship among innovators determine the dynamics of 
the innovation system. As the capabilities of each innovator are enhanced, the relationship 
among innovators change.”  

Em suma, as pesquisas aqui revisadas são exemplos de estudos que procuraram realizar análises 
sistemáticas da forma como as empresas latecomers gerenciaram diferentes tipos de mecanismo 
de aprendizagem, diferentes tipos de colaboração com outras organizações e seu impacto no 
processo de acumulação de capacidades tecnológicas. Dessa forma, é possível identificar 
algumas limitações dessa literatura: (i) a compreensão do papel da aprendizagem na construção 
de trajetórias de acumulação de capacidade inovadora de empresas latecomers continua 
incipiente (FIGUEIREDO; COHEN; GOMES, 2013); (ii) há uma escassez de estudos que 
examinam a importância relativa dos diferentes mecanismos de aprendizagem e como essa 
importância se modifica conforme as empresas latecomers incrementam suas capacidades 
tecnológicas (BELL; FIGUEIREDO, 2012a) – com a exceção de Figueiredo, Cohen e Gomes 
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(2013); (iii) também é limitado o entendimento sobre a importância relativa de fluxos de 
conhecimento em termos de quais parceiros (universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, 
empresas competidoras, clientes etc.) foram acessados para a criação de capacidade tecnológica; 
e (iv) há poucas evidências de como a importância relativa dos diferentes tipos de colaboração e 
de como os diferentes tipos de parceiro se modificam no decorrer do tempo enquanto a empresa 
latecomer aprofunda sua capacidade tecnológica. 
 
 
2.4 Síntese do Capítulo e Questões da Pesquisa 
 
 
Este capítulo teve como propósito justificar a relevância do tema de pesquisa e conduzir às 
perguntas de pesquisa. Com a revisão dos argumentos expostos na seção 2.1, conclui-se que: (i) 
a existência de um conjunto de estudos que consideram as indústrias processadoras de recursos 
naturais (que podem ser caracterizadas como indústrias de LMT) portadoras de oportunidades 
muito limitadas para geração de: (a) inovações de produto e processo, (b) aprendizagem 
tecnológica e organizacional, (c) spillovers, e (d) diversificação industrial; (ii) alguns estudos 
advogam que oportunidades de desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico somente 
podem ser atingidas por meio de investimentos maciços e especialização em indústrias de alta 
tecnologia ou de manufatura; (iii) a literatura preocupada em analisar a importância das 
indústrias de LMT ainda carece de estudos em contextos diferentes das economias avançadas; e 
(iv) há uma escassez de estudos que agreguem evidências empíricas da acumulação de 
capacidades tecnológicas e dos fatores influentes nesse processo em indústrias processadoras de 
recursos naturais em economias emergentes em nível de empresa e setorial. Portanto, encontra-
se a oportunidade de apresentar evidências empíricas dos esforços de inovação em organizações 
industriais processadoras de recursos naturais, contribuindo para o debate do papel das 
indústrias intensivas em recursos naturais no desenvolvimento tecnológico e econômico em 
economias emergentes. 

No que diz respeito às conclusões do capítulo sobre a literatura que examina as trajetórias de 
acumulação de capacidades tecnológicas e os fatores influentes na acumulação de capacidades 
tecnológicas em empresas de economias emergentes, apontam-se: (i) uma limitação na 
compreensão de firmas latecomers que não seguem a trajetória típica de “imitação para 
inovação”, explorando novas direções e/ou trajetórias tecnológicas que se diferem 
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qualitativamente das trajetórias anteriormente desenhadas e percorridas pelos líderes mundiais 
(BELL, 2010; FIGUEIREDO, 2010); (ii) poucos estudos aprofundam suas análises e 
investigam heterogeneidades no processo de acumulação de capacidades tecnológicas em 
diferentes áreas tecnológicas e como isso molda a trajetória tecnológica; (iii) poucos estudos 
aprofundam sua análise para captar a mudança na natureza dos mecanismos de aprendizagem 
realizada por empresas latecomers e como isso influencia o processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas (BELL; FIGUEIREDO, 2012a); (iv) poucos investigam como se 
desenvolve a organização do processo de acumulação de capacidades tecnológicas distribuídas 
entre diferentes atores na indústria; e (v) poucos estudos buscam compreender a trajetória 
tecnológica em indústrias relacionadas a recursos naturais de economias emergentes, e o papel 
dos processos de acumulação de capacidades tecnológicas e de aprendizagem tecnológica no 
processo de catch-up tecnológico (CUSMANO; MORRISON; RABELLOTTI, 2010; MARIN; 
STUBRIN; VAN ZWANENBERG, 2014), especialmente na indústria de bioetanol do Brasil. 

Conclui-se que há uma escassez de estudos empíricos que examinam a relação da construção de 
trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas e o papel dos mecanismos de 
aprendizagem tecnológica. De forma mais específica, encontra-se a oportunidade de investigar 
formas de catch-up tecnológico que se diferem da trajetória típica de “imitação para inovação”, 
que realizam desvios qualitativos da trajetória estabelecida e se baseiam em uma estratégia 
path-creating. Dessa forma, com a análise realizada da literatura relevante e os pontos 
destacados anteriormente, esta pesquisa de tese tem como objetivo final examinar as seguintes 
questões: 

(i) Como se caracterizou o processo de catch-up tecnológico na indústria de bioetanol do Brasil 
ao longo de sua existência, especialmente durante o período de 1975 a 2014? Especificamente, 
como a acumulação de capacidades tecnológicas moldou esse processo de catch-up tecnológico 
nessa indústria ao longo do tempo? 
 
(ii) Qual foi o papel dos diferentes mecanismos de aprendizagem na acumulação de capacidades 
tecnológicas na indústria de bioetanol do Brasil durante o período de 1975 a 2014? 
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3 BASE CONCEITUAL DA PESQUISA 
 
 
3.1 Introdução 
 
 
Este capítulo apresenta os conceitos básicos e a base conceitual para examinar o relacionamento 
entre as variáveis das questões de pesquisa apresentadas no capítulo anterior. O capítulo está 
organizado em cinco seções, além desta. Na seção 3.2, apresentam-se algumas ideias sobre 
empresa latecomer. A seção 3.3 revisa alguns conceitos de trajetória tecnológica, catch-up 
tecnológico, fronteira tecnológica, capacidade tecnológica e atividades inovadoras. Na seção 
3.4, discute-se de forma sucinta conceitos de aprendizagem tecnológica. Na seção 3.5, 
apresenta-se a forma como os constructos “acumulação de capacidade tecnológica” e 
“mecanismos de aprendizagem” são operacionalizados na literatura. Na seção 3.6, apresenta-se 
o modelo analítico que prevalece na literatura de acumulação de capacidades tecnológicas. 
 
 
3.2 Ideias Básicas sobre Empresa Latecomer (Empresas de Economias de Industrialização 
Tardia) 
 
 
Esta seção apresenta o entendimento sobre empresa latecomer nesta pesquisa. Hobday (1995), 
Mathews e Cho (1999) e Mathews (2002) definem que uma empresa latecomer deve respeitar 
quatro condições: (i) a desvantagem de estar deslocada das fontes de tecnologia e mercados 
avançados; (ii) a existência de vantagem competitiva pelos baixos custos; (iii) ser 
historicamente determinada, ao invés de deliberadamente estratégica; e (iv) ter a intenção 
estratégica de realizar o catching-up tecnológico. Mais recentemente, com relação ao 
deslocamento das fontes de tecnologia, Fu, Pietrobelli e Soete (2011) argumentam que esse tipo 
de empresa tem sido incorporada em redes internacionais que oferecem acesso potencial a 
numerosas fontes globais de tecnologia; enquanto Bell e Figueiredo (2012a, p. 25) concluem 
que “a desvantagem-chave tecnológica é muito menos sobre seu deslocamento intrínseco das 
fontes de tecnologia e mais sobre as suas capacidades internas iniciais limitadas para explorar 
fontes disponíveis para implementação de inovações em suas próprias atividades produtivas.” 
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Entende-se por empresa latecomer nesta pesquisa uma empresa com origem em uma economia 
em desenvolvimento/emergente, que inicialmente não é capaz de engajar esforços em atividades 
inovadoras, porém tem intenção deliberada de realizar o catching-up tecnológico, seja qual for a 
sua estratégia de trajetória tecnológica, com o objetivo de alcançar a fronteira tecnológica 
internacional, ou pelo menos diminuir a distância de sua capacidade inovadora com relação às 
empresas líderes (HOBDAY, 1995; MATHEWS; CHO, 1999; BELL; FIGUEIREDO, 2012a). 
 
 
3.3 Acumulação de Capacidades Tecnológicas em Empresas Latecomers 
 
 
Esta seção apresenta algumas definições conceituais sobre trajetória tecnológica, catch-up 
tecnológico, fronteira tecnológica e acumulação de capacidades tecnológicas. 
 
  
3.3.1 Ideias básicas sobre trajetória tecnológica, catch-up tecnológico e fronteira tecnológica 
 
 
Trajetória tecnológica é compreendida nesta pesquisa conforme os conceitos desenvolvidos por 
Kim (2003), Bell (2010) e Dosi e Nelson (2013). Kim (2003) define uma trajetória tecnológica 
como a direção evolucionária de avanços tecnológicos que são observados entre indústrias e 
setores. Uma trajetória tecnológica envolve o refinamento e melhoria progressiva das respostas 
de fornecimento para as demandas e exigências técnicas (DOSI; NELSON, 2013). Ou seja, 
pode ser compreendida como a trajetória na qual inovações acontecem em um determinado 
campo, ou a direção de um avanço tecnológico (BELL, 2010). 

Nesta pesquisa, o termo ‘catch-up tecnológico’ é entendido conforme os estudos de Bell e 
Pavitt (1993, 1995) e Bell e Figueiredo (2012a). A ideia do conceito catching-up está centrada 
em termos de estreitamento ou ampliação de lacunas entre as capacidades tecnológicas de 
empresas da fronteira tecnológica internacional. Essa lacuna pode ser entendida de duas formas: 
(i) fronteira internacional de capacidade de produção e (ii) fronteira internacional de capacidade 
de inovação. Enquanto a primeira está relacionada com taxas de produtividade, a segunda tem a 
ideia de geração e gestão de mudança na tecnologia, sistema de produção e produto, passando 
de usuários de tecnologia para empresas que adaptam, incrementam, melhoram ou criam 
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tecnologias (BELL; PAVITT, 1993; BELL; FIGUEIREDO, 2012a). Nesta pesquisa, o interesse 
é pelo catching-up para gerar e gerir a inovação. 

As organizações latecomers realizam diferentes processos de catch-up tecnológico. Lee e Lim 
(2001) identificam três tipos de processo de catch-up tecnológico: (i) path-following: a empresa 
latecomer busca a mesma trajetória desenvolvida por empresas líderes do setor; (ii) stage-
skipping: a empresa latecomer busca a mesma trajetória desenvolvida por empresas líderes do 
setor, porém realiza esforços para pular determinados estágios para acelerar seu processo; e (iii) 
path-creating: a empresa latecomer cria uma trajetória diferente das empresas líderes e esse 
processo pode ocorrer a qualquer momento, seja no início ou após a empresa ter perseguido os 
líderes por algum tempo (FIGUEIREDO, 2010). Figueiredo (2010) e Bell e Figueiredo (2012b) 
argumentam que a fronteira tecnológica não pode ser concebida como um end point ou um alvo 
móvel, mas, sim, como uma área ou horizonte fluído para ser explorado.  

Existem organizações latecomers que acumulam suas capacidades tecnológicas partindo dos 
níveis mais básicos e, no decorrer do tempo, aproximam-se da fronteira tecnológica existente. 
Em outros casos, algumas empresas latecomer se aproveitam de “janelas de oportunidade” e 
iniciam trajetórias tecnológicas disruptivas e inéditas, inaugurando trajetórias tecnológicas que 
podem torná-las líderes internacionais. Essas novas trajetórias tecnológicas podem se aproveitar 
de nichos, como “protected spaces for the development and use of promising technologies by 
means of experimentation, with the aim of (1) learning about the desirability of the new 
technology and (2) enhancing the further development and the rate of application of the new 
technology.” (KEMP; SCHOT; HOOGMA, 1998, p, 186). 

Smith, Stirling e Berkhout (2005) comentam que geralmente novas tecnologias coevoluem 
simultaneamente. Mazzoleni e Nelson (2007) argumentam que trajetórias de catch-up 
tecnológico em agricultura, por exemplo, “could not simply copy technologies and practice in 
countries at frontier, but needed to develop technologies suited to their own conditions.” (p. 
1516). Ou seja, como essa área de conhecimento é sujeita a condições específicas (ex.: solo, 
clima, água, doenças, pragas etc.), é necessário (se não, obrigatório) que países e/ou indústrias 
criem a sua própria trajetória; enquanto o catch-up tecnológico na indústria manufatureira pode 
ser adaptado com modificações modestas e com custos não tão expressivos (MAZZOLENI; 
NELSON, 2007).  
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3.3.2 Algumas definições sobre capacidade tecnológica 
 
 
As definições de capacidade tecnológica na literatura sobre empresas latecomers são 
encontradas a partir da década de 1970. Katz (1976) inaugura a ideia de “atividade inventiva” e 
Dahlman e Westphal (1982) formulam o conceito de “domínio tecnológico”. Os conceitos de 
Bell, Scott-Kemmis e Satyarakwit (1982), Westphal, Kim e Dahlman (1984) e Scott-Kemmis 
(1988) consideram que a capacidade tecnológica inclui as aptidões e os conhecimentos 
incorporados dentro da organização, nos trabalhadores, nas instalações e nos sistemas 
organizacionais, usando o conhecimento tecnológico para produzir mudanças tanto na produção 
quanto nas técnicas utilizadas. Lall (1992) avança essa ideia e considera que a capacidade 
tecnológica de uma empresa é de natureza intrínseca, isto é, requer um esforço deliberado 
interno à organização para dominar novas tecnologias e adaptá-las às condições locais, e ela 
difere de uma para a outra e, por isso, o conhecimento tecnológico não é completamente 
partilhado, transferido ou imitado entre as empresas. Kim (1993) avança em todas as 
proposições anteriores e considera que a capacidade tecnológica é a habilidade ou a capacidade 
para aplicar conhecimentos tecnológicos em diferentes atividades para adaptar a organização ao 
contexto no qual está inserida e responder às mudanças do ambiente.  

Neste trabalho, capacidade tecnológica inclui um estoque de recursos relacionados ao 
conhecimento que permite que uma organização realize atividades de produção e diferentes níveis 
de inovação. A capacidade tecnológica está acumulada em diferentes componentes 
(FIGUEIREDO, 2001, 2014; DANTAS; BELL, 2011; BELL; FIGUEIREDO, 2012a): (i) capital 
humano – profissionais especialistas, bases de conhecimento e habilidades/talentos que são formal 
e informalmente alocados dentro de unidades organizacionais específicas, projetos e times; (ii) 
sistemas organizacionais – arranjos organizacionais da firma, como as rotinas e procedimentos, 
conexões e sistemas gerenciais; e (iii) sistemas técnico-físicos – hardware, software, bases de 
dados, laboratórios, equipamentos etc.  

Bell e Pavitt (1993, 1995) diferenciam a “capacidade de produção” e a “capacidade inovadora”. 
Esses autores consideram capacidade de produção as capacidades de rotina, que são as 
habilidades para as atividades operacionais e de produção de bens e serviços com determinado 
nível de eficiência, podendo ser descrita como a habilidade de uso de tecnologia, conhecimento 
e sistema organizacional. No outro espectro, a capacidade inovadora refere-se à incorporação de 
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recursos adicionais e distintos para gerar e gerenciar a mudança tecnológica, conhecimentos, 
experiências e sistemas organizacionais; e criar, alterar e/ou aprimorar produtos, processos, 
organização de produção e/ou equipamentos (FIGUEIREDO, 2010; BELL; FIGUEIREDO, 
2012a). Adicionalmente, Chesbrough (2006), Dantas e Bell (2009, 2011) e Bell e Figueiredo 
(2012a) acrescentam novos elementos que devem ser considerados para o entendimento do que 
é a capacidade tecnológica.  

De acordo com esses autores, as capacidades tecnológicas das empresas podem não se 
concentrar completamente dentro das firmas. Essas capacidades podem estar distribuídas dentro 
e fora da organização e parte considerável dessas capacidades estão alojadas em fornecedores, 
consultorias, institutos de pesquisa, universidades etc. Há o uso proposital de fluxos (inflows e 
outflows) de conhecimento para acelerar a inovação interna (CHESBROUGH, 2006). Dessa 
forma, a organização necessita criar capacidades de integração de conhecimento externo à sua 
base de conhecimento interno e coordenar a geração de conhecimento externo à empresa se 
adequando aos diferentes contextos de seus parceiros (BELL; FIGUEIREDO, 2012a).  

Quando (e se) as organizações latecomers avançam no seu processo de catch-up e acumulam 
capacidades substanciais para inovar em nível de liderança mundial, autores como Prahalad e 
Hamel (1990), Leonard-Barton (1995) e Teece, Pisano e Shuen (1997) são úteis para a 
compreensão do comportamento da organização. Cada autor define seu conceito de forma 
diferente. Prahalad e Hamel (1990, p. 82) definem core competence como “um aprendizado 
coletivo na organização, especialmente em como coordenar diversas habilidades de produção e 
integrar múltiplos fluxos de tecnologia.” Leonard-Barton (1995, p. 20), de outro lado, define 
strategic technological assets como uma vantagem competitiva da empresa que foi estabelecida 
ao longo de sua trajetória e de difícil imitação. Por fim, Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 516) 
definem dynamic capabilities como “[…] the firm´s ability to integrate, build, and reconfigure 
internal and external competencies to address rapidly changing environments.”  

Nesse sentido, essa literatura busca trazer entendimento de como as empresas que já realizam 
atividades inovadoras devem aprofundar e ampliar suas capacidades inovativas e empurrar os 
limites da fronteira tecnológica internacional (BELL; FIGUEIREDO, 2012a). 

Dutrénit (2000) talvez tenha sido uma das primeiras pesquisadoras que buscou conectar essas 
duas dimensões: tecnológica e organizacional (BELL; FIGUEIREDO, 2012a). A ideia básica é 
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que “a importância relativa de diferentes tipos de questões organizacionais parecem variar com 
os diferentes níveis de atividade inovadora.” (BELL; FIGUEIREDO, 2012a, p. 58). Portanto, 
quando a organização latecomer amplia suas capacidades tecnológicas, podem ocorrer 
mudanças na estruturação organizacional de como ela ordena as atividades inovadoras 
internamente e em arranjos colaborativos.  
 
 
3.3.3 Ideias básicas sobre atividades inovadoras 
 
 
Para que as organizações possam realizar atividades inovadoras, é necessário que elas 
desenvolvam suas capacidades tecnológicas. Mas como o termo ‘inovação’ é compreendido 
nesta pesquisa? Utiliza-se, aqui, uma visão ampliada que compreende a inovação como algo 
mais abrangente, em que a inovação é um processo, que envolve um espectro de atividades, ou 
seja, com caráter de gradação ou continuum de atividades (DOSI, 1988) com graus de 
sofisticação e dificuldades crescentes. A partir do século XX, a inovação foi inserida no debate 
sobre desenvolvimento econômico sob influência principalmente das ideias de Joseph 
Schumpeter (VON TUNZELMANN, 1995; SZMRECSÁNYI, 2006).  

Para o correto entendimento e aplicação desse termo, é necessário inicialmente discutir a 
distinção entre invenção e inovação. Freeman (1982) conceitua invenção como uma 
ideia/esboço/modelo voltado para um produto, processo ou sistema novo e/ou aperfeiçoado, 
com possibilidade de ser patenteado, mas que não resulta necessariamente em inovação 
tecnológica. Schumpeter ampliou a perspectiva da ideia de inovação para: (i) introdução de 
novos produtos; (ii) introdução de novos métodos de produção; (iii) abertura de novos 
mercados; (iv) desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e insumos; e 
(v) criação de novas estruturas de mercado. O autor não limita, portanto, a inovação somente 
para produtos e processos, mas, sim, amplia para a articulação de novas formas de gestão e 
abertura de mercados (FIGUEIREDO, 2005)3. Inovação é um processo que envolve busca, 
descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação, e adoção de novos produtos, processos 
de produção e arranjos organizacionais (DOSI, 1988). Bell e Figueiredo (2012a) distinguem 
graus de novidade da inovação em termos tecnológicos e de mercado, ou seja, graus de 
                                                
3 Em Campos (2006), é encontrada uma discussão mais profunda sobre ciência, tecnologia e economia e, mais 
especificamente, sobre as diferenças entre invenção e inovação. 
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diferenciação entre inovações próximas de pura imitação até as fundamentalmente diferentes de 
qualquer outra coisa existente.  
 
 
3.4 O Papel da Aprendizagem Tecnológica na Acumulação de Capacidades Tecnológicas 
 
 
Esta seção discute sobre o papel da aprendizagem tecnológica na acumulação de capacidades 
tecnológicas. Dodgson (1993) e Bell e Figueiredo (2012b) ajudam a entender como a 
aprendizagem na literatura de inovação pode ter várias interpretações. Bell e Figueiredo (2012a) 
identificam três abordagens de aprendizagem nessa literatura que têm limitações para o 
propósito da análise deste trabalho e clarificam o que a aprendizagem não é nesta pesquisa. A 
primeira abordagem considera o aprendizado como um tipo específico de inovação (SCOTT-
KEMMIS; BELL, 2010). A segunda abordagem considera o aprendizado como um tipo 
particular de conhecimento (AMSDEN, 1989; VIOTTI, 2002), usualmente como mecanismo 
para a criação de conhecimento por canais externos, em vez de atividades de criação de 
conhecimento. A terceira e última abordagem considera a aprendizagem como criação de 
conhecimento de fontes externas à empresa (COHEN; LEVINTHAL, 1989).  

Nesta pesquisa, a aprendizagem é entendida nos moldes de Bell (1984) e Bell e Figueiredo 
(2012a), que apontam que ela é constituída de processos conscientes, intencionais, custosos, não 
automáticos, ativos e deliberados, por meio dos quais habilidades e conhecimentos técnicos são 
adquiridos por indivíduos e pela organização. Malerba (1992) argumenta que a aprendizagem é 
acumulativa e aumenta o estoque de conhecimento ou as capacidades tecnológicas da empresa. 
Bell e Figueiredo (2012a) consideram que a aprendizagem é a maneira pela qual a empresa 
adquire conhecimentos e habilidades necessários para engajar esforços em atividades de inovação.  

O aprendizado tecnológico pode acontecer tanto de forma interna, pela criação de conhecimento 
pela própria empresa, quanto de forma externa, pela busca de fontes localizadas fora da 
organização, podendo ser dentro e/ou fora do seu mercado e país. Esse relacionamento externo 
pode acontecer com diversos atores, como universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, 
competidores, usuários, empresas parceiras etc. Desse modo, é imperativa a importância de 
integração entre a aprendizagem externa e a interna (KIM, 1997a; FIGUEIREDO; COHEN; 
GOMES, 2013). Bell e Pavitt (1993, p. 163) comentam que: “Technological accumulation (or 
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technological learning) refers to any process by which the resources for generating and 
managing technical change (technological capabilities) are increased or strengthened.” 
Portanto, se uma organização almeja aprofundar suas capacidades tecnológicas rapidamente e 
superar descontinuidades tecnológicas efetivamente, é necessário que esforços de aprendizagem 
sejam realizados de forma intensa. 

A aprendizagem tecnológica será examinada nesta pesquisa pelos diferentes mecanismos de 
criação e assimilação de conhecimento. De forma pioneira, Bell (1984) elaborou uma tipologia 
de atividades de aprendizagem dividida em: learning-by-doing, operating, changing, searching, 
hiring, training e system performance feedback. Essa tipologia realiza uma importante distinção 
entre modos ativos e passivos de aprendizagem. Porém a literatura do tema avança na 
proposição de outros mecanismos de aprendizagem (para uma revisão dos principais 
mecanismos de aprendizagem, consultar Queiroz (2006)). Malerba (1992) e outros autores 
argumentam sobre outros cinco tipos de atividade: learning by searching, using, interacting, 
from inter-industry spillovers e from advances in science and technology.  

Contudo, outros autores examinam outros mecanismos de aprendizagem, por exemplo: (i) 
learning through linkages (LUNDVALL, 1988); (ii) learning from users (VON HIPPEL, 1988); 
(iii) learning by competitors (WHIPP; ROSENFELD; PETTIGREW, 1989); (iv) learning in 
R&D (COHEN; LEVINTHAL, 1989); (v) learning by joint ventures & strategic alliances 
(DODGSON, 1993); (vi) learning before doing (PISANO, 1996); (vii) learning by sharing 
(NELSON; WINTER, 1982; MARCELLE, 2004); (viii) learning by field experimentation 
(MARCELLE, 2004); e (ix) learning by large-scale project management (MARCELLE, 2004). 
Esses mecanismos de aprendizagem tecnológica são úteis para a compreensão de quais são as 
possíveis fontes que as organizações, principalmente as que estão inseridas em contextos de 
mercados emergentes, podem utilizar para criar capacidades de produção e de inovação. 

Bell e Figueiredo (2012a) argumentam que a literatura de aprendizagem em empresas latecomers 
ainda é limitada em duas áreas: (i) entendimento sobre a importância relativa dos diferentes 
mecanismos de aprendizagem e (ii) entendimento sobre a efetividade de sua implementação. Esta 
pesquisa, busca adicionar evidências empíricas para compreender a primeira limitação, ou seja, 
compreender a importância relativa dos mecanismos de aprendizagem tecnológica e como isso 
varia enquanto a indústria acumula capacidades tecnológicas. Os mesmos autores discutem sobre 
a importância dos mecanismos da aprendizagem colaborativa:  
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In a wide range of ways (‘open’ innovation, ‘distributed’ innovation, and so forth), the 
process of innovation is being substantially disintegrated – or organizationally 
decomposed – and, as firms adopt a variety of different post-Chandlerian forms, 
integrated innovation activities that used to be undertaken in-house ad on a highly 
centralized basis are being increasingly subdivided into specialized segments, many of 
which are decentralized in various ways. This organizational decomposition may be 
largely internal to the firm […]. Alternatively, the decomposition may be inter-
organizational. (BELL; FIGUEIREDO, 2012a, p. 79).  

Porém, a literatura sobre aprendizagem tecnológica em economias emergentes não é suficiente 
para elucidar algumas questões que esta pesquisa de tese se propõe. Então, as literaturas sobre 
learning organizations, Aprendizagem Organizacional (AO) e strategic management apresentam 
uma série de méritos que podem ajudar os estudiosos de inovação de empresas de economias 
emergentes a entenderem como ocorrem os mecanismos de aprendizagem nesse tipo particular de 
organização. Essa literatura se torna útil quando as organizações latecomers já realizaram o 
processo de catching-up e acumularam capacidades tecnológicas em nível de fronteira 
internacional. O foco dessa literatura é compreender como as organizações exploram, aumentam e 
renovam suas capacidades tecnológicas e avançam a fronteira tecnológica internacional.  

Logo, essas abordagens aplicadas de forma automática se mostram limitadas para o propósito 
desta pesquisa, uma vez que as empresas latecomers precisam muitas vezes, primeiramente, 
familiarizar-se com as diferentes formas de adquirir conhecimento para aprenderem como 
realizar atividades de produção e, depois, engajar-se em atividades de inovação em níveis 
elementares (BELL; FIGUEIREDO, 2012a). Porém, essa literatura, assim como a literatura de 
aprendizagem em empresas latecomers, não avançou na compreensão das mudanças dos 
mecanismos de aprendizagem no decorrer do tempo. Autores como Cohen e Levinthal (1989), 
Iansiti e Clark (1994) e Zollo e Winter (2002) dão insights sobre diferentes graus de 
complexidade entre diferentes mecanismos de aprendizagem tecnológica. 

Finalmente, este trabalho parte da premissa de que as estratégias de aprendizagem tecnológica 
desempenham o papel de variável com maior proximidade e com maior grau de influência na 
acumulação de capacidades tecnológicas (LALL, 1992; BELL; PAVITT, 1993; BELL; 
FIGUEIREDO, 2012a). Malerba (1992) comenta que, uma vez que há inúmeros mecanismos 
(fontes) de conhecimento, diferentes tipos de aprendizagem afetarão de forma diferente o 
estoque de conhecimento (e, por conseguinte, a capacidade tecnológica) das organizações. 
Desse modo, mudanças nas estratégias de aprendizagem são necessárias para que a empresa 
desenvolva capacidades tecnológicas mais sofisticadas. 
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3.5 Operacionalização dos Constructos  
 
 
Esta seção apresenta as tipologias empregadas na pesquisa para a operacionalização dos 
constructos. 
 
 
3.5.1 Acumulação de capacidades tecnológicas 
 
 
Esta seção justifica o motivo da não utilização de indicadores convencionais de mensuração de 
capacidade tecnológica de forma independente, adotando uma taxonomia mais abrangente, e a 
forma como será operacionalizada essa mensuração nesta pesquisa de tese. 
 
 
3.5.1.1 Por que os indicadores convencionais de mensuração de capacidade tecnológica não são 
suficientes isoladamente para esta pesquisa de tese? 
 
 
Indicadores convencionais de P&D, patentes, pessoal alocado em laboratórios de P&D, 
intensidade da atividade de patentes internacionais, publicações etc. têm sido extensivamente 
usados para medir capacidade tecnológica. Contudo, essa abordagem com base em indicadores 
convencionais de Ciência e Tecnologia (C&T) têm limitações que restringem sua efetividade 
em descrever trajetórias de acumulação de capacidade tecnológica em empresas latecomers, 
pois, por exemplo: (i) não capturam especificidades e nuanças intraindustriais, negligenciando 
heterogeneidades de desempenho em diferentes atividades tecnológicas; (ii) negligenciam 
atividades como os esforços em melhoria da rotina organizacional e melhorias incrementais em 
tecnologias já existentes; (iii) as análises têm uma abordagem estática (snap-shot) e são focadas 
em períodos curtos; e (iv) esses estudos utilizam uma lógica que negligencia atividades como 
imitação, cópia, adaptação, experimentação, adoção de novos produtos, processos e arranjos 
organizacionais (LALL, 1992; BELL; PAVITT, 1993, 1995; ARIFFIN, 2000; FIGUEIREDO, 
2001).  



42 
 

Dessa forma, a abordagem de mensuração de capacidades tecnológicas com base em 
indicadores de P&D e patentes (quando utilizadas de forma isolada) se mostra limitada para o 
entendimento de como empresas latecomers constroem suas capacidades tecnológicas. Esse 
mesmo argumento é utilizado para empresas de economias avançadas em Coombs e Bierly 
(2006). É necessária, portanto, uma forma de análise que, de um lado, capte os diferentes graus 
de atividades inovadoras, conforme utilizado amplamente na literatura de empresas latecomers 
(DUTRÉNIT, 2000; ARIFFIN, 2000; FIGUEIREDO, 2001, 2010; IAMMARINO; PADILLA-
PÉREZ; VON TUNZELMANN, 2008) e, de outro, utilize os indicadores de P&D e patentes 
para compreender o comportamento das organizações latecomers quando já alcançaram a 
fronteira tecnológica internacional. Na próxima seção, é apresenta a métrica para aferir 
capacidades tecnológicas inovadoras que será utilizada para esta pesquisa. 
 
 
3.5.1.2 Taxonomia para aferição de capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol 
 
 
A literatura de capacidade tecnológica apresenta uma série de tipologias desenvolvidas para o 
entendimento do processo de acumulação de capacidades tecnológicas. Pode-se destacar os 
modelos de Dahlman, Ross-Larson e Westphal (1987), Lall (1987, 1992), Bell e Pavitt (1995), 
Dutrénit (2000), Figueiredo (2001, 2007), Marcelle (2004, 2005), entre outros. A tipologia 
usada nesta pesquisa é baseada nos trabalhos de Lall (1992), Bell e Pavitt (1995) e Bell e 
Figueiredo (2012a), distinguindo quatro níveis de inovação: básica, intermediária, avançada e 
liderança mundial; e duas de produção: básica e avançada. A tipologia usada nesta pesquisa 
distingue a novidade da inovação em termos tecnológicos e mercadológicos, ou seja, o espectro 
de inovação não é somente sobre a sofisticação e complexidade tecnológica, mas, também, a 
sua novidade (BELL; FIGUEIREDO, 2012a).  

Esta pesquisa se apoia na ideia de que os processos nos quais são acumuladas capacidades se 
diferem na sua profundidade, velocidade e dispersão enquanto se avança pelos diferentes níveis 
de capacidade tecnológica, ou seja, percorrem diferentes trajetórias tecnológicas (ARIFFIN, 
2000; FIGUEIREDO, 2001; BELL, 2006). O Quadro 3.1 apresenta uma métrica de aferição de 
capacidades tecnológicas que tem sido extensivamente utilizada em estudos de acumulação de 
capacidades tecnológicas que servirá de “guia” para esta pesquisa. As capacidades tecnológicas 
são compreendidas em duas dimensões: funções e níveis.  
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Quadro 3.1. Métrica para aferir capacidades tecnológicas  
Nível de capacidade 

tecnológica Elementos ilustrativos que expressam esses níveis de capacidade 

Nível 6 – World-
leading innovation 

Capacidade para realizar atividades inovadoras baseadas em P&D de classe mundial que 
avançam a fronteira tecnológica internacional de inovação e/ou estabelecem uma nova 
direção da fronteira tecnológica internacional com a implementação de inovações que 
são novas para o mundo. 

Nível 5 – Inovação 
avançada 

Capacidade para realizar atividades inovadoras com modificações complexas perto da 
fronteira tecnológica com a implementação de inovações que são novas para a 
economia. 

Nível 4 – Inovação 
intermediária 

Capacidade para realizar atividades inovadoras que são principalmente adaptações de 
tecnologias atuais, sem P&D formal, com base em diferentes tipos de experimentação 
criativa e engenharia, com a implementação de inovações que são novas para a 
indústria. 

Nível 3 – Inovação 
básica 

Capacidade para realizar atividades minor innovation que são em sua maioria com base 
em experiências. 

Nível 2 – Capacidade 
de produção avançada 

Capacidade para executar atividades operacionais com base no uso das mais avançadas 
tecnologias e sistemas de produção existentes (ex.: world-class operations e high 
performance manufacturing). Atendimento de padrões globais de eficiência, qualidade, 
confiabilidade e segurança. 

Nível 1 – Capacidade 
de produção básica 

Capacidade para implementar atividades operacionais com base no uso de tecnologias e 
sistemas de produção existentes. Operação com base na replicação de especificações de 
processos e produtos. Atendimento de padrões locais/nacionais de eficiência, qualidade, 
confiabilidade e segurança. 

Fonte: Adaptado de Bell e Figueiredo (2012a) e Figueiredo (2014). 
 
 
3.5.2 Mecanismos de aprendizagem tecnológica 
 
 
A operacionalização da aprendizagem nesta pesquisa de tese será realizada por meio dos 
diversos mecanismos de aprendizagem tecnológica que as organizações adquirem diferentes 
tipos de conhecimento externo e assimilam esses tipos de conhecimento internamente para a 
construção de capacidades tecnológicas. 

Considera-se que é por meio dos mecanismos de aprendizagem tecnológica que as organizações 
adquirem as dimensões tácitas e explícitas de conhecimento que podem estar ou não 
incorporadas em pessoas. Esses conhecimentos podem ser codificados, ou seja, serem expressos 
na forma de palavras, símbolos, analogias, metáforas, modelos, conceitos, formatos, 
procedimentos, projetos, manuais, softwares etc., que facilitam a sua disseminação. Essa 
disseminação pode ocorrer pelo compartilhamento de experiências, solução compartilhada de 
problemas, rotação no trabalho, observação, protótipos, ou seja, pela socialização do saber. O 
Quadro 3.2 tem o propósito de apresentar alguns mecanismos de aprendizagem encontrados na 
literatura. Contudo, na análise das evidências empíricas, nem todos esses mecanismos serão 
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abordados em todas as funções e em todas as fases. Será apenas revelado o que emergiu das 
evidências de campo. 
 

Quadro 3.2. Mecanismos de aprendizagem tecnológica encontrados na literatura 
Mecanismo de 
aprendizagem 

tecnológica 
Descrição do mecanismo de aprendizagem 

tecnológica Alguns trabalhos relacionados 

Contratação de 
expertise 

Processos para obter acesso a novos conhecimentos por 
meio da contratação de profissionais ou especialistas para 
produção, P&D, processos organizacionais e gerenciais, 
e/ou para desenvolver projetos.  

Marcelle (2005); Tacla e Figueiredo (2006); 
Vedovello e Figueiredo (2006); Figueiredo (2011); 
Guo e Guo (2011), Bell e Figueiredo (2012a); 
Figueiredo, Cohen e Gomes (2013); Urzua (2011); 
e Yoruk (2011). 

Treinamento 

A concepção e/ou participação em treinamentos, 
seminários, visitas técnicas, cursos e aulas para a operação 
de tecnologias, utilização de novos processos, incorporação 
de novas técnicas ou para a realização de atividades 
inovadoras. Esse processo pode ser realizado de forma 
individual ou em parceria com universidades, institutos de 
pesquisa, fornecedores etc. 

Marcelle (2005); Tacla e Figueiredo (2006); Vedovello e Figueiredo (2006); Santamaría, Nieto 
e Barge-Gil (2009); Figueiredo (2011); Guo e Guo 
(2011), Bell e Figueiredo (2012a); Figueiredo, 
Cohen e Gomes (2013); Fu, Diez e Schiller (2013); 
Guo e Chen (2013); Urzua (2011); e Yoruk (2011). 

Assistência 
técnica e 

consultoria 
A prestação e/ou recebimento de assistência técnica, 
consultoria ou auditoria em matérias-primas, produtos, 
processos, softwares, sistemas, equipamentos, máquinas, 
laboratórios e tecnologias.  

Powell, Koput e Smith-Doerr (1996); Inzelt (2004); Tacla e Figueiredo (2006); Vedovello e Figueiredo 
(2006); Santamaría, Nieto e Barge-Gil (2009); 
Yoruk (2009, 2011); Figueiredo (2011); Guo e Guo (2011), Bell e Figueiredo (2012a); Figueiredo, 
Cohen e Gomes (2013); e Guo e Chen (2013).  

Experimentação 
operacional e 
laboratorial 

Realização de atividades no chão de fábrica ou no campo, 
com base em tentativa e erro, para a realização de melhorias 
incrementais em matérias-primas, produtos, processos, 
softwares, sistemas, equipamentos, máquinas e tecnologias. 
Esse processo pode ser realizado de forma individual ou em 
parceria com universidades, institutos de pesquisa, 
fornecedores etc. 

Powell, Koput e Smith-Doerr (1996); Ariffin (2000); Inzelt (2004); Santamaría, Nieto e Barge-
Gil (2009); Yoruk (2009, 2011); Tödtling, Lehner e 
Kaufmann (2009); Zeng, Xie e Tam (2010); Figueiredo (2011); Guo e Guo (2011); Urzua 
(2011); e Hansen e Ockwell (2014). 

Engenharia, 
engenharia 
reversa e 
projetos 

Realização de atividades de engenharia, engenharia reversa 
e projetos para concepção e desenvolvimento de matérias-
primas, produtos, processos, softwares, sistemas, 
equipamentos, máquinas e tecnologias. Esse processo pode 
ser realizado de forma individual ou em parceria com 
universidades, institutos de pesquisa, fornecedores etc. 

Powell, Koput e Smith-Doerr (1996); Ariffin 
(2000); Dantas (2006); Santamaría, Nieto e Barge-
Gil (2009); Tödtling, Lehner e Kaufmann (2009); Yoruk (2009); Zeng, Xie e Tam (2010); Figueiredo 
(2011); Guo e Guo (2011); Urzua (2011); e Hansen 
e Ockwell (2014). 

P&D aplicado 
Realização de atividades de P&D para criação de novas 
matérias-primas, produtos, processos, softwares, sistemas, 
equipamentos, máquinas e tecnologias. Esse processo pode 
ser realizado de forma individual ou em parceria com 
universidades, institutos de pesquisa, fornecedores etc. 

Powell, Koput e Smith-Doerr (1996); Kim (1998); 
Ariffin (2000); Inzelt (2004); Dantas (2006); Vedovello e Figueiredo (2006); Santamaría, Nieto 
e Barge-Gil (2009); Tödtling, Lehner e Kaufmann 
(2009); Yoruk (2009, 2011); Zeng, Xie e Tam (2010); Figueiredo (2011); Guo e Guo (2011); 
Urzua (2011); e Hansen e Ockwell (2014). 

P&D básico 
Realização de atividades de P&D para explorar novos 
campos científicos, e criação de conhecimentos científicos e 
tecnológicos capazes de gerar tecnologias radicalmente 
novas. Esse processo pode ser realizado de forma individual 
ou em parceria com universidades, institutos de pesquisa, 
fornecedores etc. 

Powell, Koput e Smith-Doerr (1996); Kim (1998); 
Ariffin (2000); Inzelt (2004); Dantas (2006); 
Vedovello e Figueiredo (2006); Santamaría, Nieto 
e Barge-Gil (2009); Tödtling, Lehner e Kaufmann 
(2009); Yoruk (2009, 2011); Zeng, Xie e Tam 
(2010); Figueiredo (2011); Guo e Guo (2011); 
Urzua (2011); e Hansen e Ockwell (2014).  

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2011), Yoruk (2009) e Figueiredo, Cohen e Gomes (2013).  
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3.6 Modelo Analítico que Prevalece na Literatura de Acumulação de Capacidades 
Tecnológicas  
 
 
Conforme relatado anteriormente, o objetivo desta pesquisa de tese centra-se no exame do 
relacionamento de três variáveis: processos de catch-up tecnológico, acumulação de 
capacidades tecnológicas e mecanismos de aprendizagem tecnológica. Ademais, outras 
variáveis serão analisadas de forma superficial: fatores institucionais e implicações 
(desempenho inovativo e de negócios, e impactos econômicos, ambientais e socioeconômicos). 
De forma mais detalhada, a estrutura da Figura 3.1 ilustra o relacionamento entre a acumulação 
de capacidades tecnológicas, os mecanismos de aprendizagem tecnológica e as trajetórias 
tecnológicas que geralmente são examinados na literatura de catch-up. Portanto, esse modelo 
teve a função de ser um “guia” para orientar a pesquisa e foi sistematicamente consultado 
conforme os dados empíricos da pesquisa. 

Figura 3.1. Modelo analítico que prevalece na literatura de acumulação de capacidades tecnológicas 

 
Fonte: Adaptada de Bell e Figueiredo (2012a) e Figueiredo (2014). 

De forma mais específica, nesta pesquisa de tese é reconhecido que o processo de acumulação 
de capacidades tecnológicas é influenciado por diferentes fatores de diferentes níveis. Outros 
pesquisadores já realizaram pesquisas examinando fatores em nível de empresa, como a idade e 
tamanho das empresas (WESTPHAL et al., 1990), a propriedade nacional ou internacional 
(QUADROS; CONSONI, 2009; FIGUEIREDO, 2011) e a liderança (KIM, 1997a, 1998; 
MARCELLE, 2004), entre outros; fatores em nível de indústria, como os padrões de inovação 
(PAVITT, 1984), os sistemas setoriais de inovação (MALERBA, 2002), regimes tecnológicos 
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(LEE; LIM, 2001), entre outros; e fatores econômicos e globais, como as instituições (EVANS, 
1995; NELSON; SAMPAT, 2001; MURMANN, 2003), entre outros. Esta pesquisa de tese não 
tem a intenção de analisar esses fatores. Será somente examinado de forma superficial o papel 
de instituições e da regulação governamental.  

Além disso, a literatura de acumulação de capacidades tecnológicas tem examinado as 
diferentes implicações (outcomes) do processo de acumulação de capacidades tecnológicas no 
desempenho das organizações. Grande ênfase foi dada na compreensão das trajetórias de catch-
up tecnológico de organizações (LEE; LIM, 2001; FIGUEIREDO, 2010). Outros estudos têm 
buscado adicionar evidências das implicações no desempenho inovativo, como, por exemplo, a 
implementação de atividades inventivas e inovadoras, assim como a diversificação de seu 
portfólio de produtos e de negócios (FIGUEIREDO, 2014), e, também, no desempenho nos 
negócios da organização, como, por exemplo, a melhoria no seu desempenho econômico, 
operacional, ambiental, spillovers e crescimento organizacional. Esta pesquisa não tem a 
intenção de analisar essas implicações. Serão somente examinados de forma superficial alguns 
resultados, como o desempenho inovativo e de negócios, e os impactos econômicos, ambientais 
e socioeconômicos.  
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4 CONTEXTO EMPÍRICO DA PESQUISA 
 
 
4.1 Introdução 
 
 
Neste capítulo, é fornecida uma breve visão acerca do contexto empírico no qual esta tese é 
realizada. Conforme mencionado no capítulo 2, foi escolhida a indústria de bioetanol para ser 
examinada nesta pesquisa. A seção 4.2 apresenta a forma como o termo ‘recursos naturais’ é 
utilizado nesta pesquisa e provê uma breve explanação sobre as principais características dos 
biocombustíveis. Na seção 4.3, são discutidos alguns aspectos tecnológicos da indústria de 
bioetanol. Na seção 4.4, é apresentado um breve panorama do macrocontexto econômico e da 
organização da indústria de bioetanol. Na seção 4.5, é apresentada a evolução dos principais 
marcos do contexto institucional da indústria de bioetanol do Brasil durante o período de 1975 a 
2014. Por fim, são realizadas, na seção 4.6, as conclusões do capítulo. 
 
 
4.2 Recursos Naturais e Biocombustíveis 
 
 
Nesta seção, são esclarecidos o significado do termo ‘recursos naturais’ e o seu emprego nesta 
pesquisa, assim como busca-se prover um panorama geral do que são os biocombustíveis. 

O primeiro objetivo desta seção é esclarecer o significado do termo ‘recursos naturais’ e como 
ele será empregado nesta pesquisa. O termo ‘recursos naturais’ é utilizado nesta pesquisa em 
concordância com o International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 
(ISIC). A seção A (Agricultura, Floresta e Pesca) inclui a “exploração de recursos naturais 
animais e vegetais, compreendendo as atividades de produção de culturas, criação e reprodução 
animal, colheita de madeira e outras plantas, animais e produtos animais de fazendas ou seus 
habitats naturais.” (ISIC, 2008, p. 65).  

A preocupação global pela geração de energia limpa e sustentável tem ganhado destaque nas 
últimas décadas, principalmente por dois motivos: (i) a preocupação de diversos países com a 
dependência da importação de petróleo e de serem reféns de uma commodity que o seu preço é 
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regulado por um grupo restrito de países; e (ii) o alarde provocado por grupos não 
governamentais e governamentais sobre os efeitos nocivos do crescente uso de fontes de energia 
fóssil no meio ambiente e a teórica contribuição para o efeito do aquecimento global. 
Preocupação esta que influenciou a criação de um tratado internacional, o Protocolo de Quioto, 
que estimula países signatários a cooperarem para reduzir a emissão de gases do efeito estufa na 
atmosfera.  

Mas o que são os biocombustíveis? A produção de biocombustíveis tem como objetivo gerar 
energias renováveis e de menor impacto ao meio ambiente. Essa energia é produzida através da 
transformação da biomassa originada de plantas, animais, microrganismos e resíduos orgânicos 
(Quadro 4.1). O resultado dessa transformação proporciona biocombustíveis no estado sólido, 
líquido ou gasoso que podem ser usados em motores de veículos, geradores de energia e calor, 
máquinas agrícolas e compressores. 

Os biocombustíveis são importantes no mix de energia internacional e brasileiro. De acordo 
com o relatório Bioenergy – a Sustainable and Reliable Energy Source, organizado pela 
International Energy Agency (IEA), a fatia da bioenergia no mix energético primário do mundo 
é de 13% (IEA, 2009), sendo que, dessa fatia, apenas 9% representa a participação de culturas 
agrícolas e 87% representa a participação da biomassa de madeira. Conforme o Balanço 
Energético Nacional de 2013 (BRASIL, 2013a), no ano de 2012, o Brasil produziu 2.717.483 
m³ de biodiesel, sendo a principal matéria-prima o óleo de soja (69,6% da produção total) e o 
sebo bovino (14,7%); e 23.476.667 m³ de bioetanol. Os produtos da cana-de-açúcar 
representam 17,5% (ou 45.132 10³ tep – tonelada equivalente de petróleo) da produção de 
energia primária brasileira (BRASIL, 2013a).  
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Quadro 4.1. Biocombustíveis: tipos, tecnologia, matéria-prima e coprodutos 
Biocombustível Tecnologia Matéria-prima Coproduto 

Bio
com

bus
tíve

l de
 1ª 

ger
açã

o 

Bioetanol 
Extração, fermentação, 
hidrólise, destilação e 

desidratação. 

Europa: cereais e beterraba; 
EUA: milho; Canadá: milho e 
cereais; Brasil: cana-de-açúcar; 

Ásia e América do Sul e Central: cana-de-açúcar e 
mandioca; e África: cana-de-

açúcar e milho. 

Bagaço da cana 
para geração de 
energia, e milho 
e cereais para a 
alimentação de 

animais. 

Biodiesel Transesterificação do éster 
metil do ácido graxo. 

Europa: colza, girassol e soja; 
EUA: soja e girassol; Canadá: 
soja e colza; América do Sul e 

Central: soja e palma; e África e 
Ásia: palma, soja, girassol e 

pinhão manso. 

Torta de bolo 
para alimentar 

animais, e 
glicerina, torta de 

bolo em usinas 
de óleo de palma. 

Óleo de plantas 
Filtração do óleo e adaptação 

de motores para utilizar o 
óleo como combustível. 

Colza, girassol, óleo de palma, 
pinhão manso, outros óleos de 

plantas e resíduos de óleos 
vegetais. 

Torta de bolo 
para alimentar 

animais. 

Biogás 
Fermentação da biomassa 

(digestão anaeróbica). 
Fermentação da matéria 

orgânica. 

Plantações energéticas (milho, 
miscanthus e madeira de rápido 

crescimento) e material 
biodegradável. 

Resíduos usados 
como 

fertilizantes. 
Biocombustíveis 

sólidos 
Densificação da biomassa 

por torrefação ou 
carbonização. 

Madeira, grama cortada, grãos, 
grama switchgrass, carvão 

vegetal, lixo doméstico e esterco. 
– 

Bio
com

bus
tíve

l de
 2ª 

ger
açã

o Bioetanol 
Conversão bioquímica da 
celulose e da hemicelulose 
da biomassa em açúcares 

fermentáveis. 

Biomassa lignocelulósica (caules 
de trigo, palha de milho, bagaço 

de cana-de-açúcar, resíduos 
agrícolas etc.). 

– 

Biodiesel e 
outros 

(bioquerosene, 
biohidrogênio, 

biometanol, 
dimetilfurano – 

DMF e Bio-
DME – e éter 

dimetílico) 

Hidrogenação de óleos 
vegetais ou gorduras 

animais. 
Gaseificação de biomassa 
para geração de syngas, 
seguida pela conversão 

catalítica da biomassa para 
geração de hidrocarboneto 
líquido (processo BTL). 

Biomassa lignocelulósica 
(madeira, palha e material 
secundário como resíduos 

plásticos). 

Síntese de 
Fischer-Tropsch 
pode ser usada 
para produzir 

diversas 
matérias-primas 

(plástico e 
combustíveis). 

Bio
com

bus
tíve

l 
de 

3ª g
era

ção
 

Bioetanol, 
biodiesel, butanol 

e combustível 
para avião 

Conversão bioquímica para 
fermentação alcoólica. 

Potobiorreatores. Processo 
de hidrodesoxigenação. 

Transesterificação e pirólise. 
Outras tecnologias. 

Microalgas e macroalgas em 
lagoas de biorrefinarias. 

Alimentos para 
animais com alto 
teor de proteína, 
biopolímeros e 

fertilizantes 
agrícolas. 

Fonte: IEA (2009, 2011a), UNEP (2009) e Matias (2011).  

Existem diferentes tecnologias para geração de biocombustíveis. Os biocombustíveis da 1ª 
geração incluem tecnologias maduras para a produção de bioetanol a partir do açúcar e do 
amido; biodiesel e diesel renovável a partir de oleaginosas e gorduras animais; e, por fim, 
biometano a partir do processo de digestão anaeróbica da matéria-prima biomassa (IEA, 2009, 
2011a). Os biocombustíveis de 2ª e 3ª gerações são chamados de biocombustíveis avançados 
(IEA, 2011a). Os biocombustíveis de 2ª geração são fontes de energia produzidas a partir de 
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novas matérias-primas, como o miscanthus e materiais lignocelulósicos (ex.: biomassa de 
fibras, palhas, madeira e grama) baseados em rotas bioquímicas e termoquímicas que ainda 
estão em fase de demonstração. Por fim, os biocombustíveis de 3ª geração englobam uma série 
de novos biocombustíveis a partir de rotas produtivas que ainda estão na fase de P&D básico e 
aplicado inicial e ainda carecem de maturidade para serem comercialmente viáveis, como, por 
exemplo, os biocombustíveis a partir de algas e hidrogênio da biomassa (IEA, 2009). Vale 
ressaltar que existem iniciativas dos biocombustíveis de 4ª geração, desenvolvidos para 
retirarem emissões históricas de CO2 da atmosfera (BECS – bioenergia com armazenamento de 
carbono); porém, esses combustíveis ainda são apenas um conceito em desenvolvimento. 

Há diversas rotas de bioenergia que podem ser utilizadas para converter a matéria-prima de 
biomassa em produtos finais de energia. Essas tecnologias de conversão têm sido desenvolvidas 
para se adaptarem às condições físicas e químicas da composição de diferentes fontes de 
matéria-prima e para obterem o produto final com as características e uso desejados. No caso 
brasileiro, a tecnologia da transesterificação para a obtenção de biodiesel e a tecnologia da 
fermentação para a obtenção do bioetanol são as atualmente em uso.  

Os biocombustíveis representam mundialmente 3% do combustível para transporte rodoviário 
(IEA, 2013)4 e têm o potencial de representar mundialmente 8% (em 2035) ou 27% do 
combustível total, evitando a emissão de aproximadamente 2.1 gigatoneladas (GT) de CO2 por 
ano até 2050 (IEA, 2011b5, 2013). Existe a previsão de que o consumo mundial de 
biocombustíveis irá aumentar de 1.3 mboe/dia (em 2011) para 4.1 mboe/dia em 2035 (IEA, 
2013). Porém, esse cenário é muito diferente para a realidade brasileira – atualmente, os 
biocombustíveis representam 23% do combustível para transporte rodoviário (IEA, 2011a), e o 
bioetanol representa 19% do combustível para transporte rodoviário (IEA, 2013) ou 17,5% da 
produção de energia primária brasileira (45.132 10³ tep) (BRASIL, 2013a6) e em 2020 a 
produção brasileira de bioetanol tem o potencial de atingir mais de 50 bilhões de litros e ser 
responsável por 30% do combustível para transporte rodoviário em 2035 (IEA, 2013). De 
acordo com o Balanço Energético Nacional de 2013, uma publicação do Ministério de Minas e 
Energia (MME) do Brasil, os produtos de cana representaram 15,4% (ou 43,6 106 tep) da oferta 
interna bruta de energia em 2012 e a biomassa gerou 6,8% (ou 40,1 TWh) da oferta interna de 
energia elétrica em 2012 no Brasil (BRASIL, 2013a). No Brasil, o setor sucroalcooleiro foi 
                                                
4 World Energy Outlook – Sumário Portuguese Translation. 
5 Technology Roadmap – Biofuels for Transportation. 
6 Brazilian Energy Balance – 2013.  
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responsável por aproximadamente 2% do PIB nacional e por 31% do PIB da agricultura no 
Brasil, empregando cerca de 4,5 milhões de pessoas no ano de 2012 (PROCANA, 2014).  

Entretanto, a produção de biocombustíveis apresenta diferentes desafios para o mundo. 
Enquanto países da Europa e os Estados Unidos têm preocupações que focam o uso de terras 
férteis para a produção de alimentos e combustíveis e o balanço de emissões de gases, o Brasil 
apresenta problemas para a precificação, taxação e subsídios do combustível (IEA, 2011a; 
MELLO, 2014). Um aspecto comum para todos os países do mundo é tornar o biocombustível 
economicamente competitivo com a opção do combustível fóssil. Para atender às demandas 
futuras de biocombustíveis, serão necessários mais de US$ 6.5 trilhões em investimentos para 
novas tecnologias de energia renovável entre 2013 e 2035, sendo que apenas 5% disto para 
biocombustíveis (IEA, 2013).  

Esses esforços para desenvolvimento de novas tecnologias e criação de inovações poderão 
tornar o biocombustível uma opção viável para substituir ou (pelo menos) ser misturado com 
combustíveis de origem fóssil e também desenvolver novos produtos e materiais baseados nas 
matérias-primas renováveis (IEA, 2011a, 2011b; ROGER, 2012). Portanto, para atender às 
demandas futuras de suprimento de biocombustíveis, novos produtos e materiais, os atores 
envolvidos no desenvolvimento (empresas, institutos de pesquisa, universidades, governos etc.) 
devem realizar esforços para o desenvolvimento tecnológico e de inovação nessa indústria. 
 
 
4.3 Alguns Aspectos Tecnológicos da Indústria de Bioetanol 
 
 
Esta seção objetiva clarificar alguns aspectos tecnológicos da indústria de bioetanol. A seção 
4.3.1 esclarece sobre o que é bioetanol e o que é a indústria de bioetanol. A seção 4.3.2 discorre 
sobre as gerações de bioetanol. Por fim, a seção 4.3.3 apresenta as principais atividades e 
oportunidades de avanços tecnológicos na indústria de bioetanol.  
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4.3.1 Definições básicas sobre bioetanol e indústria de bioetanol 
 
 
Uma vez que esta pesquisa tem como objetivo examinar as questões na indústria de bioetanol, é 
necessária uma definição mais clara sobre o que é o bioetanol e o que é a indústria de bioetanol. 

E o que é o bioetanol? O bioetanol é um combustível de origem biológica, ou seja, não é 
proveniente de origem mineral e petrolífera; é obtido através da fermentação de açúcares e é 
utilizado em motores de explosão. Sua composição química (CH3CH2OH) lhe confere uma 
característica de alta octanagem. O bioetanol pode ser usado de forma misturada à gasolina, em 
seu estado puro, ou até mesmo como matéria-prima para a obtenção e produção de outros 
produtos industriais. As oportunidades tecnológicas para a indústria de bioetanol sofreram 
radicais mudanças nas últimas décadas pelos seguintes motivos: (i) visão alarmista das 
mudanças do clima global e a busca por fontes novas e renováveis de energia; (ii) no caso 
brasileiro, o lançamento de veículos flexfuel; e (iii) os avanços científicos na área de 
biotecnologia possibilitaram o uso de novas técnicas e de alto grau de conhecimento, acelerando 
a taxa de atividades inovadoras no campo (BNDES; CGEE, 2008; OZIRES, 2008; IEA, 2009; 
ANTUNES; SILVA, 2010).  

No universo de terminologias da indústria de bioetanol, podem ser encontradas as seguintes: (i) 
indústria agroenergética ou de agroenergia: podem ser enquadradas empresas que produzem 
combustíveis a partir de matérias-primas vegetais, como cana-de-açúcar, soja, milho, beterraba 
etc. que resultam nos mais diversos produtos, como bioetanol, biodiesel, bioquerosene, energia 
elétrica etc.; (ii) indústria sucroenergética: podem ser enquadradas empresas que produzem 
bioetanol, energia elétrica, bioquerosene etc. a partir da matéria-prima cana-de-açúcar; (iii) 
indústria sucroalcooleira: podem ser enquadradas empresas que produzem diferentes produtos a 
partir da cana-de-açúcar, como o bioetanol, energia elétrica e açúcar; (iv) indústria de cana-de-
açúcar: terminologia utilizada pela organização de classe mais representativa do Brasil (União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar – Unica), que compreende empresas produtoras tanto do 
bioetanol quanto de açúcar; (v) indústria de bioenergia: terminologia utilizada pela União dos 
Produtores de Bioenergia (UDOP), que compreende empresas produtoras de bioetanol e 
biodiesel; e (vi) indústria de bioetanol. 
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Uma vez que não é encontrado um consenso ou padronização de como a indústria é nomeada, 
nesta pesquisa, será empregado o termo ‘indústria de bioetanol’, que compreende tanto os 
produtores canavieiros (esfera agrícola para a produção de cana-de-açúcar) quanto as 
organizações processadoras dessa matéria-prima para a fabricação de bioetanol (esfera 
industrial para a produção do combustível). Essa indústria de bioetanol pode ser considerada 
intensiva em capital, processo e escala (PAVITT, 1984; PÉREZ, 2010), enquanto a atividade 
agricultural da cana-de-açúcar, mesmo sendo uma atividade de produção e exploração vegetal, 
possui uma forte base em conhecimento (science-based). 

De acordo com a ISIC (2008), a atividade agricultural de cana-de-açúcar é caracterizada como 
pertencente à seção A (Agricultura, Floresta e Pesca), divisão 01 (Produção Agrícola e Animal, 
Caça e Atividades de Serviço Relacionadas) e classe 0114 (Cultivo de Cana-de-Açúcar); 
enquanto a indústria de fabricação de bioetanol é caracterizada como pertencente à seção C 
(Manufatura), divisão 20 (Produção Química e de Produtos Químicos) e classe 2011 (Produção 
de Químicos Básicos – Fermentação de Cana-de-Açúcar, Milho ou Similares para a Produção 
de Álcool e Ésteres).  

A Receita Federal do Brasil utiliza o sistema de Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), que se trata de um instrumento de padronização nacional dos códigos de 
atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da 
Administração Tributária do país (RECEITA FEDERAL, 2013). Por essa classificação, a 
atividade agricultural de cana-de-açúcar é caracterizada como pertencente à seção A 
(Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura), divisão 01 (Agricultura, 
Pecuária e Serviços Relacionados), grupo 011 (Produção de Lavouras Temporárias) e classe 
0113-0 (Cultivo de Cana-de-Açúcar); enquanto a indústria de fabricação de bioetanol é 
caracterizada como pertencente à seção C (Indústrias de Transformação), divisão 19 
(Fabricação de Coque, de Produtos Derivados de Petróleo e de Biocombustíveis), grupo 193 
(Fabricação de Biocombustíveis) e classe 1931-4 (Fabricação de Álcool). Entretanto, essas duas 
classificações ainda não são suficientes. As indústrias produtoras de bioetanol são nomeadas de 
diferentes formas por diferentes organizações de classe, pela literatura, imprensa e até mesmo 
por organizações públicas. 

Dessa forma, a indústria de bioetanol é complexa. A despeito de geralmente a indústria de 
bioetanol ser encapsulada somente nas atividades industriais (usina), essa indústria é composta 
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de ao menos três áreas tecnológicas. A indústria de bioetanol é caracterizada pelas atividades na 
área agrícola e na área industrial. A área industrial é a parte mais “visível” dessa indústria, 
compreendendo as atividades químicas e mecânicas para produção do produto final. No entanto, 
a área agrícola tem importância equivalente ou até mesmo maior (ex.: geralmente, a área 
agrícola recebe de 55% a 65% do orçamento nas empresas produtoras) e essa área pode ser 
subdividida ao menos em duas subáreas: feedstock e processos agrícolas. 
 
 
4.3.2 Gerações de bioetanol 
 
 
Há diversas gerações de bioetanol que podem ser utilizadas para converter a matéria-prima de 
biomassa em produtos finais de energia. A Figura 4.1 apresenta, de forma esquemática, a 
maturidade das diferentes gerações de produção de bioetanol. Na Figura 4.1, são apresentadas 
quatro linhas de tendência que representam quatro gerações de bioetanol. 

A primeira linha de tendência representa o bioetanol de 1ª geração. Os principais processos 
produtivos utilizados na rota produtiva de 1ª geração (ex.: fermentação biológica) já são 
tecnicamente maduros e comercialmente viáveis. Entretanto, ainda restam oportunidades 
tecnológicas para melhoria dos processos, como, por exemplo: melhorias das enzimas para 
converter o amido em açúcares (pela hidrólise), melhorias das leveduras (fermentação), 
métodos de separação da água, otimização de processos e da fábrica, e valorização dos 
coprodutos (ex.: desenvolvimento de biorrefinarias).  

Existem possibilidades de algumas melhorias no processo de produção de bioetanol de 1ª 
geração, por exemplo: (i) novas enzimas para realizar a hidrólise; (ii) novas leveduras para 
realizar a fermentação; (iii) geração de novas variedades de cana-de-açúcar com maior grau de 
produtividade; (iv) redução do tempo de obtenção de novas variedades por melhoramento 
convencional; (v) criação de variedade para cultivo em regiões não tradicionais em cana (ex.: 
cerrado); (vi) pesquisa de controle de pragas e doenças; (vii) desenvolvimento genético de cepas 
e leveduras com maior poder de conversão e tolerância alcoólica, termotolerância e resistência à 
floculação; (viii) redução de produção de vinhaça; (ix) otimização do uso da água nas usinas, 
reduzindo a captação, e redução do consumo de energia para resfriamento; (x) melhorias 
incrementais em processos agrícolas para melhor adaptar as novas variedades às condições de 
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solo, clima, pragas e doenças das diferentes estações; (xi) desenvolvimento de técnicas para 
mapeamento de solos agrícolas; (xii) novas tecnologias em solo, para aumentar a capacidade 
produtiva e promover o manejo racional; (xiii) adoção de novas técnicas para controle de pragas 
e doenças, com o monitoramento e análise de informações climáticas e adoção de novos agentes 
de combate; entre outras (IEA, 2009; ANTUNES; SILVA, 2010; CTC, 2015). 

Figura 4.1. Situação da maturidade tecnológica das quatro gerações de produção de bioetanol 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em IEA (2009) e UNEP (2009). 

A segunda linha de tendência representa o bioetanol de 2ª geração. De acordo com o IEA 
(2009), a rota de produção de bioetanol de material lignocelulósico (2ª geração) possui 
viabilidade comercial em algumas de suas fases (ex.: pré-tratamento de ácido diluído, 
fermentação e destilação), porém ainda são necessários avanços substantivos na tecnologia de 
outras fases do processo produtivo (ex.: hidrólise enzimática, fermentação de açúcares C5) para 
que essa rota produtiva reduza seus custos e seja uma alternativa competitiva. Expressivo P&D 
nessa rota tem sido realizado nos EUA, mas o Brasil demonstra grande interesse nessa 
tecnologia, uma vez que o país faz parte da liderança mundial de produção de bioetanol de 1ª 
geração a partir da cana-de-açúcar.  

Conforme mencionado anteriormente, a rota de 2ª geração ainda não é economicamente viável 
em algumas de suas etapas. Dessa forma, surgem algumas possibilidades de avanços 
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tecnológicos para a 2ª geração. Existem esforços em direção ao desenvolvimento de matéria-
prima não comestível para a geração de energia (ex.: grãos não comestíveis, resíduos, biomassa 
de lixo e biomassa não comestível) que não impactam na cadeia alimentar e não competem por 
espaço em terras apropriadas para o cultivo de alimentos.  

Tanto o Brasil quanto outros países no mundo têm trabalhado para domesticar novas variedades 
de grãos oleaginosos com alto teor de óleo (ex.: pinhão manso e óleo de rícino). Assim como há 
esforços de P&D para o desenvolvimento de novas variedades, há esforços para o 
desenvolvimento de processos agriculturais, nas áreas de gerenciamento, colheita, proteção 
contra pragas e processamento industrial. Por fim, há esforços na rota de biomassa 
lignocelulósica (ex.: talos e palha de milho, bagaço da cana-de-açúcar e conteúdo celulósico de 
plantas) (IEA, 2009, 2011; ANTUNES; SILVA, 2010; SOUSA; MACEDO, 2010; 
SANTHANAM, 2011). 

O processo de hidrólise da 2ª geração pode ter duas rotas: a ácida e a enzimática. Esse processo 
pode ser melhorado para o aumento da produtividade (expectativa de 95%) na hidrólise 
enzimática. De qualquer forma, são necessários esforços significativos de P&D para o 
desenvolvimento e produção dessas enzimas para melhorar seu desempenho técnico e sua 
viabilidade econômica. Por exemplo, atividades de P&D para o pré-tratamento ou o 
desenvolvimento de formas de uso do açúcar C5, tanto para fermentação quanto para aumentar 
o valor agregado de coprodutos. Por fim, há esforços de P&D para desenvolver sacarificação e 
fermentação simultânea e o desenvolvimento de leveduras capazes de processar açúcares com 
cadeias de carbono de diferentes tamanhos (IEA, 2009; ANTUNES; SILVA, 2010; SOUSA; 
MACEDO, 2010; SANTHANAM, 2011; CTC, 2015). 

As outras duas linhas de tendência representam o bioetanol de 3ª e 4ª gerações. O bioetanol de 
3ª geração, oriundo de macro e microalgas, tem potencial de alto rendimento de produção de 
óleo por hectare. A literatura especializada especula que algumas espécies de alga têm potencial 
de produção de 6 até 20 vezes mais óleo por hectare do que culturas tradicionais (ex.: óleo de 
palma). Não obstante, essas algas têm outra finalidade, podendo ser utilizadas para a limpeza de 
águas residuais. Contudo, sua aplicabilidade em escala comercial ainda não é madura e 
competitiva economicamente. Por fim, o bioetanol de 4ª geração ainda é um produto conceitual. 
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Os avanços mais promissores para o bioetanol de 3ª geração estão centrados no 
desenvolvimento do feedstock e em esforços de P&D para o desenvolvimento de matérias-
primas de alto rendimento, tanto no uso minimizado de áreas de cultivo quanto na alta 
produtividade de material energético (ex.: micro e macroalgas). Essas algas produzem mais 
material energético do que outras fontes de óleo e podem ser cultivadas sob condições adversas 
de temperatura, salinidade e acidez. Atualmente, existem esforços consideráveis em genômica 
de microalgas, particularmente na criação de sequências de marcadores expressos (ESTs, em 
inglês Expressed Sequence Tags) e sequência genômica de várias espécies (SANTHANAM, 
2011). Porém, essa rota produtiva ainda não é viável economicamente, necessitando de esforços 
para a redução de custos e tecnologias para possibilitar a produção em larga escala (IEA, 2009; 
ANTUNES; SILVA, 2010; SOUSA; MACEDO, 2010; SANTHANAM, 2011). 

Existem possíveis avanços tecnológicos que permeiam as quatro gerações aqui mencionadas. 
Esforços em nanotecnologia, bioinformática, biotecnologia, criação de novos produtos e 
insumos independem da geração em si. Muito se avançou no aprimoramento genético e na 
clonagem de espécies de cana-de-açúcar. Porém, ainda existem outras áreas de avanço 
tecnológico que podem ser exploradas para o aumento da competitividade das empresas nessa 
indústria, como: (i) projetos em biotecnologia para modificação e aprimoramento genético de 
plantas e aplicação de tecnologia de transgenia; (ii) a aplicação da nanotecnologia para o 
desenvolvimento de plantas; (iii) utilização da bioinformática para a pesquisa em genética; e 
(iv) utilização de marcadores moleculares para aceleramento dos processos de desenvolvimento 
de novas variedades. Além dessas oportunidades, os avanços conquistados (ex.: banco de 
germoplasma) devem ter investimentos contínuos para sua manutenção e aprimoramento (IEA, 
2009; ANTUNES; SILVA, 2010; CTC, 2015). 

Outra possível oportunidade tecnológica que as organizações estão buscando está relacionada 
ao P&D para geração de novos combustíveis e aditivos, como, por exemplo: furanics, syndiesel, 
biocombustível para turbinas de avião, butanol etc. Com relação aos insumos especiais, há 
oportunidade para pesquisas de desenvolvimento de enzimas, leveduras e catalisadores com o 
objetivo de reduzir custos, aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e reduzir os impactos 
ambientais. Existem oportunidades com a implantação do conceito de biorrefinaria, para a 
produção de bioalimentos, bioquímicos, bioplásticos, biofármacos etc. (SILVA, 2008; IEA, 
2009; ANTUNES; SILVA, 2010; SOUSA; MACEDO, 2010; SANTHANAM, 2011; CTC, 
2015). 
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4.3.3 Atividades das áreas tecnológicas da indústria de bioetanol 
 
 
Conforme mencionado anteriormente, a indústria de bioetanol é composta de ao menos três 
áreas tecnológicas. Nesta pesquisa, procurou-se examinar três áreas: feedstock, processos 
agrícolas e processos industriais. Contudo, a área de feedstock é caracterizada por possuir ao 
menos duas rotas tecnológicas e a área de processos industriais é caracterizada por possuir ao 
menos três rotas tecnológicas. Dessa forma, as subseções 4.3.3.1 e 4.3.3.2 objetivam clarificar 
quais são essas rotas tecnológicas envolvidas na área agrícola de feedstock e na área industrial. 
 
 
4.3.3.1 Área agrícola de feedstock 
 
 
Esta seção visa demonstrar que a área de feedstock possui ao menos duas rotas tecnológicas 
para obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar: melhoramento convencional e 
transgenia.  

O melhoramento genético de cana-de-açúcar tem como objetivo obter novas variedades mais 
produtivas, com maior tolerância ao estresse hídrico, maior resistência às pragas e doenças, e 
melhor adaptação a diferentes ambientes de produção e/ou ao tipo de colheita empregada 
(manual ou mecânica) (ROSSETTO, 2015; UFSCAR, 2015). O desenvolvimento de novas 
variedades é baseado em técnicas de melhoramento genético convencional com ou sem 
transgenia (GOES et al., 2011). A Figura 4.2 apresenta de forma esquemática as duas rotas 
tecnológicas disponíveis para obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar. Nessa estrutura, 
as duas rotas tecnológicas podem ser desempenhadas com diferentes níveis de capacidade 
inovadora.  

A rota tecnológica de melhoramento convencional envolve a obtenção de sementes sexuadas de 
cana-de-açúcar pela hibridação para acesso a uma ampla variabilidade genética. Em seguida, uma 
grande população de plântulas oriundas das sementes sexuadas é levada para o campo e um 
processo de sucessivas etapas de seleção e multiplicação (propagação vegetativa) é conduzido de 
forma a identificar um conjunto de genótipos superiores que reúnam as características do fenótipo 
desejado. Finalmente, a experimentação de campo, com repetições em vários ambientes, 
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possibilita a identificação genotípica com o fenótipo superior, que será a nova variedade 
(ALVAREZ et al., 1983; GOES et al., 2011; PARAIZO, 2013; UFSCAR, 2015).  

Figura 4.2. Rotas tecnológicas de desenvolvimento de novo feedstock 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Goes et al. (2011), Carlini-Garcia et al. (2012), Marin, Stubrin e van 
Zwanenberg (2014) e UFSCar (2015), e com a ajuda de experts da indústria. 

A rota tecnológica de melhoramento convencional pode ser realizada com diferentes níveis de 
capacidade tecnológica. Atividades de ensaios de caracterização, para realização de testes de 
adaptabilidade de variedades existentes (importadas ou nacionais) para diferentes ambientes, 
demandam capacidades tecnológicas básicas de inovação. A atividade de desenvolvimento de 
novas variedades com base em seleção fenotípica (mensuração biométrica) necessita de 
capacidades tecnológicas intermediárias de inovação. Atividades de melhoria de novas 
variedades com o uso de genética quantitativa, a ampliação de bancos de germoplasma e/ou 
identificação de espécies e variação genética demandam capacidades tecnológicas avançadas de 
inovação. Por fim, o desenvolvimento de novas variedades assistidas pela engenharia genética, 
ferramentas biotecnológicas e de bioinformática (ex.: marcadores moleculares) demanda 
capacidades tecnológicas world-leading innovation.  
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A rota tecnológica de transgenia envolve atividades de P&D para descoberta de novos genes, 
desenvolvimento de novos eventos genéticos e a obtenção de variedades transgênicas. 
Particularmente, a obtenção de variedades transgênicas envolve a identificação de sequências de 
genes modificados ou oriundos de organismos de outras espécies com as características 
desejadas e a transferência desses genes para variedades de cana-de-açúcar melhoradas pelo 
método convencional. Esses procedimentos são possíveis pelo uso da engenharia genética.  

A engenharia genética estuda a estrutura do DNA e o genoma dos seres vivos, e desenvolve 
técnicas que permitem a inserção de genes de espécies diferentes em indivíduos aos quais se 
deseja alterar alguma característica (ROSSETTO, 2015; CTC, 2015). A rota tecnológica da 
transgenia pode ser apenas desempenhada com níveis avançado e world-leading de capacidade 
tecnológica. A realização de P&D para a descoberta de genes, o desenvolvimento de novos 
eventos genéticos e o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar com o uso da 
engenharia genética são classificados no nível world-leading innovation. Atividades realizadas 
na rota tecnológica de transgenia podem ser apenas realizadas com capacidades world-leading 
innovation.  

A rota tecnológica de melhoramento convencional e a de transgenia permitem a aplicação de 
ferramentas biotecnológicas com o objetivo de melhorar o ganho genético e reduzir o tempo 
necessário para se obter um novo cultivar. O Quadro 4.2 resume as características de três das 
principais ferramentas biotecnológicas em uso para o desenvolvimento de novas variedades de 
cana-de-açúcar. 

As novas variedades geradas possuem um nível de produtividade maior ou características que 
conferem um maior retorno econômico e são usadas para substituir as variedades existentes, 
cujo desempenho não esteja satisfazendo as necessidades dos produtores (GOES et al., 2011). 
As rotas tecnológicas de melhoramento convencional e de transgenia podem ser usadas de 
forma complementar para o desenvolvimento de novas variedades. Ou seja, é compreendido 
nesta pesquisa que ambas as rotas tecnológicas coexistem e não há uma distinção de 
superioridade técnica entre elas. As possibilidades técnicas não são intrínsecas, mas, sim, 
dependentes do nível de investimento e de compromisso com uma rota tecnológica particular 
(MARIN; STUBRIN; VAN ZWANENBERG, 2014).  
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Quadro 4.2. Ferramentas biotecnológicas usadas para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar 
na rota tecnológica de melhoramento convencional e de transgenia 

Ferramenta biotecnológica Definição 

Quantitative Trait Loci 
(QTL) 

O método genético-estatístico possibilita estudar na cana-de-açúcar a interação 
entre locos controladores de características (QTLs), cortes e os locais onde acontece 
o cultivo. Mapear um QTL significa identificar sua posição no genoma e estimar 
seus efeitos genéticos (TOLEDO et al., 2008). Em outras palavras, é uma seção de 
DNA que se correlaciona com uma variação fenotípica. 

Expressed Sequence Tags 
(ESTs) 

A aplicação de ESTs é uma ferramenta para a descoberta de genes, mapeamento 
genético e para a geração de perfis de expressão gênica (ARRUDA, 2001; TELLES 
et al., 2001). Ou seja, é uma metodologia para descobrir uma sequência de DNA 
complementar. 

Marcadores moleculares 

Os marcadores moleculares são um fragmento de sequência de DNA que pode 
conter genes ou estar associado a genes que confiram características de importância 
agronômica. O marcador molecular é um sinal ao longo da trilha de DNA que 
aponta a localização de uma característica genética desejada ou indica diferenças 
genéticas específicas. Os marcadores moleculares podem ser utilizados em estudos 
de mapeamento genético e de QTL e também para auxiliar a seleção de genótipos 
no programa de melhoramento (CARLINI-GARCIA et al., 2012; SUCEST-FUN, 
2015). Em outras palavras, é um fragmento de sequência de DNA que é associado a 
uma parte do genoma. 

Fonte: Arruda (2001), Telles et al. (2001), Toledo et al. (2008), Carlini-Garcia et al. (2012) e SucEST-Fun (2015). 
 
 
4.3.3.2 Área industrial 
 
 
A produção de bioetanol possui ao menos três rotas de produção. Conforme mencionado 
anteriormente, a rota de produção de 1ª geração é econômica e tecnologicamente viável, 
enquanto a rota de produção de 2ª geração possui processos que ainda necessitam de progressos 
para serem economicamente viáveis. Dessa forma, esta seção objetiva apresentar o processo de 
produção da 1ª e 2ª gerações de produção de bioetanol. 

1ª geração 

A tecnologia de produção de bioetanol hidratado e anidro pelo processo de 1ª geração é 
tecnologicamente madura e comercialmente viável. O Brasil é um dos países com maior 
experiência e know-how em tecnologias de produção do bioetanol a partir da cana-de-açúcar. O 
processo de produção é dividido nas fases descritas na Figura 4.3. A parte industrial se inicia por: 

(i) processo de lavagem e moagem: a cana-de-açúcar cultivada em fazendas próximo à usina é 
transportada por caminhões até a planta produtora. Em seguida, a cana-de-açúcar é submetida a 
uma lavagem e em seguida é levada para a etapa de extração do caldo. Esse processo gera dois 
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coprodutos principais: caldo e bagaço. O caldo contém a sacarose que é o insumo para o 
restante do processo. O bagaço, ou a fibra de cana-de-açúcar, é reaproveitado em outras etapas 
para a geração de bioenergia, sendo que, nas empresas produtoras, é utilizado como fonte de 
energia para o funcionamento da planta;  

(ii) processo de tratamento químico: em seguida, o caldo (solução) é peneirado, tratado 
quimicamente e filtrado, gerando dois coprodutos: o caldo tratado e a torta de filtro. O caldo é 
enviado para as próximas etapas, enquanto a torta de filtro é reaproveitada em plantações de 
cana-de-açúcar como insumo da adubação dos campos de cultivo;  

Figura 4.3. Rota tecnológica produtiva de bioetanol hidratado e anidro de 1ª geração 

 
Fonte: Adaptada de BNDES e CGEE (2008). 
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(iii) processo de produção de açúcar: o caldo passa pelas etapas de: evaporação, cozimento, 
centrifugação – onde é gerado o coproduto melaço que pode ser usado na rota tecnológica do 
bioetanol – e secagem para cristalizar a sacarose e obter o açúcar;  

 (iv) processo de evaporação: a partir do caldo, o substrato é submetido ao processo de 
evaporação para ajustar o nível de concentração de açúcares; 

(v) processo de fermentação: o caldo proveniente do processo de evaporação é misturado com o 
melaço, resultando no mosto. São acrescentadas leveduras no mosto e, após 8 a 12 horas, o 
processo de fermentação resulta na produção do vinho (com taxa de 7 a 10% de álcool). Ao 
término do processo de fermentação, as leveduras utilizadas são recicladas e o vinho é passado 
para a próxima etapa;  

(vi) processo de destilação: esse processo tem como objetivo a criação do bioetanol hidratado, 
realizando a separação do vinho e do álcool. Essa etapa gera um coproduto chamado vinhaça. 
De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) (2008), nessa etapa são gerados até 13 litros de 
vinhaça para cada litro destilado de bioetanol hidratado;  

(vii) processo de desidratação: as tecnologias mais comuns empregadas nesse processo são: 
adição de cicloexano, peneiras moleculares e destilação extrativa com monoetilenoglicol 
(MEG). A tecnologia do MEG é considerada a mais tecnológica, porém a mais cara. A 
tecnologia da adição de cicloexano é a mais utilizada pelas empresas produtoras. Após o fim 
desse processo, o produto final é o etanol anidro (WYMAN, 1996; BNDES; CGEE, 2008). 

2ª geração 

A rota tecnológica de produção de bioetanol de 2ª geração é dividida nas seguintes fases: (i) 
processo de transporte: o bagaço da cana-de-açúcar, a cultura de amido, a palha e os resíduos 
lignocelulósicos são transportados por caminhões até a planta produtora; (ii) processo de pré-
tratamento: o objetivo é a ruptura da estrutura celular, para separar os açúcares e remover a 
lignina; (iii) processo de hidrólise: nesta fase a celulose é convertida em glicose por meio de 
processos químicos ácidos (diluídos ou concentrados) ou enzimáticos. Nessa etapa também é 
realizada a remoção da lignina e a hidrólise da hemicelulose; e (iv) processo de fermentação e 
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desidratação: estas etapas utilizam a mesma tecnologia de produção de bioetanol de 1ª geração, 
ou seja, são adicionadas leveduras à matéria-prima. Posteriormente, o produto é desidratado por 
uma das três tecnologias tradicionais (adição de cicloexano, peneiras moleculares ou o MEG) 
(BNDES; CGEE, 2008). 

Portanto, a indústria de biocombustíveis é caracterizada por uma complexidade em termos de 
fontes de matéria-prima, tecnologias de conversão, produtos e coprodutos finais. Nesta 
pesquisa, será somente examinada a indústria de bioetanol de produção de combustível de 1ª 
geração e, de forma superficial, os avanços realizados pelas organizações industriais e 
organizações de pesquisa para a produção de bioetanol de 2ª e 3ª gerações. 
 
 
4.4 Indústria de Bioetanol do Brasil: Breve Panorama de Aspectos Econômicos e da 
Organização Industrial 
 
 
Esta seção objetiva apresentar um breve panorama do contexto da indústria de bioetanol no 
âmbito brasileiro. Inicialmente, é apresentado um panorama sobre o valor adicionado bruto 
corrente de alguns setores industriais do Brasil. A seguir, são apresentadas informações sobre 
produção e produtividade da cana-de-açúcar no Brasil comparadas com o mundo. Adiante, são 
apresentadas informações sobre produção, consumo, exportação, importação e preço de 
bioetanol no Brasil. Por fim, são apresentadas informações sobre a organização da indústria de 
bioetanol do Brasil.  

 
 

4.4.1 Panorama da evolução do valor adicionado bruto corrente absoluto e da participação dos 
setores industriais na economia brasileira (2007-2012) 
 
 
Com dados coletados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), a Tabela 4.1 
apresenta informações sobre a evolução do valor adicionado bruto corrente absoluto de alguns 
setores industriais do Brasil no período de 2007-2012. Nessa tabela, a atividade industrial é 
detalhada em diferentes áreas e é possível determinar qual tem sido o comportamento de 
diferentes setores industriais. Por exemplo, setores industriais de óleo e gás, mineração, 
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alimentício, cimento e naval apresentam as maiores taxas de crescimento de valor adicionado no 
período. Com exceção do setor naval, os demais setores são todos baseados em recursos naturais. 

Entretanto, outros setores próximos da cadeia de produção de recursos naturais tiveram 
encolhimento, como, por exemplo, o petroquímico e siderurgia. De forma bastante específica, 
mesmo com graves crises no setor de biocombustíveis, o setor apresentou uma taxa de 
crescimento de 0,6% no período entre 2007 e 2012. Outros setores de grande importância para a 
indústria produtora de bioetanol tiveram um crescimento considerável no mesmo período: bens 
de capital e automotivo. Esses dados contrastam com a realidade do setor de bioetanol: de um 
lado, a crise no setor de bioetanol levou empresas de bens de capital especializadas a graves 
problemas financeiros (o exemplo mais marcante é a Dedini) e, de outro, a indústria 
automobilística que tem disponibilizado mais carros para a frota nacional, ocasionando uma 
crescente necessidade de importação de petróleo. 

Tabela 4.1. Evolução do valor adicionado bruto corrente absoluto de atividades e alguns setores industriais 
selecionados (2007-2012) 

Setor/Atividade 
Valor Adicionado 

(VA)  
(R$ milhões) 

Taxa de 
crescimento 

(%) 

Participação no 
VA total do Brasil 

(%) 
2007 2012 2007 2012 

Óleo e gás 63,6 6.106,2 114% 0,003 0,164 
Mineração (metálicos, não metálicos e carvão 
mineral) 38.240,5 99.637,4 17% 1,671 2,675 
Alimentício 58.474,2 138.600,6 15% 2,556 3,721 
Têxtil 12.280,2 17.155,5 6% 0,537 0,461 
Calçados 7.190,0 12.212,4 9% 0,314 0,328 
Celulose e papel 23.351,5 28.883,2 4% 1,021 0,775 
Petroquímico 81.221,5 72.837,9 -2% 3,550 1,955 
Biocombustíveis 6.171,9 6.397,0 1% 0,270 0,172 
Produtos de limpeza, cosméticos e perfumaria 8.017,1 9.304,7 3% 0,350 0,250 
Farmoquímicos e farmacêuticos 15.525,3 20.644,7 5% 0,679 0,554 
Cimento 3.054,1 9.983,1 22% 0,133 0,268 
Siderurgia 34.868,2 26.072,4 -5% 1,524 0,700 
Eletroeletrônico 34.119,3 50.455,0 7% 1,491 1,354 
Bens de capital 31.686,8 51.369,5 8% 1,385 1,379 
Automobilístico e automotivo 62.546,4 81.318,8 4% 2,734 2,183 
Naval 1.463,4 3.392,3 15% 0,064 0,091 
Aeroespacial 3.690,4 5.621,6 7% 0,161 0,151 
Outras indústrias 214.316,4 329.243,0 7% 9,368 8,839 
Agropecuária 127.267 198.138 8% 5,6 5,3 
Indústria 636.281 969.235 7% 27,8 26,0 
Serviços 1.524.310 2.557.699 9% 66,6 68,7 
TOTAL 2.287.858 3.725.072 8% 100 100 
Fonte: IBGE (2014). 
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4.4.2 Panorama da evolução da produção e produtividade da cana-de-açúcar no contexto 
internacional e brasileiro 
 
 
Esta seção tem como objetivo apresentar o desempenho da produção de cana-de-açúcar no 
mundo e em diferentes regiões do Brasil. O cultivo de cana-de-açúcar para a produção de 
bioetanol fica restrito a algumas localidades geográficas devido às condições climáticas, de solo 
e pragas. A Figura 4.4 apresenta a série histórica da produção de cana-de-açúcar nos principais 
países produtores do mundo. Pode-se observar que o Brasil e a Índia se igualavam em produção 
em 1990 (263 milhões vs. 226 milhões de toneladas), todavia, a partir de meados dos anos 2000, 
o Brasil teve uma rápida expansão da produção de cana, chegando em 2013 com uma produção 
de 739 milhões de toneladas contra 341 milhões de toneladas da Índia. 

Figura 4.4. Série histórica da produção de cana-de-açúcar dos principais países produtores (em milhões de 
toneladas) 

Fonte: FAO (2013). 

O cultivo de cana-de-açúcar no Brasil para a produção de bioetanol e açúcar é bastante desigual 
entre as regiões e estados brasileiros (Tabela 4.2). Em termos de área plantada, o estado com 
maior representatividade é São Paulo, com aproximadamente 5.500 hectares de plantação de 
cana-de-açúcar. Esse valor representa mais de 50% de toda a extensão dedicada para esse 
cultivo em todo o Brasil. Outros três estados têm grande representatividade: Minas Gerais, com 
mais de 1.000 hectares; Goiás, com 900 mil hectares; e o Paraná, com 650 mil hectares de 
plantio de cana-de-açúcar aproximadamente.  
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Esses quatro estados em conjunto representam aproximadamente 80% da soma de área 
destinada para o cultivo da cana-de-açúcar. O estado do Mato Grosso do Sul também pode ser 
destacado pelos seus 550 mil hectares de cultivo, mas, principalmente, por ter a maior taxa 
média de crescimento do Brasil, com o incremento anual médio de 10,96% de área destinada 
exclusivamente para esse tipo de cultura. 

Tabela 4.2. Série histórica da produção de cana-de-açúcar no Brasil – área, produtividade e produção 

Regiões/ 
Estados 

Área plantada de cana (mil hectares) Produtivida-
de 

(toneladas 
de cana por 

hectare) 

Produção 
de cana 

(milhões de 
toneladas) 

Participação 
na produção 
nacional de 
2012 (%) 1990 2000 2010 2012 

Taxa média 
anual de 

crescimento 
(%) 

Sudeste 2.357 2.979 6.001 6.748 4,68 73,9 438.611 65,39 
São Paulo 1.812 2.485 5.034 5.533 4,97 73,5 357.746 53,33 
Minas 
Gerais 298 291 752 1.022 5.50 80,9 70.521 10,51 
Nordeste 1.477 1.061 1.274 1.350 -0,39 56,5 68.136 10,16 
Alagoas 559 448 416 491 -0,56 63,8 27.734 4,13 
Centro-
Oeste 216 373 1.200 1.712 9,42 67,5 112.775 16,81 
Goiás 98 139 573 900 10,12 79,6 58.348 8,70 
Mato 
Grosso 67 99 405 253 5,95 65,6 16.665 2,48 
Mato 
Grosso do 
Sul 

51 135 222 558 10,96 67,5 37.761 5,63 
Sul 207 375 689 685 5,34 71,6 48.922 7,29 
Paraná 159 327 653 652 6,33 73,5 47.940 7,15 
Norte 16 16 27 60 5,92 50,6 2.311 0,34 
Brasil 4.273 4.805 9.191 10.557 4,01 71,3 670.757 100 
Fonte: IBGE (2013). 

O estado com maior produtividade (tonelada de cana-de-açúcar por hectare plantado) é Minas 
Gerais (80,9 toneladas/hectare). Os estados de São Paulo, Goiás e Paraná têm produtividades na 
casa das 70 toneladas/hectare, e as demais regiões variam entre 50 e 70 toneladas/hectare. De 
uma forma agregada, o Brasil teve uma produtividade média de 71,3 toneladas/hectare. 
Portanto, com essa produtividade, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná 
somaram em 2012 mais de 534.000 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, ou seja, quase 80% 
do total de mais de 670.000 milhões de toneladas produzidas em todo o Brasil. 

Com relação à produtividade industrial do setor sucroalcooleiro, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento oferece dados históricos desde 1951. Os esforços brasileiros em 
tecnologia permitiram que houvesse um considerável crescimento na produtividade para a 
obtenção do bioetanol.  
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Em 1951, a indústria tinha capacidade para extrair, aproximadamente, 10 litros de bioetanol por 
tonelada de cana. No início da década de 1990, era possível extrair mais de 50 litros de 
bioetanol da mesma quantidade de cana-de-açúcar. Atualmente (dados de 2011) são extraídos, 
aproximadamente, 40 litros de bioetanol por tonelada de cana-de-açúcar processada. Isso 
significa que houve um crescimento de produtividade de 2,3% por ano desde 1951. Esse 
crescimento é válido tanto para a obtenção de bioetanol anidro quanto bioetanol hidratado. 
Diversos fatores explicam esse aumento da produtividade industrial, sendo um deles os avanços 
tecnológicos para a obtenção de variedades mais produtivas e resistentes a pragas e doenças, 
equipamentos e processos mais eficientes, leveduras com maior resistência alcoólica, e outras 
tecnologias implantadas no setor.  
 
 
4.4.3 Panorama da evolução da produção de biocombustíveis, bioetanol e insumos no contexto 
internacional e brasileiro 
 
 
O setor internacional de produção de biocombustíveis é dominado por dois países: EUA e 
Brasil. Até o fim dos anos 2000, a produção de biocombustíveis tinha uma tendência de alta, no 
entanto, por circunstâncias macroambientais, o Brasil teve uma queda de produção. A produção 
mundial teve um aumento de quase 600%. Somente os EUA cresceram de 3.288.000 para 
28.251.000 toneladas de biocombustível equivalentes de petróleo. O Brasil teve um crescimento 
mais modesto: de 5.600.000 para 13.196.000 toneladas de biocombustível equivalentes de 
petróleo, chegando num pico de 15.575.000 toneladas de biocombustível equivalentes de 
petróleo no ano de 2010. O governo americano aplicou uma série de medidas de incentivo à 
produção de biocombustíveis, como, por exemplo, os subsídios que remontam à década de 
1980, barreiras ao produto importado, isenções de impostos, créditos e, talvez, o mais 
importante e emblemático: o Energy Policy Act e o Padrão de Combustíveis Renováveis (RFS) 
de 2005 (ver Figura 4.5). 

Entre 2007 e 2012, o mundo quase duplicou sua produção de bioetanol (Tabela 4.3). Passou de 
49 bilhões de litros para 82 bilhões de litros de bioetanol por ano. Em escala mundial, houve um 
crescimento de 18,23% anualmente. Os países líderes em produção são os EUA e Brasil, que de 
forma conjunta são responsáveis por mais de 86% de toda a produção mundial de bioetanol. Os 
EUA aumentaram, em média, 12,68% a sua produção desse combustível anualmente. Em 2007, 
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a sua produção era de 24 bilhões de litros e o Brasil mantinha uma produção de, 
aproximadamente, 19 bilhões de litros. Em 2012, esse cenário mudou radicalmente. Os EUA 
produziam mais de 50 bilhões de litros de bioetanol anualmente e o Brasil, com uma taxa de 
crescimento médio de 1,77%, produziu menos da metade dos EUA: 21 bilhões de litros por ano. 
Vale destacar o comprometimento do bloco europeu e da Austrália no incremento da sua 
produção do combustível: obtiveram taxas de crescimento de 12 e 18%, respectivamente. 
Porém, suas respectivas produções de bioetanol ainda estão distantes do potencial produtivo dos 
EUA e do Brasil. 

Figura 4.5. Série histórica da produção de biocombustíveis no contexto internacional no período entre 1998 e 
2011 (em milhões de toneladas de biocombustível equivalentes de petróleo) 

 Fonte: Adaptada de British Petroleum (2012). 
 

Tabela 4.3. Série histórica da produção de bioetanol no contexto internacional no período entre 2007 e 2012 (em 
milhões de litros) 

Regiões geográficas e 
países 

Produção de bioetanol (milhões de litros/ano) Taxa média 
anual de 

crescimento 
(%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Estados Unidos 24.595 34.954 41.400 50.333 52.793 50.341 12,68 
Brasil 18.997 24.497 24.894 26.196 21.094 21.109 1,77 
União Europeia 2.157 2.774 3.933 4.451 4.538 4.311 12,23 
China 1.840 1.896 2.048 2.048 2.097 2.101 2,24 
Canadá 799 897 1.098 1.347 1.749 1.699 13,41 
Austrália 98 98 212 250 329 269 18,23 
Tailândia 299 337 1.646 n.d. n.d. n.d. 76,59 
Índia 197 250 344 n.d. n.d. n.d. 20,51 
Mundo 49.587 65.613 73.936 86.851 84.617 82.407 18,23 
Nota: (n.d.) Informação não disponível. 
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Fonte: Adaptada de RFA (2013). 

A Figura 4.6 tem como objetivo apresentar a série histórica da produção de bioetanol anidro e 
hidratado no Brasil no período entre 1951 e 2009. Os dados obtidos do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2010) e da Unica (2013) permitem observar a 
taxa de crescimento acelerada de produção ocorrida em meados dos anos 1970, a estabilização 
da produção nas décadas de 1980 e 1990, e uma nova aceleração a partir de meados dos anos 
2000. Durante esse período, a produção brasileira de bioetanol teve um crescimento anual 
médio de 8,25%. 

Figura 4.6. Série histórica da produção de bioetanol anidro e hidratado no Brasil (em bilhões de m3) 

Fonte: Brasil (2010) e Unica (2013). 

Na década de 1970, a primeira crise do petróleo e seus impactos fizeram com que o governo 
brasileiro reagisse e tomasse a decisão de produzir e comercializar o bioetanol como alternativa 
para reduzir a dependência brasileira de combustível fóssil importado. Em 1975, o Brasil criou 
o Proálcool, que tinha como objetivo criar uma estratégia para a autossuficiência energética 
brasileira. 

Foi nesse período que o governo brasileiro institucionalizou a adição compulsória do bioetanol 
na gasolina em 10%. Esse percentual aumentou para 23% em 1978 e, após a década de 1980, o 
governo brasileiro implantou uma série de mecanismos fiscais e de impostos para estimular a 
produção de veículos movidos à bioetanol, assim como fixou o preço do bioetanol em 65% do 
preço da gasolina no ponto de revenda. 
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A partir de meados dos anos 1980, o preço do petróleo começou a declinar e o preço do açúcar 
começou a aumentar no mercado internacional, desencorajando a produção do bioetanol e 
incentivando a produção do açúcar como uma commodity mais atrativa do ponto de vista 
comercial. Porém, o governo ainda incentivava a produção de veículos movidos a bioetanol e 
foram criadas medidas para lidar com o conflito entre a produção de combustível ou de álcool. 
Nesse período, o governo importou metanol e bioetanol hidratado para evitar uma crise no 
abastecimento.  

O MME (BRASIL, 2013a) oferece dados sobre a evolução da produção brasileira de insumos e 
coprodutos do processo de extração de bioetanol e de açúcar (Figura 4.7). De forma agregada, o 
Brasil aumentou sua produção de caldo de cana, melaço e bagaço em média de 5,4, 8,4 e 6,7% 
por ano, respectivamente. A produção de caldo de cana quase dobrou entre 2000 e 2012, 
enquanto a produção de melaço quase triplicou e a produção de bagaço mais do que dobrou. 

Figura 4.7. Série histórica da produção de insumos no Brasil – caldo de cana, melaço e bagaço (em milhões de 
toneladas) 

Fonte: Brasil (2013a). 
 
 
4.4.4 Panorama da evolução do consumo de bioetanol no Brasil 
 
 
Em meados dos anos 2000, a indústria automobilística brasileira introduziu os carros flexfuel 
como alternativa para o consumidor brasileiro. De outro lado, o governo brasileiro criou 
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políticas institucionais para reerguer a indústria de etanol. A Figura 4.8 apresenta a série 
histórica de consumo de bioetanol anidro e hidratado no período entre 1990 e 2012. O consumo 
do combustível no Brasil ficou estável durante a década de 1990 e até meados de 2000. A partir 
de 2007, o consumo de bioetanol no Brasil aumentou e chegou a seu ápice em 2009. 
Atualmente, o Brasil consome 20 milhões de metros cúbicos de bioetanol por ano. Vale 
destacar o considerável aumento de consumo do bioetanol anidro, com uma taxa de 8,5% de 
crescimento por ano entre 1990 e 2012. 

Figura 4.8. Série histórica do consumo brasileiro de bioetanol (em milhões de m3) 

Fonte: Brasil (2012, 2013a). 
 
 
4.4.5 Panorama da evolução do comércio internacional de bioetanol do Brasil 
 
 
A participação do agronegócio brasileiro no desempenho exportador brasileiro tem sido 
crescente e sua importância para o saldo do balanço comercial tem uma trajetória ascendente 
(Tabela 4.4). Os dados disponibilizados pelo AgroStat Brasil mostram que o complexo 
sucroalcooleiro representou em 1997 para o Brasil cerca de 3,5% de todo o volume (em valor) 
de toda a exportação. Essa importância foi intensificada ao longo do tempo e na década de 2010 
essa representatividade quase dobrou (em 2010 foi responsável por 6,8% de todo o valor 
exportado brasileiro) e atualmente está em 5,7% ou US$ 13,7 bilhões. O complexo 
sucroalcooleiro representou em 2013, aproximadamente, 13,7% de todas as exportações do 
agronegócio brasileiro, só sendo superado em importância pelo complexo da soja. 
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Tabela 4.4. Série histórica das exportações brasileiras de setores do agronegócio (1997-2013) 
Setores 1997 2000 2005 2010 2013 1997 2000 2005 2010 2013 

Valor (US$ milhões) Participação (%) 
Agronegócio 23.376 20.605 43.623 76.442 99.968 44,1 37,4 36,9 37,9 41,3 
Complexo 
sucroalcooleiro 1.839 1.238 4.699 13.790 13.718 3,5 2,2 4,0 6,8 5,7 
Açúcar bruto 1.045 761 2.382 9.307 9.164 2,0 1,4 2,0 4,6 3,8 
Açúcar refinado 729 438 1.537 3.455 2.679 1,4 0,8 1,3 1,7 1,1 
Álcool 54 35 766 1.014 1.869 0,1 0,1 0,6 0,5 0,8 
Total Brasil 52.994 55.086 118.308 201.915 242.179 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: AgroStat Brasil (2014) e Brasil (2014a, 2014b). 
 
A Tabela 4.5 apresenta a evolução histórica do desempenho da indústria de bioetanol com 
relação às exportações. O maior mercado, e com representatividade significativa (mais de 66% 
das compras), são os Estados Unidos. Esse país foi responsável pela compra de 2.035.867 dos 
3.050.373 de metros cúbicos de bioetanol exportados pelo Brasil em 2012. Mercados de menor 
importância, entretanto com alguma representatividade, são: Jamaica (importou 216 mil m3), 
Coreia do Sul (165 mil m3), Japão e El Salvador (importaram 180 mil m3 cada). Esses países 
somados (Jamaica, Coreia do Sul, Japão e El Salvador) representam 21% das exportações de 
bioetanol do Brasil. Entre os grandes importadores do combustível brasileiro, os EUA foram os 
que tiveram um maior aumento de importações entre 2003 e 2012, com uma taxa média anual 
de crescimento na casa dos 46%. 

Com a grande capacidade brasileira de produção de cana-de-açúcar e a alta produtividade desse 
tipo de matéria-prima, o Brasil só teve valores expressivos de importações em meados da 
década de 1990, quando chegou a importar US$ 471 milhões de bioetanol. A partir da década 
de 2000, as importações foram inexpressivas. Em 2011, houve um outro ápice de importação do 
bioetanol, somando 1.137 m3, totalizando mais de 800 milhões de dólares. Porém, vale ressaltar 
os valores do preço médio pago pelo Brasil pelo m³ importado: os valores são aproximadamente 
4 vezes maiores do que o custo brasileiro (Tabela 4.6). A variação na balança comercial 
brasileira de exportação e importação de bioetanol tem algumas explicações. Por exemplo, em 
2011, o Brasil necessitou realizar um grande volume de importação do produto por dois 
motivos: (i) houve uma grande quebra na safra nesse período e (ii) a produção interna do 
produto foi insuficiente para atender ao consumo e às regras de mistura vigentes no país. 
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Tabela 4.5. Série histórica de destino das exportações brasileiras de bioetanol (em m3) 

País/Região 
Exportação de bioetanol (m3) Taxa média anual 

de crescimento 
(%) 2003 2005 2010 2012 

Estados Unidos 44.958 260.715 313.394 2.035.867 46,42 
Jamaica 104.077 133.288 138.622 216.270 7,59 
Coreia do Sul 56.436 216.356 375.309 165.788 11,38 
El Salvador 15.679 157.851 0 108.421 21,33 
Japão 91.281 315.392 261.672 108.170 1,71 
Costa Rica 32.491 126.693 0 92.213 10,99 
Holanda 85.680 259.403 238.988 91.101 0,62 
Nigéria 48.248 118.441 80.123 71.066 3,95 
América do Norte 85.893 387.652 348.494 2.042.420 37,28 
Américas Central e 
do Sul 172.779 552.374 200.309 472.341 10,57 
Europa 213.938 569.937 477.259 105.299 -6,84 
África 81.652 131.723 117.398 99.265 1,97 
Ásia-Pacífico 210.763 950.607 756.705 331.048 4,62 
Total 765.025 2.592.293 1.900.165 3.050.373 14,83 
Fonte: Brasil (2013b). 
 

Tabela 4.6. Série histórica das importações brasileiras de bioetanol (em m3) 
Ano Volume em mil m³ Valor em milhões de 

US$ 
Preço médio em 

US$/m³ 
1990 847 205,5 242,5 
1995 1.417 471,7 332,8 
2000 64 11,9 186,6 
2005 0,2 0,3 1283,7 
2010 75 39,1 517,4 
2011 1.137 841,0 739,6 
2012 554 379,0 683,8 
2013 132 92,0 695,7 
Taxa média anual de crescimento (%) -7,45 -3,29 4,49 
Fonte: Brasil (2014a). 
 
 
4.4.6 Panorama da evolução do preço do bioetanol no Brasil 
 
 
A Tabela 4.7 e a Figura 4.9 têm como objetivo apresentar a evolução do preço do bioetanol, da 
gasolina e a paridade entre os dois combustíveis no período entre 2008 e 2013. Vale ressaltar 
que quanto menor o valor da paridade entre os dois combustíveis, mais vantajosa é a opção pelo 
abastecimento com bioetanol. O ano em que foi mais vantajosa a opção do bioetanol em 
comparação à gasolina foi 2008, quando essa relação de paridade estava na casa dos 59%. De 
2008 a 2013, o preço do etanol subiu 4,87% em média por ano, ocasionando uma perda da 
competitividade do combustível com relação à gasolina. 
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Tabela 4.7. Série histórica dos preços do bioetanol (em reais) e a paridade entre o bioetanol e a gasolina 

Ano 
Preço por litro (em R$) Paridade bioetanol x 

gasolina (%) Bioetanol hidratado Gasolina comum 
2008 1,484 2,501 59,32 
2009 1,520 2,502 60,73 
2010 1,712 2,565 66,68 
2011 2,029 2,736 74,13 
2012 1,943 2,736 70,99 
2013 1,974 2,848 69,31 
Taxa média anual de crescimento (%) 4,87 2,19 2,63 
Fonte: Brasil (2014a). 

 
Figura 4.9. Série histórica dos preços do bioetanol (em reais) e a paridade entre o bioetanol e a gasolina 

Fonte: Brasil (2014a). 

A perda de competitividade do bioetanol frente à gasolina tem uma série de motivos (MELLO, 
20147; NEVES, 2014): (i) entre a inserção do carro flexfuel no Brasil até a crise de 2008, o 
governo brasileiro implantou a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE) de 
R$ 0,28 por litro de gasolina e redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 
carros com a tecnologia flex; (ii) em 2008, a crise mundial aconteceu num momento que o setor 
estava muito endividado devido aos investimentos realizados nos anos anteriores para aumento da 
capacidade de produção para atendimento do mercado interno e possivelmente do mercado 
externo; (iii) esse endividamento não deu as condições para que o setor buscasse recursos para 
renovação de canavial, o que gerou uma perda de produtividade agrícola; (iv) entre as safras de 
2008 e 2011, o campo teve problemas climáticos que ocasionaram quebras de produção; (v) a 
                                                
7 Entrevista da presidenta da Unica para a Folha de São Paulo em 14/04/2014.  



76 
 

partir de 2010, o governo adotou políticas de contenção inflacionária com o controle do preço da 
gasolina na refinaria e redução da CIDE sobre a gasolina; (vi) muitas empresas produtoras 
operando abaixo da sua capacidade operacional, reduzindo assim sua rentabilidade; e (vii) o preço 
do açúcar no mercado internacional era mais atraente. 

Estas e outras medidas tiveram um grande impacto negativo para o setor do bioetanol e 
acarretaram algumas consequências: (i) nível de endividamento do setor é muito alto; (ii) 
empresas produtoras vendendo seus ativos; e (iii) empresas produtoras encerrando seus negócios 
(em cinco anos, foram mais de 40 empresas produtoras) e outras 33 em recuperação judicial. Até 
o momento, o governo não sinalizou mudanças em sua política e não há perspectivas de 
mudanças para o setor. 
 
 
4.4.7 Indústria de bioetanol do Brasil: alguns aspectos complementares da organização industrial 
 
 
Esta seção objetiva apresentar alguns aspectos da organização da indústria do bioetanol. Para 
atingir o objetivo proposto, inicialmente é apresentada a cadeia de valor da indústria, a sua 
proximidade dos recursos naturais e, em seguida, a sua composição e distribuição. 

A atividade agricultural de cana-de-açúcar oferece os insumos para a indústria de produção de 
bioetanol, todavia tem sido fornecedora também de outros segmentos industriais, como açúcar e 
químicos (que não são foco de análise nesta pesquisa). Tomando como base a ISIC, a CNAE e a 
cadeia de valor do segmento industrial do bioetanol (Figura 4.10), é possível determinar (com 
certo grau de precisão) o quão diretamente ou indiretamente é relacionada cada uma das 
atividades industriais pesquisadas de “Recursos Naturais”. A atividade canavieira está diretamente 
relacionada aos recursos naturais, enquanto a indústria de processamento dessa matéria-prima 
como o bioetanol está indiretamente relacionada aos recursos naturais. 
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Figura 4.10. Modelo simplificado da cadeia de valor da indústria processadora de bioetanol 

 
Fonte: Adaptada de Neves, Trombin e Consoli (2009), IEA (2011) e Neves e Trombin (2014).
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Mas, quem são os principais atores da indústria de bioetanol? A indústria de bioetanol está 
organizada em: (i) universidades; (ii) institutos de pesquisa; (iii) fornecedores; (iv) outras 
empresas; e (v) empresas produtoras: 

(i) universidades: as principais instituições de ensino superior da indústria de bioetanol são o 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(ESALQ), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Rede Interuniversitária para o 
Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa); 

(ii) institutos de pesquisa: os principais institutos de pesquisa da indústria de bioetanol são o 
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do 
Bioetanol (CTBE), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa); 

(iii) fornecedores: os principais fornecedores da indústria de bioetanol são, na área agrícola: 
John Deere, Case, TNA, Enalta etc. Na área industrial: Dedini, Fermentec, Andritz, Metso etc.;  

(iv) outras empresas: as principais empresas ligadas à biotecnologia que atuam na indústria de 
bioetanol são: Syngenta, Monsanto e CanaVialis. Essas empresas se engajaram na produção de 
novas variedades e na criação de novas técnicas de agricultura de precisão e mecanização. A 
Novozymes é uma empresa de biotecnologia dinamarquesa, líder na pesquisa e venda de 
enzimas para a geração de biocombustíveis de 2ª geração. Por fim, a Amyris é uma empresa de 
biotecnologia norte-americana que trabalha com diferentes empresas produtoras de bioetanol 
para a produção de novos produtos, como, por exemplo: bioquímicos, biocombustíveis 
avançados e biofármacos; 

(v) empresas produtoras: são as empresas produtoras de cana-de-açúcar, açúcar, bioetanol, 
energia elétrica e outros produtos. Os dados da Tabela 4.8 têm como propósito ilustrar o perfil 
de alguns dos grupos produtores de bioetanol mais representativos e importantes do Brasil. 
Nove dos mais importantes grupos de processamento de cana do Brasil, formados pela 
Odebrecht/ETH, Raízen (Cosan/Shell), Biosev/LDC, Guarani, Aralco, Santa Terezinha, Zilor, 
Santa Adélia e São Martinho, somam 75 usinas produtoras (22% de todas as usinas produtoras 
do Brasil) e uma capacidade de processamento de 203 milhões de toneladas de cana por ano (ou 
30% de toda a cana processada no Brasil), e capacidade de produção de 8,7 bilhões de litros de 
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bioetanol (ou 41% de todo o bioetanol produzido no Brasil ou mais de 10% de todo o bioetanol 
produzido no mundo). 

Tabela 4.8. Perfil e capacidade produtiva dos grupos de produtores de bioetanol mais importantes do Brasil em 
2014 

Grupo 
Número de 
unidades 

produtivas 

Capacidade 
de moagem 
de cana-de-

açúcar 
(milhões de 

tonelada/ano) 

Capacidade 
de 

produção 
de bioetanol 
(milhões de 
litros/ano) 

Capacidade 
de produção 

de açúcar 
(milhões de 

tonelada/ano) 

Capacidade 
de 

produção 
energética 
(GWh/ano) 

Número 
aproximado 

de 
funcionários 

Odebrecht/ETH 9 40 3.000 700 2.700 15.000 
Raízen 24 56 2.000 4.000 1.800 40.000 
Usina da Pedra 4 n.d. 1.500 n.d. 832 4.800 
Biosev 12 38 928 2.100 1.346 18.000 
Guarani 7 20 860 2.000 400 13.000 
Aralco 4 7 500 340 n.p. 5.000 
São Martinho 4 15 639 986 244 7.000 
Zilor 3 10 423 600 545 3.500 
Santa Terezinha 9 14 356 1.000 519 20.000 
Abengoa 3 7 235 675 n.p. n.d. 
Santa Adélia 3 5 232 312 383 4.300 
São Manoel 1 3 150 23 n.p. 3.100 
GranBio1 1 n.d. 82 n.p. n.p. 350 
Nota: (n.d.) Informação não disponível; (n.p.) A empresa não produz; (GranBio1) A empresa ainda não iniciou suas 
atividades e os dados apresentados são uma estimativa. 
Fonte: Dados da pesquisa tese. 
 
A estrutura de mercado da indústria de bioetanol é composta por um grande número de 
empresas, integradas verticalmente, proporcionando economias de escopo e, devido à base de 
conhecimento acumulado no setor, há oportunidades de diversificação com novos produtos 
derivados da matéria-prima (cana-de-açúcar). O mercado de açúcar está consolidado, porém seu 
consumo mundial aumenta 2% ao ano, enquanto os mercados de bioetanol e de cogeração de 
energia elétrica possuem previsões otimistas de aumento de demanda. O setor é caracterizado 
por um baixo índice de concentração, apesar da recente entrada de grandes corporações globais 
(INFOSUCRO, 2010).  

Os dados da Tabela 4.3 evidenciam uma participação efetiva de corporações estrangeiras na 
produção de bioetanol, como: Raízen, Biosev e Guarani (Grupo Tereos). De acordo com a 
presidenta da Unica, só em 2012 foram investidos mais de US$ 4 bilhões na renovação e 
expansão dos canaviais da região Centro-Sul. Entre 2006 e 2012, a implantação da colheita 
mecanizada no Centro-Sul consumiu US$ 4,5 bilhões, enquanto outros US$ 4,5 bilhões foram 
investidos em mais de 80 empresas produtoras para ampliação da oferta de bioeletricidade e a 
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geração de excedentes para a rede de distribuição. US$ 1,5 bilhão foi investido em ferrovias, 
terminais, armazéns e em infraestrutura portuária para exportação, e outros US$ 3,5 bilhões estão 
programados até 2017 para a construção de dutos e hidrovias com 1.300 quilômetros de extensão. 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o órgão responsável 
por emitir permissões e licenças para a construção e operação de empresas produtoras. Segundo 
seu relatório de outubro de 2013 (ANP, 2013), existem atualmente 336 unidades produtivas, 
com uma capacidade produtiva de 271.340 m³ de bioetanol por dia (Tabela 4.9). De acordo com 
o jornal ProCana Brasil (2014), o setor na safra 2013/2014 representou 1,6% do PIB brasileiro, 
18% da matriz energética, gerou 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos, e recolheu R$ 15 
bilhões em impostos e taxas. 

Tabela 4.9. Composição e distribuição das unidades produtivas de bioetanol no Brasil, em 2013 

Região/Estado 
Número de 
empresas 

produtoras 
autorizadas 

Capacidade de 
produção 

autorizada de 
bioetanol 
hidratado 
(m³/dia) 

Capacidade de 
produção 

autorizada de 
bioetanol 

anidro (m³/dia) 

Capacidade de 
produção 

autorizada de 
bioetanol total 

(m³/dia) 

Participação 
na 

capacidade 
autorizada 

em 2013 (%) 
Sudeste 195 107.332 57.346 164.678 60,7 
Minas Gerais 35 16.602 10.280 26.882 9,9 
São Paulo 151 87.923 45.876 133.799 49,3 
Sul 29 12.611 5.613 18.224 6,7 
Paraná 28 12.610 5.613 18.223 6,7 
Centro-Oeste 62 46.507 18.606 65.113 24,0 
Goiás 35 26.695 8.370 35.065 12,9 
Mato Grosso do 
Sul 22 15.254 5.950 21.204 7,8 
Mato Grosso   5 4.558 4.286 8.844 3,3 
Nordeste 46 12.253 7.982 20.235 7,5 
Alagoas 16 4.335 2.870 7.205 2,7 
Norte 4 2.080 1.010 3.090 1,1 
Brasil 336 180.783 90.557 271.340 100 
Fonte: ANP (2013). 

A região Sudeste conta com o maior número de empresas produtoras e a maior capacidade 
produtiva (195 empresas produtoras e capacidade de 164.678 m³/dia). São Paulo é o estado com 
151 empresas produtoras com uma capacidade produtiva de até 133.799 m³/dia. O estado de 
Minas Gerais é composto de 35 empresas produtoras com uma capacidade produtiva de até 
26.882 m³/dia. A segunda região com maior número de empresas produtoras é o Centro-Oeste 
(62 empresas produtoras), que também detém a segunda maior capacidade produtiva do Brasil 
(65.113 m³/dia). O estado de Goiás fica em segundo lugar no Brasil em termos de quantidade de 
empresas produtoras (35) e em capacidade produtiva (35.065 m³/dia). Mato Grosso do Sul 
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possui 22 empresas produtoras em funcionamento somando uma capacidade produtiva de 
21.204 m³/dia. Destaca-se também a importância do estado do Paraná, com 28 empresas 
produtoras e uma capacidade produtiva de até 18.223 m³/dia. 

Em um trabalho para mapeamento do setor, Neves e Trombin (2014) apresentam uma visão 
panorâmica do setor sucroenergético. Com a aplicação do método GESis, os autores estimaram 
o tamanho do setor no Brasil. De acordo com os cálculos, o setor (que compreende desde 
atividades antes da produção agrícola, como fertilizantes, tratores etc., até a distribuição dos 
produtos em postos e em lojas de varejo) na safra de 2013/2014 gerou um PIB de US$ 43,36 
bilhões, ou quase 2% do PIB nacional de 2013 (Tabela 4.10 – Estimativa do PIB do setor 
sucroenergético na safra de 2013/2014). Nesse mesmo período, o setor movimentou 
financeiramente (somatória de todas as vendas dos diversos elos da cadeia e dos serviços 
prestados pelos agentes facilitadores) US$ 107,72 bilhões. Somente a produção de cana-de-
açúcar é responsável por movimentar US$ 18 bilhões e as usinas por US$ 38,4 bilhões 
(NEVES; TROMBIN, 2014). 

Tabela 4.10. Estimativa do PIB (em US$ milhões) do setor sucroenergético na safra de 2013/2014 
Produto Mercado Interno Mercado Externo Total 

Etanol 
Hidratado 12.861,31 590,65 13.451,96 
Anidro 8.890,08 1.075,71 9.965,79 
Não energético 654,85 0 654,85 

Açúcar 6.926,80 11.109,85 18.036,65 
Bioeletricidade 894,05 0 894,05 
Bioplástico 90,00 210,00 300,00 
Levedura e Aditivo 21,20 34,13 55,33 
Crédito de Carbono 0 0,27 0,27 
Total 30.338,29 13.020,61 43.358,90 
Fonte: Neves e Trombin (2014). 
 
 
4.5 Evolução dos Principais Marcos do Contexto Institucional da Indústria de Bioetanol 
no Brasil durante o Período de 1975 a 2014 
 
 
Esta seção tem como objetivo prover uma breve revisão dos principais eventos no contexto 
institucional da indústria de bioetanol no Brasil durante o período de 1975 a 2014. Inspirado no 
modelo de industry life cycle de Porter (1980), e nos estudos de Jovanovic e MacDonald (1994), 
Klepper (1996), Avnimelech e Teubal (2006), Dantas e Figueiredo (2009), Dantas (2011) e 
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Urzua (2011), o período de cobertura da pesquisa foi dividido em três distintas fases que estão 
relacionadas com as fases de evolução da indústria (e não do volume de produção ou de 
vendas): (1) fase de emergência (1975-1989): crise do petróleo e criação do Proálcool; (2) fase 
de crescimento (1990-1999): contrachoque do petróleo, liberalização da economia e extinção do 
Proálcool; e (3) fase de maturidade (2000-2014): aumento do preço do petróleo, crise de 2008 e 
criação da Lei nº 10.336 (carro flex). Nas próximas subseções, é realizada a revisão dos 
principais marcos institucionais em cada fase. 
 
 
4.5.1 Fase de emergência (1975-1989): crise do petróleo e criação do Proálcool 
 
 
Em 1959, foi fundada a Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do 
Estado de São Paulo (Copersucar) com o objetivo de comercializar a produção de seus 
cooperados. No final da década de 1960, a Copersucar criou seu próprio centro de pesquisas 
batizado de Centro de Tecnologia Copersucar (CTC) em Piracicaba (SP). O CTC foi criado 
com o objetivo de realizar experimentos de melhoramento genético da cana-de-açúcar e 
aumentar a qualidade do açúcar e do bioetanol. Em 1971, o Instituto do Açúcar e do Álcool 
(IAA) estabeleceu o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar (Planalsucar). O 
objetivo era renovar o elenco de variedades de cana-de-açúcar disponíveis, inclusive algumas 
importadas, sobre as quais se assentava a produção sucroalcooleira do país, e representado por 
variedades antigas, em cultivo há vários anos, com sinais evidentes de deterioração, ou que 
haviam sido criadas para atender a condições específicas de apenas algumas regiões produtoras.  

A criação do Planalsucar coincidiu com a expansão gerada pelo impulso que o Proálcool 
representou para a expansão da cultura da cana-de-açúcar (UFSCAR, 2015). Em 1973, houve a 
primeira crise do petróleo. Nesse período, o Brasil era primordialmente dependente de petróleo 
importado e o governo apresentou o Proálcool como alternativa para diminuir os impactos do 
aumento dos preços internacionais do petróleo.  

O governo do General Ernesto Geisel instituiu em 1974 um plano para amenizar os impactos da 
primeira crise do petróleo. O presidente lançou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) 
com o objetivo de substituir as importações e estimular a produção de matérias-primas, bens de 
capital, alimentos e energia. Particularmente, a indústria de bioetanol estava entre os beneficiados 
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do II PND para a estratégia de autossuficiência energética do país. No II PND, existiam diretrizes 
para a redução do petróleo importado, investimentos em pesquisa, exploração e refinamento de 
petróleo e investimentos em fontes alternativas de energia (BELIK, 1992).  

O Proálcool foi instituído realmente no final de 1975. A estratégia do Proálcool estava 
fundamentada no aproveitamento da capacidade ociosa de destilarias anexas às empresas 
produtoras de açúcar para a expansão da produção de bioetanol (BACHA; SHIKIDA, 1999). 
Entre 1975 e 1980, foram investidos aproximadamente US$ 1,019 bilhão no Proálcool para 
financiar mais de 200 projetos de instalação ou modernização de destilarias (BACHA; 
SHIKIDA, 1999). Contudo, em 1979, a segunda crise do petróleo provocou a valorização do 
preço do barril de petróleo e estimulou ainda mais o governo brasileiro a criar mecanismos de 
redução de dependência do combustível fóssil.  

O governo criou um novo conjunto de mecanismos fiscais e tributários para minimizar os 
efeitos da segunda crise do petróleo e estimular a expansão da produção de bioetanol e de 
veículos movidos a álcool. Esses estímulos também beneficiaram a indústria de máquinas e 
equipamentos. O governo brasileiro também reduziu a alíquota do IPI, a isenção do IPI para táxi 
a álcool e a manutenção de limites do preço ao consumidor de álcool hidratado de 65% em 
relação ao preço da gasolina (BACHA; SHIKIDA, 1999; FONSECA et al., 2007).  

Entre 1980 e 1985, houve um investimento de US$ 5,4 bilhões no Proálcool, dos quais 56% do 
capital público e 44% de capital privado (BACHA; SHIKIDA, 1999). Após 1986, foram 
investidos apenas US$ 0,5 bilhão no programa. Parte dos motivos desse movimento de 
desaceleração foi o aumento da dívida externa e das taxas de inflação do país. Houve também 
uma elevação dos preços do açúcar no mercado internacional, o que estimulou a redução da 
produção de bioetanol e o aumento da produção de açúcar (BACHA; SHIKIDA, 1999; 
FONSECA et al., 2007). Nesse período, houve dois elementos regulatórios principais 
introduzidos pelo governo: aumento do percentual de bioetanol anidro na mistura para 25% e o 
controle dos preços do bioetanol hidratado na bomba do posto de gasolina para o consumidor. 
Por fim, no final da década de 1980, o governo necessitou importar metanol para adição à 
gasolina ou ao álcool hidratado para evitar uma crise de abastecimento (BACHA; SHIKIDA, 
1999) e a produção interna de petróleo retornou à sua fase de expansão, inviabilizando a 
manutenção do Proálcool (CGEE, 2009).  
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4.5.2 Fase de crescimento (1990-1999): contrachoque do petróleo, liberalização da economia e 
extinção do Proálcool 
 
 
Diferentes eventos influenciaram o declínio e extinção do Proálcool e, consequentemente, o 
decréscimo da produção de bioetanol no Brasil. Primeiro, a economia brasileira estava passando por 
mais uma crise. Segundo, o governo brasileiro iniciou o processo de liberalização e reorganização 
institucional do setor sucroalcooleiro (BNDES; CGEE, 2008). Terceiro, os preços internacionais do 
barril do petróleo entraram em colapso no final da década de 1980. Quarto, a Petrobras havia 
encontrado campos inexplorados de petróleo. Quinto, em 1988, o Brasil promulgou uma nova 
Constituição Federal. Essa constituição estava fundamentada na redução da intervenção estatal e na 
instituição de um planejamento indicativo para o setor privado (CGEE, 2009). Sexto, em 1990, o 
governo brasileiro extinguiu o IAA e desestimulou o uso de mecanismos intervencionistas que 
controlavam e restringiam o desenvolvimento do setor de bioetanol. Sétimo, os problemas técnicos 
com os carros movidos exclusivamente a álcool e os problemas de abastecimento do bioetanol 
prejudicaram a imagem e a confiança do produto entre os cidadãos brasileiros. Esses eventos são 
conhecidos como o contrachoque do petróleo (CGEE, 2009). 

A extinção do IAA foi inspirada nas ideias neoliberais e de não intervenção do Washington 
Consensus (MATIAS, 2011). As funções exercidas pelo IAA foram transferidas para o 
Departamento Nacional de combustíveis do MME. A partir de 1991, após a liberação total de 
preços para o setor de bioetanol, o relacionamento entre os produtores de cana-de-açúcar, 
produtores de bioetanol e empresas distribuidoras de combustível passou a ser regido pelas 
regras de livre mercado (BNDES; CGEE, 2008).  

No início de 1990, o governo também extinguiu o Planalsucar. A Ridesa foi fundada em 1991 e 
absorveu o trabalho realizado pelo Planalsucar, incorporando o corpo técnico e a infraestrutura 
das sedes das coordenadorias e das estações experimentais. A Ridesa foi inicialmente instituída 
por meio de convênio estabelecido entre cinco universidades federais (Universidade Federal de 
São Carlos (UFCar), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e pela Universidade 
Federal de Viçosa (UFV)). Logo após a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) aderiram à Ridesa. Posteriormente, outras universidades aderiram à 
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rede, como a Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal do Piauí (UFPI) e 
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). 

Durante a década de 1990, o CTC havia entregado uma série de avanços tecnológicos, tanto de 
natureza agrícola quanto industrial. Porém, a Copersucar foi afetada por uma forte crise 
financeira decorrente das fortes oscilações de preços de seus produtos no mercado internacional. 
Furtado et al. (2008) relatam que houve um desinteresse da Copersucar e de seus associados em 
dar continuidade nos investimentos ao CTC. Essa crise também afetou o número de associados 
à Copersucar: de 70 empresas produtoras, somente 40 ficaram como sócias até o final da 
década. Os investimentos do CTC em novas tecnologias caíram bruscamente (os montantes 
distribuídos para P&D, que eram antes de 1% do faturamento da Copersucar, diminuíram para 
0,3% e o número de cooperados quase caiu pela metade) e o interesse das empresas produtoras 
de trabalharem também diminuiu.  

O CTC fechou cinco das suas nove estações experimentais e despediu 54% do seu pessoal. O 
programa de melhoramento genético reduziu seu orçamento de 40 para 28% do orçamento total 
(ANDERSEN, 2011). Investimentos e pesquisas em linhas de diversificação (como química e 2ª 
geração) foram abandonados (ROSSELL, 2008). Essa relação das empresas produtoras com o 
CTC foi afetada principalmente por causa da maturidade da tecnologia. De um lado, as 
oportunidades de grandes avanços de produtividade tinham se reduzido de forma drástica e as 
novas tecnologias necessárias para retomar esses ganhos eram muito dispendiosas e incertas. 
Além desses elementos tecnológicos, outros fatores políticos e econômicos restringiram o poder 
de investimentos do CTC. 

Nessa década, também foi criado o Programa de Cana-de-Açúcar do IAC, que incorporou todos 
os pesquisadores e especialistas em cana-de-açúcar sediados nas seis estações experimentais 
(Piracicaba, Jaú, Ribeirão Preto, Mococa, Pindorama e Assis) (IAC, 2015). De suas parcerias 
com o setor sucroalcooleiro, surgiu o grupo fitotécnico em cana-de-açúcar em 1992 em 
Ribeirão Preto/SP. Em 1994, o IAC introduziu o Programa Cana (Procana) como uma proposta 
de cooperação englobando as empresas do setor, o Instituto Agronômico e a Fundação de Apoio 
à Pesquisa Agrícola. O projeto integrou pesquisas nas áreas de conhecimento de genética, 
fisiologia, fitopatologia, entomologia, pedologia, fertilidade, climatologia e fitotécnica 
(MATIAS, 2011).  
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4.5.3 Fase de maturidade (2000-2014): aumento do preço do petróleo, crise de 2008 e criação 
da Lei nº 10.336 (carro flex) 
 
 
A partir da década de 2000, os cenários brasileiro e mundial passaram por substanciais 
mudanças sobre as preocupações ambientais e a visão de políticas de biocombustíveis. 
Preocupações crescentes com a mudança de clima, aquecimento global e segurança energética 
foram e ainda estão na agenda política mundial. Além disso, o aumento drástico nos preços do 
barril do petróleo (em 2003, o barril de petróleo era negociado por US$ 23 e, em 2013, o 
mesmo barril custava US$ 108) fomentou o ressurgimento do bioetanol como solução 
energética para o transporte rodoviário nos Estados Unidos e no Brasil. Especificamente, no 
Brasil, dois eventos institucionais desempenharam papéis importantes na recuperação do 
bioetanol: (i) criação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) do 
governo federal – política implementada pelo governo brasileiro para fomentar inovação, 
comércio exterior e modernização industrial de setores específicos, entre eles, a indústria de 
energia renovável; e (ii) criação da Lei nº 10.336/2001 – incentivos governamentais para a 
produção e comercialização de carros flexfuel. Nos últimos 15 anos houve mudanças 
substanciais no arranjo organizacional do setor.  

O CTC passou por diferentes mudanças em sua estrutura administrativa e hoje atua de forma 
independente da Copersucar. A Ridesa teve um aumento expressivo de universidades 
cooperadas. Houve a entrada de novas empresas de biotecnologia (ex.: Alellyx, CanaVialis, 
Inbicon, Iogen, Novozymes, Amyris, Syngenta etc.) para realizar atividades tecnológicas em 
diferentes ramos do conhecimento. Por fim, também houve uma mudança no perfil dos donos 
das empresas produtoras. 

Após a crise mundial de 2008, a indústria de bioetanol brasileira foi severamente afetada. As 
empresas produtoras de bioetanol brasileiras financiaram parte relevante de seus débitos para 
projetos de expansão em dólares americanos, o que iniciou um ciclo de insolvência no setor. Em 
2010 e 2011, o sudeste brasileiro foi assolado pela pior seca dos últimos 30 anos, a qual afetou 
os índices de produtividade e de qualidade da safra. Consequentemente, a safra comprometida 
afetou de forma negativa a produção e abastecimento de açúcar e bioetanol. Em outras palavras, 
a indústria de bioetanol brasileira havia instalado uma capacidade industrial de processamento 
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muito superior à capacidade de produção de cana-de-açúcar, ocasionando aumentos 
consideráveis nos custos de produção.  

Vale também ser mencionado que a década de 2000 foi marcada pela entrada de diferentes 
grupos multinacionais na indústria de bioetanol e açúcar. Alguns grupos tradicionais do Brasil 
foram incorporados por empresas transnacionais (ex.: Tereos e Guarani, ETH e Brenco, LDC e 
Santelisa Vale) e outras criaram joint ventures (ex.: Cosan e Shell, São Martinho e Petrobras). O 
cenário atual é preocupante: (i) falta de capital para investimentos e giro de caixa; (ii) muitos 
grupos sucroalcooleiros estão em situação insolvente ou em recuperação judicial; (iii) incertezas 
na política governamental (contudo, o governo brasileiro adotou medidas para aumentar a 
porcentagem de mistura de bioetanol anidro na gasolina para estímulo à produção); e (iv) 
fechamento de empresas produtoras e redução da área de cana plantada. 
 
 
4.6 Conclusão 
 
 
Este capítulo teve como propósito proporcionar um breve panorama do contexto empírico da 
indústria de bioetanol, setor no qual a pesquisa foi realizada. Com a revisão das informações e 
dados expostos no capítulo, é possível realizar algumas reflexões acerca da importância das 
capacidades tecnológicas para a competitividade de empresas latecomers que operam em setores 
industriais relacionados com recursos naturais, particularmente na indústria de bioetanol do Brasil.  

No capítulo 2, Motivação e Relevância da Pesquisa, foram expostas diferentes abordagens da 
literatura e interpretações de diferentes pesquisadores sobre indústrias processadoras de recursos 
naturais. Algumas dessas abordagens e pesquisadores consideram que as indústrias 
processadoras de recursos naturais são portadoras de oportunidades limitadas para geração de 
aprendizagem tecnológica e acumulação de capacidades tecnológicas. Ou seja, a indústria de 
bioetanol é compreendida como uma indústria que a sua competitividade pode ser reduzida a 
fatores de preço, refém dos preços regulamentados pelo mercado internacional e nacional, com 
pouco ou nenhum engajamento em atividades tecnológicas upstream e downstream na cadeia e 
presa numa “armadilha” de commodities. 
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Entretanto, algumas reflexões realizadas no capítulo 2 nos permitem realizar algumas 
confrontações, ter uma visão mais abrangente e sofisticada sobre esse setor e realizar a pergunta: 
será que a indústria de bioetanol é assim tão limitada em termos de oportunidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico? Os dados e informações deste capítulo dão algumas 
pistas e mostram que, mesmo que a indústria de bioetanol seja baseada na exploração e 
processamento de recursos naturais, possui diversas oportunidades de diferentes naturezas, tais 
como: (i) possíveis avanços tecnológicos na produção de novas matérias-primas, com a criação de 
conhecimentos complexos em áreas como biotecnologia, nanotecnologia, bioinformática, biologia, 
agronomia, mecânica, química etc.; (ii) possíveis avanços tecnológicos de inovação industrial, com 
a criação de conhecimentos especializados em metalmecânica, automatização, biologia, química 
sintética etc.; (iii) possíveis avanços tecnológicos de novos produtos, com a criação de 
conhecimentos na área elétrica, farmacêutica, nutricional, química etc.; (iv) possíveis avanços 
tecnológicos de diversificação industrial, com a exploração de novos nichos de mercado com 
possibilidades de retornos financeiros atraentes; (v) oportunidades de conexões com o resto da 
economia, como pesquisas com institutos de pesquisa, universidades e parceiros, assim como 
parcerias comerciais com empresas de conhecimento especializado em diferentes segmentos e com 
diferentes competências; e (vi) oportunidades de criação de empresas spillovers, como resultado de 
acumulação de conhecimentos técnicos e científicos específicos em algum ramo da ciência. 

Nesse sentido, quais são as perspectivas para organizações que almejam competir na indústria 
de bioetanol? Para as organizações que buscam se especializar e serem competitivas na 
produção de produtos com preços e mercados regulamentados, como açúcar, bioetanol e energia 
elétrica, essas organizações necessitam acumular capacidades tecnológicas de produção de nível 
global ou de inovação incremental e intermediária para operar com níveis de eficiência e custos 
competitivos. Dessa forma, terão retornos com economia de escala e escopo. Porém, para as 
organizações que almejam explorar possibilidades de maior retorno financeiro pela busca de 
oportunidades tecnológicas para diversificação e exploração de nichos de mercado (ex.: 
biofármacos, bioquímicos, bioplásticos, alimentos e insumos para alimentação, combustíveis 
avançados etc.), serão necessários investimentos e esforços na criação de capacidades 
tecnológicas inovadoras de nível world-leading innovation ou, pelo menos, capacidades 
próximas à fronteira tecnológica internacional. 
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5 DESENHO E MÉTODO DE PESQUISA 
 
 
5.1 Introdução 
 
 
Este capítulo descreve o desenho e o método empregados nesta pesquisa. O capítulo está assim 
estruturado: a seção 5.2 apresenta as questões de pesquisa. A seção 5.3 apresenta a estratégia da 
pesquisa; a seção 5.4 descreve como é operacionalizado o constructo acumulação de 
capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol de cana-de-açúcar no Brasil; a seção 5.5 
expõe os critérios e o processo de seleção dos casos; a seção 5.6 aborda os tipos, as fontes e as 
técnicas de coleta de evidências para a pesquisa; por fim, a seção 5.7 elucida sobre os 
procedimentos para a análise das evidências empíricas coletadas da pesquisa.  
 
 
5.2 Questões da Pesquisa 
 
 
Conforme apresentado anteriormente nos capítulos 1 e 2, Introdução e Motivação e Relevância 
da Pesquisa, esta pesquisa foi elaborada com o objetivo de examinar as seguintes questões: 
 
(i) Como se caracterizou o processo da trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil 
ao longo de sua existência, especialmente durante o período de 1975 a 2014? Especificamente, 
como a acumulação de capacidades tecnológicas moldou essa trajetória tecnológica nessa 
indústria ao longo do tempo? 
 
(ii) Qual foi o papel dos diferentes mecanismos de aprendizagem na acumulação de capacidades 
tecnológicas na indústria de bioetanol do Brasil, durante o período de 1975 a 2014? 
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5.3 Estratégia da Pesquisa 
 
 
Esta pesquisa empregou um desenho qualitativo com base na estratégia de estudo de caso em 
nível de indústria. A implementação desta pesquisa foi com base em evidências empíricas, 
primeiramente, obtidas de uma base de dados existente construída anteriormente pelos esforços 
de pesquisadores do grupo de pesquisa que participei (mais detalhes sobre essa base serão 
explicitados durante o capítulo), e evidências de primeira mão obtidas de extensivo trabalho de 
campo com cobertura de longo prazo. A pesquisa qualitativa permite um aprofundamento na 
compreensão do fenômeno estudado e suas relações complexas, revelando e enfatizando o seu 
processo. Foi utilizada a abordagem metodológica do estudo de caso (EISENHARDT, 1989; 
YIN, 2005). Yin (2005) argumenta que o estudo de caso é adequado para o estudo do como e o 
porquê de um conjunto de eventos e fenômenos. Ademais, o estudo de caso possibilita a 
generalização analítica. Ou seja, a partir de um conjunto de resultados, gerar proposições 
teóricas que podem ser aplicáveis a outros contextos.  
 
 
5.4 Operacionalização do Constructo de Acumulação de Capacidades Tecnológicas na 
Indústria de Bioetanol 
 
 
Para a implementação desta pesquisa, fez-se necessária a construção de uma ferramenta para 
operacionalizar o constructo de acumulação de capacidades tecnológicas na indústria de 
bioetanol. A seguir, será especificado como essa métrica foi construída. A construção dessa 
métrica foi um processo indutivo com as evidências que emergiram do campo e recursivo, uma 
vez que ela foi revisada e modificada ao longo do tempo. Vale ressaltar que essa métrica não foi 
uma construção a partir do zero. Quando foi iniciada a pesquisa desta tese, o grupo de pesquisa 
do qual o autor desta tese participou já havia colhido um volume considerável de dados 
empíricos e organizado uma base de dados com essas evidências.  
 
Além disso, já havia sido organizado um montante considerável de evidências secundárias 
(papers, livros, literatura técnica etc.). Por fim, haviam esforços anteriores de outros 
pesquisadores participantes no grupo de pesquisa, assim como do orientador, na construção de 
uma métrica de mensuração de capacidades tecnológicas para a indústria de bioetanol. Dessa 
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forma, esses esforços anteriores na organização de informações, coletas de evidências e 
elaboração de métricas de mensuração auxiliaram no aprofundamento e refinamento da métrica 
aqui apresentada. 
 
No Quadro 3.1, do capítulo 3, Base Conceitual da Pesquisa, foi apresentada a métrica para aferir 
capacidades tecnológicas extensivamente utilizadas em estudos empíricos abordados na revisão 
da literatura realizada nesta pesquisa. Posteriormente, o capítulo 4, Contexto Empírico da 
Pesquisa, explorou as diferentes rotas tecnológicas tanto de feedstock quanto de produção de 
bioetanol. Além de que foram apresentados alguns aspectos tecnológicos da indústria de 
bioetanol. A partir disso, foi possível aplicar a métrica de aferição de capacidades tecnológicas 
para o contexto específico da indústria de bioetanol. A indústria de bioetanol é caracterizada por 
diferentes áreas e/ou funções tecnológicas: feedstock, processos agrícolas e processos industriais.  
 
A função feedstock inclui a produção e fornecimento de matéria-prima para a produção de 
bioetanol. Essa função tecnológica pode ser explorada por pelo menos duas diferentes rotas 
tecnológicas de forma paralela. A primeira rota tecnológica explora a criação de novas 
variedades por meio do uso de técnicas de melhoramento convencional. A segunda rota 
tecnológica utiliza técnicas de transgenia. As características e diferenças entre essas duas rotas 
foram exploradas na seção 4.3.3 e sintetizadas na Figura 4.1. 
 
A função processos agrícolas inclui os processos de preparo de solo, adubação, plantação, tratos 
culturais, colheita e transporte da matéria-prima para a indústria. Engloba atividades relacionadas 
do como, quem e onde a matéria-prima da empresa é produzida com a escolha de diferentes 
técnicas, equipamentos, força de trabalho, insumos, rotinas agronômicas e planejamento. 
 
Por fim, a função processos industriais inclui o processamento da matéria-prima e a produção 
de produtos finais. Engloba atividades relacionadas do como, quem e onde o produto da 
organização é produzido com a escolha de diferentes equipamentos, força de trabalho, matéria-
prima, componentes, insumos, rotinas de engenharia e planejamento e controle do processo 
produtivo. Também inclui a definição e o desenho dos produtos produzidos pela organização. 
Engloba atividades relacionadas à definição, escopo, parâmetros críticos, especificações, 
desempenho, qualidade, custo e requerimentos do produto. Essa função tecnológica pode ser 
explorada por pelo menos duas diferentes rotas tecnológicas de produção. As diferenças entre as 
rotas foram abordadas na seção 4.3.3 do capítulo 4. A primeira rota tecnológica explora 
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processos de bioetanol de 1ª geração (E1G). Detalhes sobre a tecnologia de produção de E1G 
foram abordados anteriormente na seção 4.3.3.2. A segunda rota tecnológica explora processos 
de bioetanol de 2ª e 3ª gerações. No contexto brasileiro, é explorado somente o de 2ª geração 
(E2G). Um detalhamento sobre a tecnologia de produção de E2G é explorado na seção 4.3.3.2. 
 
O Quadro 5.1 apresenta a métrica em versão condensada e o Quadro 5.2 apresenta a métrica em 
versão expandida. O Quadro 5.2 está organizado em seis diferentes níveis de capacidade 
tecnológica (produção básica, produção avançada, inovação básica, inovação intermediária, 
inovação avançada e world-leading innovation). Esses níveis de capacidade tecnológica são 
estratificados nas três funções tecnológicas que emergiram da consulta de pesquisas anteriores 
do grupo de pesquisa, da literatura, e também das evidências do campo.  
 

Quadro 5.1. Métrica para aferir capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol (versão condensada) 
Nível de capacidade 

tecnológica Elementos ilustrativos que expressam os níveis de capacidade 
Nível 6 – World-

leading innovation 
Capacidade para criar novas tecnologias de ponta (cutting-edge innovation) relativas a 
feedstock, processos agrícolas e processos industriais com base em P&D de classe 
mundial. Capacidade de avançar a fronteira tecnológica internacional de inovação. 

Nível 5 – Inovação 
avançada 

Capacidade para implementar modificações complexas de tecnologias relativas a 
feedstock, processos agrícolas e processos industriais com base em atividades de 
pesquisa aplicada e desenvolvimento exploratório.  

Nível 4 – Inovação 
intermediária 

Capacidade para implementar modificações relativamente complexas relativas a 
feedstock, processos agrícolas e processos industriais com base em experimentações, 
engenharia & design não originais e mudanças arquiteturais. 

Nível 3 – Inovação 
básica 

Capacidade para implementar pequenas adaptações no feedstock, processos agrícolas e 
processos industriais existentes com base em experiências, tentativa e erro etc. 

Nível 2 – Produção 
avançada 

Capacidade para executar atividades operacionais com base no uso das mais avançadas 
tecnologias e sistemas de produção existentes (ex.: world-class operations; high 
performance manufacturing). Atendimento de padrões globais de eficiência, qualidade, 
confiabilidade e segurança. 

Nível 1 – Produção 
básica 

Capacidade para implementar atividades operacionais com base no uso de tecnologias e 
sistemas de produção existentes. Simples operação com base na replicação de 
especificações de processos e produtos. Atendimento de padrões locais/nacionais de 
eficiência, qualidade, confiabilidade e segurança. 

Fonte: Bell e Figueiredo (2012a, p. 21) e Figueiredo (2014). Tradução do autor.  
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Quadro 5.2. Métrica para aferir capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol (versão expandida) 
Nível de capacidade 

tecnológica 
Exemplos ilustrativos de atividades inovadoras 

Feedstock Processos agrícolas Processos Industriais 
Capacidade Inovadora  Capacidade para gerar e gerenciar a mudança tecnológica, conhecimentos, experiências e sistemas organizacionais. 

Nível 6 – World-leading 
innovation 

 Capacidade para implementar 
atividades inovadoras novas 

para o mundo 

Capacidade para criar novas tecnologias de ponta (cutting-edge 
innovation) em feedstock com base em P&D de classe mundial, 
por exemplo: P&D em novas ferramentas biotecnológicas (ex.: QTLs, ESTs e marcadores moleculares). 

Capacidade para criar novas tecnologias de ponta (cutting-edge innovation) em processos agrícolas com base em P&D de classe mundial, por exemplo: P&D em novos 
equipamentos, máquinas e implementos agrícolas; P&D em novos processos, tecnologias e sistemas logísticos para 
plantio, cultivo e colheita de baixo impacto e alto rendimento 
etc. 

Capacidade para criar novas tecnologias de ponta (cutting-edge innovation) em processos industriais com base em P&D de classe mundial, por exemplo: P&D em processos de 
bioetanol de 2ª geração; P&D de novos processos para a produção de novos produtos; P&D em biocombustíveis 
aeronáutico, diesel de cana e biobutanol; P&D em 
bioplásticos, bioquímicos, biofármacos e alimentos etc. 

Rota tecnológica de transgenia  
P&D para descoberta de genes e desenvolvimento de 
novos eventos genéticos. 
Melhoria de novas variedades obtidas pelo 
melhoramento convencional 
com o uso de engenharia genética (recombinação de DNA) e uso de transgenia. 

Rota tecnológica de melhoramento convencional  
Desenvolvimento de novas variedades com o uso de 
técnicas de melhoramento 
convencional com o uso de engenharia genética, 
ferramentas biotecnológicas e 
da bioinformática; P&D de novas biomassas de 2ª geração; P&D de sementes de cana etc. 

Capacidade distribuída: estoques externos de conhecimentos, habilidades e experiências de C&T acessados por meio de projetos conjuntos de P&D com fornecedores, empresas produtoras, institutos de pesquisa e universidades. Troca de tecnologias com empresas competidoras. 

Nível 5 – Inovação avançada  
Capacidade para implementar 
atividades inovadoras novas 

para a economia/país 

Capacidade para implementar modificações complexas de 
tecnologias em feedstock com base em atividades de pesquisa 
aplicada e desenvolvimento exploratório, por exemplo: desenvolvimento de novas variedades com o uso de técnicas de melhoramento convencional baseadas em genética quantitativa. 
Desenvolvimento e ampliação de bancos de germoplasma. Identificação de espécies e variação genética. 

Capacidade para implementar modificações complexas de 
tecnologias em processos agrícolas com base em atividades de pesquisa aplicada e desenvolvimento exploratório, por 
exemplo: P&D e desenvolvimento de processos agrícolas automatizados; desenvolvimento de técnicas matemáticas e 
software para plantio, cultivo e colheita etc. 

Capacidade para implementar modificações complexas de 
tecnologias em processos industriais com base em atividades 
de pesquisa aplicadas e desenvolvimento exploratório, por exemplo: P&D e desenvolvimento de novos métodos de fermentação e destilação; P&D e desenvolvimento de novos 
métodos para a utilização de novas biomassas; P&D em novos usos de coprodutos etc. 

Capacidade distribuída: estoques externos de conhecimentos, habilidades e experiências de C&T e engenharia acessados por meio de projetos conjuntos de pesquisa aplicada e 
desenvolvimento exploratório com fornecedores, empresas produtoras, institutos de pesquisa e universidades. 

Nível 4 – Inovação 
intermediária 

 Capacidade para implementar 
atividades inovadoras novas 

para a indústria 

Capacidade para implementar modificações relativamente 
complexas em feedstock com base em experimentações, engenharia & design não originais e mudanças arquiteturais, por exemplo: desenvolvimento de novas variedades com o uso 
de técnicas de melhoramento convencional baseadas em 
seleção fenotípica (mensuração biométrica) etc. 

Capacidade para implementar modificações relativamente 
complexas em processos agrícolas com base em experimentações, engenharia & design não originais e mudanças arquiteturais, por exemplo: desenvolvimento de 
novos métodos de manejo de terras; desenvolvimento de 
novos equipamentos, máquinas e implementos etc. 

Capacidade para implementar modificações relativamente 
complexas em processos industriais com base em experimentações, engenharia & design não originais e 
mudanças arquiteturais, por exemplo: redesenho e mecanismos de engenharia reversa; mudanças nas 
especificações de insumos; desenvolvimento de sistemas de 
avaliação, controle e automação de produção etc. 

Capacidade distribuída: estoques externos de conhecimentos, habilidades e experiências de engenharia & design acessados por meio de serviços técnicos, consultorias e esforços conjuntos de 
engenharia & design com fornecedores, empresas produtoras, institutos de pesquisa e universidades. 
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Quadro 5.2. (continuação) Métrica para aferir capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol (versão expandida) 
Nível de capacidade tecnológica Exemplos ilustrativos de atividades inovadoras 

Feedstock Processos agrícolas Processos industriais 

Nível 3 – Inovação básica 
 Capacidade para implementar 

atividades inovadoras com base 
em “minor innovations” 

Capacidade para implementar pequenas adaptações em feedstock, por exemplo: realização de experimentações e testes 
de adaptabilidade de variedades existentes para diferentes condições ambientais (ensaios de caracterização) etc. 

Capacidade para implementar pequenas adaptações em processos agrícolas, por exemplo: pequenas adaptações e 
melhorias em equipamentos agrícolas; gestão de processos de preparação de solo etc. 

Capacidade para implementar pequenas adaptações em 
processos industriais e produtos, por exemplo: 
implementação de controles não sistemáticos de processos de qualidade de acordo com recomendações ambientais (ex.: 
PCP e CQ) e processos produtivo; melhorias nas características do produto e padronização como resultado da 
automatização; pequenas melhorias em processos, equipamentos, sistemas e produtos etc. 

Capacidade distribuída: estoques externos de conhecimentos, habilidades e experiências operacionais acessados por meio de aquisição de novas tecnologias e know-how de fornecedores, empresas produtoras, institutos de pesquisa e universidades. 
Capacidade de Produção Capacidades para usar e operar tecnologias existentes. 

Nível 2 – Produção avançada 
 

Capacidade para usar tecnologias existentes com grau de eficiência 
e qualidade global 

Capacidade para executar atividades operacionais com base no 
uso das mais avançadas tecnologias e sistemas de produção existentes em feedstock baseados em padrões globais de 
eficiência e qualidade, por exemplo: implementação de 
viveiros com controle de qualidade de mudas e controle de doenças etc. 

Capacidade para executar atividades operacionais com base 
no uso das mais avançadas tecnologias e sistemas de produção existentes em processos agrícolas baseados em 
padrões globais de eficiência e qualidade, por exemplo: uso 
de sistemas informatizados de gestão de produção agrícola; processos avançados de controle de doenças e praga; 
processos de cultivo direto e plantio otimizado etc. 

Capacidade para executar atividades operacionais com base no uso das mais avançadas tecnologias e sistemas de 
produção existentes em processos industriais baseados em padrões globais de eficiência e qualidade, por exemplo: 
depuração e desgargalamento de forma autônoma; introdução 
de sistemas automatizados; uso de procedimentos de análise e teste de qualidade; garantia de qualidade dos produtos 
derivados desde a produção primária de acordo com as 
demandas de mudança de mercados etc. 

Capacidade distribuída: estoques externos de conhecimentos, habilidades e experiências operacionais de nível global acessado por meio suporte técnico de fornecedores, empresas produtoras, institutos de pesquisa e universidades. 

Nível 1 – Produção básica 
 Capacidade para usar tecnologias 

existentes com grau de eficiência 
e qualidade local. 

Capacidade para implementar atividades operacionais com 
base no uso de tecnologias e sistemas de produção existentes em feedstock baseados em padrões locais/nacionais de 
eficiência e qualidade, por exemplo: uso e operação de 
tecnologias de feedstock existentes, fornecimento de matéria-prima uniforme e de qualidade consistente etc. 

Capacidade para implementar atividades operacionais com 
base no uso de tecnologias e sistemas de produção existentes em processos agrícolas baseados em padrões locais/nacionais 
de eficiência e qualidade, por exemplo: Implementação de 
técnicas de plantio; controle de tráfego etc. 

Capacidade para implementar atividades operacionais com 
base no uso de tecnologias e sistemas de produção existentes 
em processos industriais baseados em padrões 
locais/nacionais de eficiência e qualidade, por exemplo: processos sistemáticos de estocagem, processamento e 
expedição de resíduos; solução de problemas e padronização 
de processos; garantia de qualidade dos produtos de acordo com as especificações do cliente, dos reguladores e dos padrões técnicos de desempenho etc. 

Capacidade distribuída: estoques externos de conhecimentos, habilidades e experiências operacionais acessados por meio de suporte técnico de fornecedores, empresas produtoras, institutos de 
pesquisa e universidades. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados empíricos de Dantas et al. (2013), Figueiredo, Cohen e Gomes (2013) e Figueiredo (2014). 
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5.5 Critérios de Seleção dos Casos 
 
 
Conforme introduzido anteriormente, esta pesquisa partiu de uma base de dados preexistente. 
Como um dos participantes do grupo de pesquisa, o autor desta pesquisa teve acesso a essa base 
de dados. Essa base de dados possuía dados empíricos de algumas empresas produtoras de 
bioetanol. Essas empresas tinham sido acessadas, executivos e técnicos haviam sido 
entrevistados e haviam análises preliminares desses dados. A existência dessa base prévia de 
dados e empresas acessadas auxiliou na escolha das empresas para a pesquisa e também 
facilitou o processo de aceite das organizações.  
 
A escolha pela indústria de bioetanol está relacionada com: (i) pesquisas anteriores e a literatura 
técnica sugere que a indústria de bioetanol oferece um cenário empírico rico para examinar as 
questões de pesquisa sugeridas (DANTAS; FIGUEIREDO, 2009; DUNHAM, 2009; 
ANDERSEN, 2011, 2015; FURTADO; SCANDIFFIO; CORTEZ, 2011; MATIAS, 2011; 
DANTAS et al., 2013); (ii) a indústria de bioetanol desempenha um papel importante na 
economia brasileira. Particularmente, a cana-de-açúcar, pela produção de bioetanol e 
bioeletricidade, responde por 18% da energia consumida no Brasil. Essa indústria gera mais de 
1,2 milhão de empregos diretos, participou com 5,7% das exportações brasileiras em 2013 (US$ 
15 bilhões) (AGROSTAT BRASIL, 2014; BRASIL, 2014a, 2014b) e representou 2% do PIB 
nacional (US$ 48 bilhões) (NEVES; TROMBIN, 2014). 
 
O critério de seleção da amostra de empresas utilizadas nesta pesquisa foi baseado na ideia de 
amostra teórica de casos e amostra intencional ou deliberada (PATTON, 1990) e casos polares 
(EISENHARDT, 1989). Yin (2005) argumenta que trabalhos baseados em estudo de caso para a 
análise de fenômenos complexos dependem de escolhas adequadas de empresas. Dessa forma, a 
pesquisa buscou selecionar casos com alto grau de informação (EISENHARDT, 1989; PATTON, 
1990) que refletiam a variabilidade necessária para o entendimento do fenômeno estudado na 
pesquisa. Ou seja, a escolha inicial dos casos partiu de um direcionamento deliberado.  
 
Inicialmente, foram selecionadas 12 empresas produtoras. A combinação de critérios iniciais para 
a seleção da amostra foram: (i) representatividade da empresa no setor (tamanho, faturamento, 
volume de vendas, volume de produção); e (ii) representatividade de riqueza e variedade da 
informação (casos de organizações que realizaram atividades inovadoras que poderiam ajudar na 
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aproximação das questões de pesquisa). O processo de aceitação da participação na pesquisa foi 
um desafio. Algumas empresas produtoras estavam passando por uma situação financeira 
delicada e optaram por declinar sua participação na pesquisa. Outras empresas aceitaram 
participar, entretanto, a crise que afetou o setor as obrigou a se reorganizarem e alguns dos 
contatos acessados deixaram de trabalhar na empresa ou acabaram desistindo de participar.  
 
Ao final, foram acessadas sete empresas produtoras. Para tornar a pesquisa mais robusta, foram 
selecionados três institutos de pesquisa, três organizações ligadas a universidades e oito 
organizações relacionadas à indústria (ex.: fornecedores, empresas de biotecnologia, 
associações etc.). Essas organizações foram selecionadas pela sua importância histórica para o 
desenvolvimento tecnológico da indústria de bioetanol. Ressalta-se que a definição das 
organizações que foram selecionadas para fazerem parte da pesquisa foi deliberada durante e 
após o processo da pesquisa empírica. A lista das organizações consideradas para a realização 
da pesquisa é apresentada nos Quadros 5.3 e 5.4.  
 

Quadro 5.3. Lista de empresas produtoras consideradas na pesquisa 

Grupo Data de 
fundação 

Capacidade 
de produção 
de bioetanol 
(milhões de 
litros/ano) 

Capacidade de 
produção de 

açúcar 
(milhões de 

tonelada/ano) 

Capacidade 
de produção 
energética 
(GWh/ano) 

Número 
aproximado 

de 
funcionários 

Nacionalidade 

Alfa 1949 150 23 n.p. 3.100 Brasileira 
Beta 1976 3.000 700 2.700 15.000 Brasileira 
Gama 1946 423 600 545 3.500 Brasileira 
Delta 1931 1.500 n.d. 832 4.800 Brasileira 
Lambda 1937 639 986 244 7.000 Brasileira 
Sigma 2011 82 n.p. n.p. 350 Brasileira 
Psi 1936 2.100 4.100 2.000 30.000 Brasileira/Anglo-

Holandesa 
Nota: (n.d.) não disponível; (n.p.) não produz.  
 
As empresas produtoras selecionadas nesta pesquisa representam, aproximadamente, 27,3% de 
toda a produção de bioetanol do Brasil, 16,8% da produção brasileira de açúcar e 29,4% de toda 
a energia produzida a partir da queima do bagaço da cana em 2014. Ressalta-se que a indústria 
de bioetanol é caracterizada por um grande número de empresas e com baixo índice de 
concentração; ou seja, uma indústria atomizada (INFOSUCRO, 2010). Por exemplo, os 15 
maiores grupos produtores do Brasil representam, aproximadamente, 30% da cana moída e 40% 
da produção total de bioetanol do Brasil. Das empresas selecionadas, cinco estão entre as 10 
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maiores produtoras e as outras duas empresas foram escolhidas pelos seus esforços na produção 
de bioetanol de 2ª geração e desenvolvimento tecnológico. 
 

Quadro 5.4. Lista de outras organizações da indústria de bioetanol consideradas na pesquisa 
Organização Data de 

fundação Principais atividades Nacionalidade 
Institutos de pesquisa 

Centro de Tecnologia Canavieira 
(CTC) 1969 P&D em melhoramento genético, 

processos agrícolas e industriais Brasileira 
Laboratório Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Bioetanol (CTBE) 2010 P&D em melhoramento genético, 

processos agrícolas e industriais Brasileira 
Embrapa Agroenergia 2006 P&D em melhoramento genético Brasileira 

Universidades 
IAC/Unicamp – Centro de Cana 1992 P&D em melhoramento genético Brasileira 
Ridesa/PMGCA/UFSCar 1971 P&D em melhoramento genético Brasileira 
Instituto de Bioquímica (UFRJ) 1966 P&D em processos industriais de E2G Brasileira 

Organizações relacionadas à indústria 
Associação dos Plantadores de 
Cana do Oeste do Estado de São 
Paulo (Canaoeste) 

1945 Associação de produtores de cana-de-
açúcar Brasileira 

Dedini 1920 Produção e comercialização de 
equipamentos industriais Brasileira 

União dos Produtores de 
Bioenergia (UDOP) 1985 Organização representativa do setor  Brasileira 
União da Indústria de Cana-de-
Açúcar (Unica) 1997 Organização representativa do setor Brasileira 
Amyris 2003 Empresa de biotecnologia para produção 

de produtos à base de cana-de-açúcar Norte-americana 

Novozymes 2000 
Empresa de biotecnologia para produção 
de insumos de processos industriais de 

E2G 
Dinamarquesa 

John Deere 1837 Produção e comercialização de 
equipamentos agrícolas Norte-americana 

 
O processo de negociação da autorização de acesso às organizações aconteceu da seguinte 
forma: primeiro, foi enviada uma carta de apresentação da pesquisa para executivos do alto 
escalão (presidentes, superintendentes e diretores). Segundo, uma cópia dessa carta de 
apresentação foi enviada por correio eletrônico para o executivo. Terceiro, foi realizado o 
contato telefônico diretamente com o executivo ou com profissionais assistentes (secretárias, 
assistentes etc.) para conciliação de agendas. Quarto, quando esse procedimento não havia 
resultado numa reunião pessoal, foi realizado um trabalho extensivo de follow-up e clarificações 
por telefone e/ou correio eletrônico. Quinto, se o convite da reunião era aceito, era realizada 
uma reunião nas dependências da empresa/organização e era apresentado o projeto de pesquisa, 
seus objetivos, necessidades e possíveis resultados. Sexto, com o aceite do escalão superior, foi 
requisitado o auxílio para organização de possíveis contatos e agendas com profissionais que 
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pudessem ser as fontes de evidências. O processo de como foram coletadas as evidências é 
apresentado na próxima seção. 
 
 
5.6 Processo de Coleta de Dados 
 
 
A existência prévia de uma base de dados que havia sido construída também se mostrou 
extremamente útil e facilitadora para o processo de coleta de dados. Inicialmente, esses dados 
possibilitaram ter uma ideia mais clara do que estava acontecendo na indústria de bioetanol. A 
organização dessas evidências possibilitou averiguar: (i) o que o autor desta pesquisa já possuía 
de evidências; (ii) o que faltava e, consequentemente, quais evidências eram necessárias serem 
colhidas. As pesquisas prévias conduzidas no âmbito do grupo de pesquisa apontavam para 
possíveis fontes de informação. 
 
Nessa perspectiva, para responder às questões desta pesquisa, os tipos de evidência para 
examinar a trajetória tecnológica, a acumulação de capacidades tecnológicas e a dinâmica dos 
mecanismos de aprendizagem tecnológica são (Anexo I): 
 
Acumulação de Capacidade Tecnológica: para realizar a reconstrução da trajetória 
tecnológica e o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol 
entre 1975 e 2014, foram demandadas informações sobre as atividades tecnológicas 
desempenhadas pelas empresas produtoras e organizações em termos das características 
técnicas e organizacionais. De forma mais específica, para a função tecnológica feedstock, foi 
necessária a busca de informações sobre o plantio da matéria-prima, melhoramento genético, 
biotecnologia e nanotecnologia. Para a função tecnológica processos agrícolas, foi necessária a 
busca de informações sobre técnicas agrícolas, controle de pragas, cultivo, corte, colheita, 
mecanização etc. No tocante à função tecnológica processos industriais, foram utilizadas 
informações sobre processos, equipamentos do processo produtivo, insumos (ex.: leveduras, 
catalisadores etc.), métodos de fermentação e destilação, sistemas de controle, automação, 
modelos de simulação, certificações, desenvolvimento de novos produtos, diversificação para 
novos setores, desenvolvimento de novos dispositivos, novos coprodutos, melhoria de 
qualidade etc. Ademais, foram buscadas informações de “quando” iniciou, “por que”, “como” 
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foi feito, “quem” realizou. Essas informações auxiliaram na reconstrução da história de 
atividades tecnológicas e a dinâmica de acumulação de capacidade inovadora. 
 
Fontes para acumulação de capacidade tecnológica (Aprendizagem Tecnológica): para 
examinar a relação entre os mecanismos de aprendizagem tecnológica com a acumulação de 
capacidade tecnológica das empresas produtoras e organizações analisadas no setor de bioetanol 
no período entre 1975 e 2014, foi necessária a coleta de evidências sobre as relações de troca de 
conhecimento tecnológico realizadas na indústria de bioetanol. De forma mais específica, foram 
demandadas informações sobre a natureza dos processos adotados pela organização para 
criação e conversão de conhecimento. Foram buscadas informações de “quando”, “por que”, 
“como” e “quem”. Ademais, foram utilizadas informações sobre a dinâmica de mudança do uso 
do mecanismo de aprendizagem. Ou seja, buscaram-se informações de como o uso dos 
diferentes mecanismos de aprendizagem se modificaram no decorrer do tempo. Em outras 
palavras, foi buscado como um mecanismo de aprendizagem foi utilizado (propósito) em 
diferentes momentos do processo de acumulação de capacidades tecnológicas da organização. 
 
O estudo baseou-se, principalmente, em evidências empíricas colhidas em diferentes setores das 
empresas estudadas. Nessas organizações, foram acessadas as seguintes fontes primárias: 
técnicos, engenheiros, analistas, coordenadores, gerentes, diretores, presidentes, especialistas, 
consultores, pesquisadores, professores e outros profissionais (Anexo II). As fontes de dados 
secundárias acessadas foram: publicações técnicas, publicações de empresas, artigos científicos, 
publicações públicas, publicações de associações industriais e diversas, entre outros. Vale 
ressaltar que parte considerável desses dados secundários haviam sido coletados e organizados 
anteriormente pelos pesquisadores do projeto de pesquisa. As evidências foram coletadas em 
diferentes tipos de organização: (i) nas empresas selecionadas do setor de bioetanol e (ii) outras 
organizações dentro do sistema que comprovaram sua relevância para responder às questões 
levantadas da pesquisa (ex.: universidades, institutos de pesquisa, fornecedores etc.) (Quadro 5.5). 
 
Para esta pesquisa, foram utilizadas cinco técnicas diferentes de coleta de evidências: (i) 
entrevistas; (ii) observação direta; (iii) encontros informais; e (iv) arquivos e documentação: 
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Quadro 5.5. Técnicas de coleta e fontes de evidências para a pesquisa 
Técnicas de 

coleta Fontes de evidências (detalhes) 

(i) Entrevistas 

Empresas produtoras 

Grupo Cargo Número de 
entrevistas 

Grupo 1 (Nível 
estratégico) 

Presidentes 3 
Vice-presidentes 1 

Diretores 19 
Grupo 2 (Nível tático) Superintendentes 3 

Gerentes 7 
Grupo 3 (Nível 

operacional) 
Coordenadores 5 

Analistas 1 

Universidades e 
institutos de pesquisa 

Cargo Número de entrevistas 
Presidentes 1 
Diretores 7 
Gerentes 1 

Coordenadores 1 
Assessores 2 

Pesquisadores 5 
Professores 2 

Fornecedores e 
empresas de 

biotecnologia 

Cargo Número de entrevistas 
Diretores 2 
Gerentes 1 

Coordenadores 1 
Assessores 1 

Organizações de 
classe 

Cargo Número de entrevistas 
Presidentes 3 
Diretores 2 
Gerentes 2 

Coordenadores 2 
Engenheiros 2 
Economistas 2 

(ii) Observação 
direta Empresas produtoras 

Tipo Quantidade 
Observação dos indivíduos no seu 

trabalho rotineiro 3 
Visitas guiadas 3 

(iii) Encontros 
informais Empresas produtoras Encontros não planejados e casuais com os indivíduos na empresa 

ou fora dela. 
(iv) Arquivos e 
documentação 

Empresas produtoras, 
institutos de pesquisa, 

universidades e 
organizações de classe 

Organogramas das empresas, apresentações das organizações, 
registros em arquivos, arquivos técnicos, registros de treinamento, 
atas de reunião, memorandos, relatórios anuais, boletins, vídeos 

institucionais, publicações históricas etc. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Entrevistas: as entrevistas foram apoiadas por um roteiro de entrevista. As entrevistas foram 
semiestruturadas de caráter aberto a fim de que o entrevistado pudesse abordar outros temas 
além das questões previamente inseridas no roteiro. Foram desenvolvidos diferentes roteiros, 
específicos pela natureza de cada grupo de entrevistados. Esses roteiros de entrevista buscaram 
enfocar assuntos relacionados às estratégias, às histórias e às atividades tecnológicas de acordo 
com a estrutura analítica da pesquisa (Anexos III e IV). Também foram buscadas junto aos 
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entrevistados sugestões de outros profissionais para serem entrevistados para alcançar maior 
detalhamento de histórias e/ou projetos específicos. As técnicas da bola de neve e cruzamento 
de entrevistas foram utilizadas para clarificar eventuais discrepâncias de informações. Para esta 
pesquisa foram realizadas 79 (setenta e nove) entrevistas. As entrevistas duraram entre 1 a 5 
horas. Não foram realizadas gravações das entrevistas com o objetivo de criar um ambiente 
mais propício para a imersão de informações com grande profundidade. Durante as entrevistas, 
foram realizadas anotações das informações e dados. Posteriormente, os dados coletados nas 
entrevistas foram transcritos em relatórios de entrevistas como forma de preparação para a etapa 
de análise dos dados. Detalhes sobre os entrevistados estão expostos no Anexo II.  
 
Observação direta no local: foram realizadas visitas a campo para observação das atividades e 
coleta de informações adicionais sobre as operações, tecnologias, habilidades, técnicas, 
dificuldades e interações realizadas pelas empresas. Isso permitiu uma compreensão mais 
aprofundada sobre o processo de introdução e criação de novas tecnologias, implementação e 
desenvolvimento de novos processos produtivos, processos de criação e disseminação de 
conhecimento, estratégias de interação intra e interorganizacionais etc. 
 
Documentação: informações em arquivos e documentos haviam sido coletados e organizados 
anteriormente pelos esforços de pesquisadores participantes do projeto de pesquisa. 
Adicionalmente, foram obtidas informações relevantes em arquivos e documentos das empresas 
como organogramas das empresas, apresentações das organizações, registros em arquivos, 
arquivos técnicos, registros de treinamento, atas de reunião, memorandos, relatórios anuais, 
boletins, vídeos institucionais, publicações históricas etc. Também foram utilizadas informações 
coletadas com outras organizações, como universidades, institutos de pesquisa, associações de 
classe, fornecedores e clientes. Por fim, também foram utilizadas outras fontes de informação, 
como artigos acadêmicos, publicações governamentais, revistas especializadas das áreas etc. 
Para coletar informações sobre os mecanismos de aprendizagem tecnológica, foram 
pesquisados dados sobre registros de treinamentos, relatórios de visitas técnicas, entre outros.  
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5.7 Procedimentos para a Análise das Evidências Empíricas Coletadas da Pesquisa 
 
 
O procedimento para a análise das evidências empíricas coletadas da pesquisa foi baseado nas 
estruturas analíticas de capacidade tecnológica e mecanismos de aprendizagem explicitadas no 
capítulo 3, Base Conceitual da Pesquisa. A seção 5.7.1 descreve os procedimentos para a 
análise de evidências empíricas sobre a acumulação de capacidades tecnológicas. A seção 5.7.2 
descreve os procedimentos para a análise de evidências empíricas sobre trajetórias tecnológicas. 
Por fim, a seção 5.7.3 faz o mesmo para os mecanismos de aprendizagem tecnológica.  
 
 
5.7.1 Procedimentos para a análise de evidências sobre trajetória tecnológica e acumulação de 
capacidades tecnológicas 
 
 
Os procedimentos adotados para a análise foram: 
 
(1) Organização do material do campo: inicialmente realizou-se o esforço de organizar 

documentos previamente coletados (tanto os documentos disponibilizados pela pesquisa 
anterior quanto documentos encontrados na minha pesquisa) para cada empresa e/ou 
organização pesquisada da indústria de bioetanol. 

(2) Transcrição: após a realização da entrevista, as informações e dados coletados foram 
transcritos num documento contendo as informações da entrevista (nome do entrevistado, 
local, data, horário, cargo do entrevistado e empresa). Essa transcrição tinha como objetivo 
estruturar uma memória da entrevista, transcrevendo as principais evidências e citações. 

(3) Leitura, conciliação com outros dados secundários e limpeza dos dados: após a transcrição, 
foi realizada a leitura dessa transcrição. O objetivo da leitura era destacar os principais 
pontos da entrevista, evidências importantes, citações, encontrar categorias preliminares e 
realizar relações, mesmo que de forma primária. Posteriormente, esse documento foi 
enriquecido, complementado e confrontado com evidências do material secundário 
(arquivos e documentação). Finalmente, os dados e as informações obtidos da extensiva 
pesquisa de campo foram preparados numa formatação comum. 

(4) Construção de matrizes within-cases: a primeira rodada da análise formal dos dados 
envolveu a construção de matrizes analíticas para cada uma das empresas e organizações 



103 
 

 

investigadas. Essa matriz foi estruturada em linhas e colunas, onde as linhas representavam 
tópicos (que, nesse caso, eram as atividades tecnológicas desempenhadas pela função) e as 
colunas representavam o período. Inicialmente, essas matrizes foram organizadas com base 
em cinco décadas distintas (1975-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009 e 2010-2014).  

(5) Identificação de padrões e classificação inicial: a construção dessas matrizes within-cases 
possibilitou identificar muitos tópicos repetidos. Alguns tópicos apareciam com nomes 
distintos e foram normalizados numa nomenclatura comum. Além disso, uma análise 
preliminar possibilitou identificar a emergência de categorias de atividades tecnológicas 
que se repetiam entre os estudos de caso. As áreas (funções) tecnológicas, portanto, 
emergiram das evidências empíricas e foram comparadas com a literatura e pesquisas 
anteriores. Inicialmente, foram organizadas quatro funções tecnológicas: duas agrícolas 
(feedstock e processos agriculturais) e duas industriais (processos industriais e produtos). 
Posteriormente, após rodadas de análises das evidências, essas funções foram organizadas 
nas três que são utilizadas nesta pesquisa (feedstock, processos agrícolas e processos 
industriais). A identificação dessas funções tecnológicas possibilitou averiguar certa 
discrepância na quantidade de atividades tecnológicas desempenhadas entre as funções 
tecnológicas. Esse foi um primeiro sinal de que havia uma heterogeneidade no acúmulo de 
capacidades tecnológicas quando comparada às diferentes funções tecnológicas. 

(6) Construção de matrizes cross-cases: foi realizada uma nova rodada de análise formal dos 
dados. Foram construídas matrizes estruturadas em linhas e colunas, onde as linhas 
representavam as empresas produtoras e organizações, e as colunas representavam o 
período. Como no procedimento anterior foram identificadas as funções tecnológicas, 
optou-se por construir três conjuntos de matrizes, uma para cada função tecnológica. Uma 
primeira rodada de análises cross-case foram organizadas e analisadas primeiramente com 
a disposição cronológica dividida por décadas. Contudo, após a finalização dessa rodada, e 
de forma conjunta com o orientador, concluiu-se que essa disposição cronológica não era a 
mais adequada para o estudo. Como a amostra abrangia empresas e organizações com anos 
de fundação distintos (ver Quadros 5.3 e 5.4), havia problemas para normalizar as 
evidências. Dessa forma, foi realizada uma nova rodada de análises, abandonando o 
conceito de décadas e adotada a ideia de fases da indústria. Após tentativas e erros, optou-
se finalmente por um design de três fases: fase de emergência, fase de crescimento e fase 
de maturidade. Detalhes sobre os principais marcos institucionais de cada fase foram 
abordados no capítulo 4 (seção 4.5). A construção dessas matrizes sinalizou que algumas 
empresas/organizações possuíam um conjunto maior de atividades tecnológicas em 
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determinadas funções quando comparadas com outras empresas/organizações, assim como 
sinalizava que algumas empresas/organizações realizavam mais atividades tecnológicas em 
uma ou outra função tecnológica. 

(7) Identificação de padrões (patterns) de acumulação de capacidades tecnológicas: uma nova 
rodada de análise formal dos dados foi realizada por meio da construção de uma matriz 
estruturada da seguinte forma: as linhas representavam os diferentes níveis de capacidade 
tecnológica e as colunas representavam o período (três fases) para cada função tecnológica. 
A lista de atividades tecnológicas desempenhada pela indústria de bioetanol foi confrontada 
com a matriz de mensuração de capacidades tecnológicas (Quadro 5.2). Essa confrontação 
possibilitou classificar conjuntos de atividades tecnológicas em diferentes níveis de 
capacidade tecnológica de forma sistemática em cada uma das fases analisadas para cada 
função tecnológica. 

(8) Identificação da organização das capacidades tecnológicas: com a ajuda das matrizes cross-
cases e das identificações dos padrões, foi possível identificar quais organizações eram 
mais relevantes para a acumulação de capacidades tecnológicas de uma função ou nível 
específico. Essa identificação foi originada dos exemplos ilustrativos das atividades 
inovadoras realizadas pelas organizações de forma individual ou em conjunto. A partir 
disso, foram construídas tabelas que sintetizam a forma como as capacidades tecnológicas 
acumuladas foram organizadas nas três funções, nas três fases investigadas na pesquisa. 

 
 
5.7.2 Procedimentos para a análise de evidências sobre trajetória tecnológica 
 
 
Os procedimentos adotados para a análise foram: 
 
(1) Especificamente para a reconstrução da trajetória tecnológica da indústria de bioetanol, 

buscaram-se evidências para cobrir o período entre as décadas de 1920 a 2010. Para o 
período entre 1920 e 1974, foram utilizadas evidências secundárias provenientes da 
pesquisa documental realizada anteriormente nos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo 
grupo de pesquisa do qual o autor desta pesquisa participou e outros documentos 
encontrados durante a pesquisa de campo. Vale ressaltar que a pesquisa não tem o objetivo 
de analisar de forma aprofundada o período entre 1920 e 1974, contudo o início da 
trajetória analisada não pode ser ignorado.  
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(2) Identificação e reconstrução da trajetória tecnológica e do processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas: a análise das matrizes criadas para examinar a acumulação de 
capacidades tecnológicas possibilitou a realização tanto da reconstrução da trajetória 
tecnológica da indústria de bioetanol quanto da reconstrução da trajetória de acumulação de 
capacidades tecnológicas de cada uma das funções. Posteriormente, com a classificação 
dessas atividades tecnológicas conforme os níveis de capacidade tecnológica, foi construída 
uma representação gráfica para apresentar a trajetória tecnológica da indústria e a evolução 
do processo de acumulação de capacidade tecnológica das diferentes funções tecnológicas 
estudadas.  

(3) A reinterpretação da trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil sofreu 
mudanças conforme as evidências coletadas eram confrontadas com a literatura. Foi 
realizado um trabalho sistemático para verificar a consistência da trajetória tecnológica 
desenvolvida pela indústria de bioetanol no Brasil com trajetórias identificadas em estudos 
de catch-up em outros contextos (KIM, 1997b; LEE; LIM, 2001). Contudo, não foi 
encontrada uma consistência entre a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol do 
Brasil com as trajetórias de empresas de manufatura asiáticas. Posteriormente, buscaram-se 
na literatura de catch-up tecnológico estudos que examinam indústrias intensivas em 
recursos naturais. Após sucessivas tentativas, verificou-se que a trajetória tecnológica da 
indústria de bioetanol do Brasil assemelhava-se mais com a trajetória tecnológica 
desempenhada pela indústria florestal, de celulose e papel do Brasil (FIGUEIREDO, 2010). 
Os achados dessas análises são apresentados no capítulo 6. 

 
 
5.7.3 Procedimentos para a análise de evidências sobre aprendizagem tecnológica 
 
 
Os procedimentos adotados para a análise foram: 
 
(1) Organização do material do campo: inicialmente realizou-se o esforço de organizar 

documentos previamente coletados (tanto os documentos disponibilizados pela pesquisa 
anterior quanto os documentos encontrados para esta pesquisa) para cada empresa e/ou 
organização pesquisada da indústria de bioetanol. 

(2) Transcrição: após a realização da entrevista, as informações e dados coletados foram 
transcritos num documento contendo as informações da entrevista (nome do entrevistado, 
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local, data, horário, cargo do entrevistado e empresa). Essa transcrição tinha como objetivo 
estruturar uma memória da entrevista, transcrevendo as principais evidências e citações. 

(3) Leitura, conciliação com outros dados secundários e limpeza dos dados: após a transcrição, 
foi realizada a leitura dessa transcrição. O objetivo da leitura era destacar os principais 
pontos da entrevista, evidências importantes, citações, encontrar categorias preliminares e 
realizar relações, mesmo que de forma primária. Posteriormente, esse documento foi 
enriquecido, complementado e confrontado com evidências do material secundário 
(arquivos e documentação). Finalmente, os dados e as informações obtidos da extensiva 
pesquisa de campo foram preparados numa formatação comum. 

(4) Construção de matrizes within-cases: a primeira rodada da análise formal dos dados 
envolveu a construção de matrizes analíticas para cada uma das empresas e organizações 
investigadas. Essa matriz foi estruturada em linhas e colunas, onde as linhas representavam 
tópicos (que, nesse caso, eram os mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados e 
suas respectivas implicações para a acumulação de capacidades tecnológicas) e as colunas 
representavam o período.  

(5) Identificação de padrões e classificação inicial: a construção dessas matrizes within-cases 
possibilitou identificar muitos tópicos repetidos. Alguns tópicos apareciam com nomes 
distintos e foram normalizados numa nomenclatura comum. Além disso, uma análise 
preliminar possibilitou identificar a emergência de categorias de mecanismos de 
aprendizagem que se repetiam entre os estudos de caso. Dessa forma, as áreas (funções) 
tecnológicas emergiram das evidências empíricas e foram comparadas com a literatura e 
pesquisas anteriores. Nessa fase da análise foi possível averiguar certa discrepância na 
quantidade e qualidade dos mecanismos de aprendizagem desempenhados entre as funções 
tecnológicas. Isso sinalizava que a heterogeneidade encontrada no acúmulo de capacidades 
tecnológicas quando comparada às diferentes funções estava relacionada com a 
aprendizagem tecnológica. 

(6) Construção de matrizes cross-cases: foi realizada uma nova rodada de análise formal dos 
dados. Foram construídas matrizes estruturadas em linhas e colunas, onde as linhas 
representavam as empresas produtoras e organizações, e as colunas representavam o 
período. Como no procedimento anterior foram identificadas as funções tecnológicas, 
optou-se por construir três conjuntos de matrizes, uma para cada função tecnológica nas 
três fases da indústria. A construção dessas matrizes sinalizou que algumas 
empresas/organizações realizavam mais mecanismos de aprendizagem e/ou relações 
interinstitucionais em determinadas funções quando comparadas com outras 
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empresas/organizações, assim como sinalizava que algumas empresas/organizações se 
engajavam mais em esforços de aprendizagem em uma ou outra função tecnológica. 

(7) Identificação de associações entre diferentes padrões (patterns) de acumulação de 
capacidades tecnológicas e esforços em aprendizagem tecnológica: uma nova rodada de 
análise formal dos dados foi realizada por meio da construção de uma matriz estruturada da 
seguinte forma: as linhas representavam os diferentes níveis de capacidade tecnológica e as 
colunas representavam o período (três fases) para cada função tecnológica. A lista de 
mecanismos de aprendizagem realizados e suas respectivas implicações na acumulação de 
capacidades tecnológicas desempenhada pela indústria de bioetanol foi confrontada com a 
taxonomia de mecanismos de aprendizagem (Quadro 3.3). Essa confrontação possibilitou 
classificar conjuntos de mecanismos de aprendizagem com diferentes níveis de capacidade 
tecnológica de forma sistemática em cada uma das fases analisadas para cada função 
tecnológica. Posteriormente, foi construída uma representação gráfica para apresentar a 
associação entre os mecanismos de aprendizagem tecnológica e os respectivos níveis de 
capacidade tecnológica acumulada. Os achados dessas análises são apresentados no capítulo 7. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
 
A Parte II da tese agrega os capítulos 6, 7 e 8. O capítulo 6 tem o propósito de descrever a 
trajetória tecnológica e o processo de acumulação de capacidade tecnológica da indústria de 
bioetanol do Brasil no período entre 1975 e 2014. Para uma compreensão mais aprofundada da 
trajetória tecnológica da indústria, investiga-se a título de pano de fundo a trajetória tecnológica 
da indústria no período entre 1920 e 1974. O capítulo 7 objetiva explorar como os mecanismos 
subjacentes de aprendizagem tecnológica contribuíram para a acumulação de capacidades 
tecnológicas na indústria de bioetanol do Brasil, durante o período de 1975 a 2014. Por fim, o 
capítulo 8 objetiva discutir as evidências examinadas na pesquisa sobre o processo de catch-up 
tecnológico, de acumulação de capacidades tecnológicas e do papel dos mecanismos de 
aprendizagem nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol 
do Brasil (1975-2014). 
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6 TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA E ACUMULAÇÃO DE 
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NA INDÚSTRIA DE BIOETANOL 
DO BRASIL (1920-2014) 
 
 
6.1 Introdução 
 
 
O objetivo deste capítulo é descrever a trajetória tecnológica e a acumulação de capacidades 
tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil no período entre 1975 e 2014. Entretanto, a 
indústria emerge em meados da década de 1920. Dessa forma, o período entre 1920 e 1974 será 
examinado a título de pano de fundo e com o propósito de proporcionar uma melhor 
compreensão da real natureza dessa trajetória tecnológica. Para atingir o objetivo proposto, este 
capítulo está dividido da seguinte maneira: inicialmente, a seção 6.2 apresenta um panorama de 
como se desenvolveu a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil. A seção 6.3 
descreve de forma sucinta o background da pesquisa (período entre 1920 e 1974). As seções 6.4 
a 6.6 descrevem a acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol do Brasil 
durante o período de 1975 a 2014. A acumulação de capacidades tecnológicas é examinada em 
três funções tecnológicas: feedstock, processos agrícolas e processos industriais. Além disso, a 
análise do período entre 1975 e 2014 é dividida em três fases: fase de emergência (1975-1989), 
fase de crescimento (1990-1999) e fase de maturidade (2000-2014). Por fim, na seção 6.7, é 
realizada uma síntese do capítulo. 
 
 
6.2 Panorama da Trajetória Tecnológica da Indústria de Bioetanol no Brasil no Período 
entre 1920 e 2014 
 
 
Esta seção objetiva apresentar um panorama da maneira como se desenvolveu a trajetória 
tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil no período entre 1920 e 2014. Para reconstruir a 
trajetória tecnológica da indústria, foram utilizadas evidências empíricas de primeira e segunda 
mão, assim como consultas na literatura de catch-up (detalhes dos procedimentos metodológicos 
adotados são apresentados no capítulo 5). A interpretação da trajetória tecnológica da indústria 
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sofreu mudanças conforme as evidências coletadas eram confrontadas com a literatura. Foi 
realizado um trabalho sistemático para verificar a consistência da trajetória tecnológica 
desenvolvida pela indústria de bioetanol no Brasil com trajetórias identificadas em estudos de 
catch-up em outros contextos (ex.: KIM, 1997a; LEE; LIM, 2001). Posteriormente, verificou-se 
que a trajetória tecnológica da indústria se assemelhava mais com a trajetória tecnológica 
desempenhada pela indústria florestal, de celulose e papel do Brasil (FIGUEIREDO, 2010). 

A partir da análise das evidências, foi construída uma representação da trajetória tecnológica da 
indústria de bioetanol no Brasil no período de 1920 a 2014 (Figura 6.1). Nessa figura, o eixo 
horizontal representa o período de tempo examinado (1920 a 2014). O período entre 1920 e 
1974 (background) será examinado a título de pano de fundo da pesquisa. O background da 
pesquisa está dividido em dois períodos: crise do mosaico (1920 a 1932) e pós-crise do mosaico 
(1933 a 1974). Esta pesquisa se propõe a examinar em profundidade o período entre 1975 e 
2014. Esse período está dividido em três fases: fase de emergência (1975 a 1989), fase de 
crescimento (1990 a 1999) e fase de maturidade (2000 a 2014). O eixo vertical representa os 
níveis de acumulação de capacidades tecnológicas, conforme apresentado no Quadro 5.2 do 
capítulo 5. No centro da Figura 6.1, foram desenhadas três linhas de tendência que representam 
três trajetórias tecnológicas. A área sombreada ilustra a trajetória da indústria de bioetanol no 
Brasil no período de 1920 a 2014. 

A trajetória tecnológica (A) na cor vermelha, no topo da Figura 6.1, representa a trajetória 
tecnológica estabelecida por países líderes, por exemplo: primeiro, os Estados Unidos foram um 
dos países líderes tecnológicos na produção de bioetanol desde o início do século XX. Contudo, 
o bioetanol dos Estados Unidos é originado de uma matéria-prima diferente da usada no Brasil, 
o milho. Esforços em melhoramento genético do milho nos Estados Unidos eram realizados 
desde o século XIX (FITZGERALD, 1990). Ademais, em 1826, Samuel Morey realizou 
experimentos de combustão interna que usavam o bioetanol como combustível. Em 1896, 
Henry Ford desenvolveu o primeiro veículo totalmente movido a bioetanol: Quadricycle. 
Posteriormente, em 1908, Henry Ford produziu o Ford Modelo T, que era movido por gasolina, 
bioetanol ou pela sua combinação.  
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Figura 6.1. Trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil no período de 1920 a 1974 (background) e de 1975 a 2014 (foco da pesquisa) 

 Fonte: Adaptada de Figueiredo (2015 e 2016). 
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Segundo, nações como Inglaterra, Alemanha, França e Estados Unidos foram os países líderes 
no início do século XX na criação de tecnologias industriais em métodos de fermentação e 
destilação para fabricação de álcool. Por exemplo, o método francês de fermentação Melle-
Boinot, patenteado no final da década de 1920, ou o uso da tecnologia de peneiras moleculares 
para destilação de bioetanol, inventada na Inglaterra na década de 1920. Ambas as tecnologias 
foram largamente adotadas na indústria de bioetanol do Brasil ao longo do século XX.  

Terceiro, países como Austrália, Índia, África do Sul, Indonésia etc. não possuíam uma 
produção relevante de bioetanol no início do século XX. Contudo, esses países eram líderes 
mundiais de tecnologias em cana-de-açúcar com o propósito da produção do açúcar. De forma 
mais específica, Austrália e Índia haviam construído estações experimentais de melhoramento 
genético de cana-de-açúcar no final do século XIX e lançado variedades próprias no início do 
século XX. A Indonésia (região de Java) possuía variedades logo no início do século XX, que 
foram empregadas pelo Brasil nas décadas de 1920 e 1930 para superar a crise do mosaico. A 
indústria importou variedades melhoradas da Indonésia (região de Java) e realizou estudos de 
caracterização para selecionar as mais aptas para renovar os canaviais nas regiões afetadas pela 
doença do mosaico.  

Quarto, a Austrália, na década de 1930 havia desenvolvido máquinas agrícolas específicas para 
a cultura de cana-de-açúcar. Na década de 1970, mais de 90% de sua produção de cana-de-
açúcar era colhida de forma mecânica. Níveis de mecanização acima de 90% na colheita de 
cana-de-açúcar no Brasil só foram atingidos a partir da década de 2000. 

A trajetória tecnológica (B) na cor vermelha, na parte inferior da Figura 6.1, representa o início 
da trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil. A indústria inicia sua trajetória 
tecnológica em 1920 percorrendo a trajetória tecnológica previamente mapeada pelos líderes 
mundiais, utilizando tecnologias agrícolas (feedstock e processos agrícolas) e industriais 
importadas de outros contextos. Essa trajetória tecnológica imitadora ocorreu de 1920 até 
meados da década de 1940. Contudo, conforme abordado no capítulo 2, indústrias intensivas em 
recursos naturais são caracterizadas pelas especificidades das condições agrícolas e 
edafoclimáticas que variam de país para país. Isso impede (ou pelo menos limita) a mera 
replicação tecnológica e, consequentemente, seguir em trajetórias tecnológicas desenvolvidas 
em outros contextos. 
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A trajetória tecnológica (C) nas cores cinza-escura (background) e preta (foco da pesquisa), na 
parte central da figura, ilustra a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil. Essa 
trajetória tecnológica desenvolvida pela indústria inicia-se em meados da década de 1920 e de 
forma concomitante com a trajetória tecnológica (B).  

Entre as décadas de 1920 e 1970, a indústria de bioetanol do Brasil explorou a produção de 
bioetanol anidro, assim como era feito na trajetória estabelecida (A). Essa nova trajetória 
tecnológica é caracterizada pelos esforços iniciais de obtenção de novas variedades de cana-de-
açúcar e de atividades inovadoras de adaptação de processos agrícolas e industriais para 
adequação às características da matéria-prima. A partir da década de 1970, a indústria 
aprofundou suas capacidades e criou novas capacidades tecnológicas na nova trajetória 
tecnológica (C). Foram realizados esforços em P&D de novas variedades de cana-de-açúcar, em 
processos agrícolas e industriais (o que abriu oportunidades para explorar novas linhas de 
negócio). Ademais, o período entre as décadas de 1970 e 2014 é caracterizado pelos esforços da 
indústria em tornar o bioetanol hidratado um combustível em escala nacional. Dessa forma, a 
partir da década de 1970, a trajetória tecnológica desenvolvida pela indústria combinava tanto a 
produção de bioetanol anidro (de forma análoga à trajetória tecnológica estabelecida (A)) 
quanto a produção de bioetanol hidratado em escala comercial (pioneiramente explorado pelo 
Brasil na forma de combustível distribuído em todo o país).  

Portanto, a indústria de bioetanol do Brasil não realizou um processo de catch-up tecnológico 
baseado no aprofundamento de capacidades tecnológicas em trajetórias tecnológicas 
previamente mapeadas por líderes mundiais. Em outras palavras, a indústria não realizou um 
processo de catch-up path-following (KIM, 1997a; LEE; LIM, 2001), assim como não realizou 
um processo de catch-up tecnológico baseado na criação de uma nova trajetória tecnológica 
após ter acumulado capacidades próximas ou na fronteira tecnológica internacional da trajetória 
vigente, conforme descrito nos estudos de Lee e Lim (2001), Lee, Lim e Song (2005), Whang e 
Hobday (2011), entre outros. 

A indústria de bioetanol do Brasil, de forma resumida, desempenhou uma trajetória path-
creating. Esse processo ocorreu logo nos estágios iniciais da construção das suas capacidades 
tecnológicas. A forma como a indústria realizou seu processo de catch-up tecnológico se 
assemelha com a forma como a indústria florestal, de celulose e papel do Brasil desempenhou 
sua trajetória tecnológica (FIGUEIREDO, 2010). A indústria realizou um desvio qualitativo da 
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trajetória tecnológica estabelecida pelos líderes mundiais por meio, principalmente, de seus 
esforços de inovação para obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar para produção de 
bioetanol anidro. A partir da década de 1970, a indústria intensificou seus esforços de P&D em 
melhoramento genético e na criação de novos produtos. Esses esforços possibilitaram a 
introdução do bioetanol hidratado como produto combustível em escala industrial.  

Conforme mencionado no início da seção, o propósito deste capítulo é descrever a trajetória 
tecnológica e o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol 
no Brasil no período entre 1975 e 2014. Entretanto, a indústria emergiu em meados da década 
de 1920. Portanto, a seção 6.3 tem o propósito de descrever, a título de pano de fundo, os 
principais eventos institucionais e tecnológicos que moldaram a trajetória tecnológica da 
indústria no período de 1920 a 1974. Essa descrição não é parte formal da pesquisa proposta 
para esta tese, contudo esse pano de fundo é necessário para elucidar a trajetória tecnológica da 
indústria. A seguir, as seções 6.4 a 6.6 examinam de forma aprofundada o processo de 
acumulação de capacidades tecnológicas da indústria no período entre 1975 e 2014 em três 
áreas tecnológicas (feedstock, processos agrícolas e processos industriais). O período entre 1975 
e 2014 foi dividido em três fases: fase de emergência (1975 a 1989), fase de crescimento (1990 
a 1999) e fase de maturidade (2000-2014). 
 
 
6.3 A Trajetória Tecnológica da Indústria de Bioetanol no Brasil na Fase de Background 
(1920-1974) 
 
 
Esta seção objetiva descrever a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil no 
período entre 1920 e 1974. As evidências usadas para embasar a reconstrução da trajetória 
tecnológica da indústria nesse período são de caráter secundário. Essas evidências são 
provenientes da pesquisa documental. Esses documentos foram coletados e organizados por 
pesquisadores de projetos de estudos anteriores. Posteriormente, novos documentos e 
evidências foram coletadas nesta pesquisa (para mais detalhes dos procedimentos metodológico, 
consultar o capítulo 5). Dessa maneira, a seção está dividida da seguinte forma: a seção 6.3.1 
aborda o período da crise do mosaico (1920 a 1932). A seção 6.3.2 aborda o período pós-crise 
do mosaico (1933 a 1974). A divisão do background da pesquisa em dois períodos (crise do 
mosaico e pós-crise do mosaico) foi determinada por eventos institucionais e tecnológicos.  
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6.3.1 A trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil entre 1920 e 1932 (crise do 
mosaico) 
 
 
Esta seção objetiva descrever a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil entre 
1920 e 1932. Esse período é caracterizado pelo início da trajetória tecnológica desenvolvida 
pela indústria (trajetória tecnológica (C)) (ver Figura 6.1). 

O início da história da cana-de-açúcar no Brasil antecede o período de análise realizado nesta 
pesquisa. A introdução do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil ocorreu em 1532. A partir da 
década de 1920, houve dois eventos institucionais que desencadearam o início da trajetória 
tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil. Primeiro, em 1919, iniciou-se a indústria 
automobilística no Brasil. A fabricante de automóveis Ford decidiu construir a primeira linha de 
montagem e um escritório em São Paulo. Em 1925, a General Motors inaugurou a sua fábrica 
em São Paulo e dois anos depois iniciava a construção da fábrica de São Caetano do Sul.  

Segundo, além do surgimento da indústria automobilística no Brasil, em 1923, foi detectado o 
vírus mosaico. A crise do mosaico foi determinante para que produtores de cana-de-açúcar no 
Brasil buscassem aprimoramento técnico e tecnológico. As variedades “preta e rosa”, 
suscetíveis ao mosaico, representavam 30% da área plantada no Brasil e resultaram em uma 
queda de quase 30% no volume de produção de cana-de-açúcar (FIGUEIREDO et al., 2011). 
Para encontrar soluções para essa doença, foram realizados esforços na Estação Experimental 
de Cana de Piracicaba (EECP) e na Estação Experimental de Cana de Campos (EECC) para 
escolher novas variedades de cana-de-açúcar que pudessem ser resistentes à doença do mosaico. 
Para se ter um paralelo, a Índia fundou sua primeira estação de pesquisa de cana-de-açúcar em 
1882 com a direção de G. W. Mollison (SHRIVASTAVA; SRIVASTAVA; SOLOMON, 2011) 
e a Austrália criou o Bureau of Sugar Experiment Stations (BSES) em 1890 (ver Anexo V). 

A EECP e a EECC tiveram estratégias distintas para a realização da pesquisa agrícola em 
feedstock. A urgência do problema ocasionado pelo mosaico nas plantações de cana estimulou a 
EECP a escolher a opção de seleção de variedades, enquanto a EECC optou pela estratégia de 
desenvolvimento de novas variedades (DUNHAM; BOMTEMPO; FLECK, 2011).  
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A EECP consistia em um grupo de agrônomos para trabalhar com a importação de variedades 
estrangeiras de boa qualidade agroindustrial por intermédio do IAC. A aclimatação, seleção e 
produção de mudas rogadas, livres de doenças em campos experimentais, seriam feitas na EECP. 
A seleção de mudas objetivava atender, de forma rápida, à renovação dos canaviais paulistas 
dizimados pelo mosaico. Desse modo, foi criada uma rede de oito empresas produtoras com 
campos de experimentação. A EECP realizou interações com especialistas de centros de pesquisa 
da Indonésia (Java), Índia, EUA (Canal Point e Havaí) e Cuba (OLIVER; SZMRECSÁNYI, 
2003; FIGUEIREDO et al., 2011). A EECP realizou a introdução e multiplicação das variedades 
javanesas POJ 36, POJ 105, POJ 213 e POJ 228, oriundas das experiências de Bolliger.  
 
A partir de 1928, a EECP introduziu mais variedades javanesas e outras oriundas do seu 
programa: POJ 977, POJ 979, POJ 2727, POJ 2714, POJ 2878 e F 4 (FIGUEIREDO et al., 2011). 
O sucesso do projeto da EECP refletia nos resultados alcançados nos anos vindouros pós-crise do 
mosaico: até 1932, as variedades suscetíveis ao mosaico haviam sido completamente substituídas 
pelas variedades javanesas e dominavam 80% das áreas renovadas (FIGUEIREDO et al., 2011). 
Além disso, a EECP treinou profissionais para a pesquisa de cana e construiu uma base de dados 
agronômicos que serviram como base para o futuro da pesquisa agronômica da cana. O sucesso 
da EECP foi consolidado pelo seu foco em ciência, treinamento de agrônomos, difusão do 
conhecimento, rede internacional de pesquisa, rede de interação e assistência técnica com 
empresas produtoras (ANDERSEN, 2015; OLIVER; SZMRECSÁNYI, 2003). Os recursos 
criados na EECP seriam futuramente transferidos para o IAC, onde um abrangente programa de 
melhoramento genético de cana seria implementado (detalhes na próxima seção). 

A EECC, inicialmente, optou pela estratégia de desenvolvimento de novas variedades. Os 
esforços da EECC no desenvolvimento de novas variedades não surtiram em nenhuma solução 
prática para enfrentar a crise do mosaico. Ademais, as empresas produtoras do Rio de Janeiro 
não se engajaram em esforços cooperativos (ao contrário das empresas paulistas) para enfrentar 
o problema do mosaico. Posteriormente, a EECC iniciou um projeto específico de seleção de 
variedades. Foi indicada a variedade de Java POJ 2878 para minimizar os efeitos do mosaico 
nas plantações fluminenses. No entanto, a inexistência de um trabalho conjunto com as 
empresas produtoras inibiu a difusão de conhecimentos agronômicos gerados na EECC para as 
empresas produtoras de forma sistemática (DUNHAM; BOMTEMPO; FLECK, 2011). 
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Em 1929, o mundo foi abalado com a derrocada da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Essa crise 
atingiu a economia brasileira. Mais precisamente, foi um dos grandes motivos da crise do café 
de 1929. Uma das formas de contornar essa crise foi pela expansão da cultura de cana-de-açúcar 
no estado de São Paulo, no modelo de produção baseado em grandes propriedades e grandes 
empresas produtoras. Por fim, em 1931, o governo brasileiro promulgou o Decreto nº 
19.717/1931 (BRASIL, 1931a). Esse texto abarcava sobre uma série de incentivos para 
estimular a produção e o consumo da mistura gasolina/álcool anidro fixado em 5%. Foram 
dados incentivos para a importação de equipamentos, e redução de impostos, tarifas, frete etc. 
(DUNHAM et al., 2011). O governo também oficializou o uso do álcool-motor, instituindo a 
Comissão de Estudos sobre Álcool-Motor, em agosto de 1931 (BRASIL, 1931b). 

Resumindo, no período da crise do mosaico (1920 a 1932), a indústria de bioetanol do Brasil 
explorou duas trajetórias tecnológicas de forma concomitante. Conforme apresentado na seção 
6.2, a indústria percorreu inicialmente uma direção que explorava a trajetória tecnológica 
estabelecida (trajetória tecnológica (B) da Figura 6.1). Para superar os problemas ocasionados 
pela crise do mosaico, a estratégia da EECP foi selecionar variedades desenvolvidas em outros 
países (ex.: Indonésia) e testar seu desempenho no Brasil. Posteriormente, a EECC fez o 
mesmo. Em outras palavras, foi necessária a realização de atividades de inovação básica para 
realizar as atividades de seleção de variedades. Entretanto, os esforços da EECC para implantar 
um programa de desenvolvimento de novas variedades, somados ao sucesso do programa de 
seleção de variedades existentes da EECP, lançaram as bases para que a indústria desenvolvesse 
uma trajetória tecnológica com um desvio qualitativo (trajetória tecnológica (C) da Figura 6.1). 
A realização de atividades de desenvolvimento de novas variedades demandou a criação de 
capacidades de inovação intermediária em feedstock. 
 
 
6.3.2 A trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil entre 1933 e 1974 (pós-crise do 
mosaico) 
 
 
O propósito desta seção é descrever a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil 
entre 1933 e 1974. A seção demonstra que, nesse período, a indústria intensificou seus esforços 
de acumulação de capacidades tecnológicas na trajetória tecnológica (C) da Figura 6.1 e se 
engajou em esforços inovadores para a obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar por 
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métodos de melhoria convencional e implementou melhorias tanto na área agrícola quanto na 
área industrial. 

O início dessa fase é marcado pela criação do IAA e a transferência de atividades de 
melhoramento de variedades da EECP para o IAC. Essas duas instituições foram criadas a partir 
do aumento substancial da produção de cana-de-açúcar em São Paulo. De um lado, por 
intermédio do Decreto nº 22.789 de 1933, foi criado o IAA. O IAA objetivava a criação de um 
regime de cotas de produção para cada empresa de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, assim como 
o controle dos preços de comercialização dos produtos finais e políticas de mistura de bioetanol 
na gasolina usada nacionalmente. De outro lado, o IAC sucedeu a EECP em 1935.  

Particularmente, o IAC se engajou em atividades na área de processos agrícolas e na de 
feedstock. Na área agrícola, o IAC e empresas produtoras aprofundaram os conhecimentos 
sobre as melhores condições de plantio, indicações de variedades, adubação, irrigação etc. 
Posteriormente, o IAC coordenou uma rede de usinas e passou a fazer, também, os serviços de 
extensão para fornecer tecnologia às empresas produtoras paulistas.  

Na área de feedstock, o IAC havia herdado um plantel de 60 cultivares da EECP de cana-de-
açúcar, que estava em multiplicação no projeto de mudas selecionadas (FIGUEIREDO et al., 
2011). Inicialmente, o IAC direcionou seus esforços na construção de um amplo sistema de 
seleção de variedades, contando com a participação das empresas produtoras. Foram realizados 
em 1934 e 1936 os primeiros cruzamentos, que somaram mais de mil seedlings. Dessa 
população, saíram as primeiras canas de sigla IAC (IAC 34-376; IAC 34-536; IAC 34-553; IAC 
34-563; IAC 36-25) (FIGUEIREDO et al., 2011).  

Esses esforços possibilitaram que o IAC e as empresas parceiras passassem a conhecer o 
comportamento das diferentes variedades em função do tipo de solo, clima e técnicas de 
manejo. O conhecimento gerado em feedstock sobre o comportamento das variedades e a 
metodologia dos experimentos era facilmente replicável, o que facilitou a sua difusão e 
posterior incorporação em mais empresas produtoras da rede de cooperação. Contudo, a 
indicação de uma variedade apresentava especificidades e o resultado final tinha pequena 
capacidade de ser replicado (DUNHAM; BOMTEMPO; FLECK, 2011).  
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A EECC investiu fortemente na criação de novas variedades, a partir da década de 1940, 
adotando protocolos de cruzamento e seleção rigorosos (DUNHAM; BOMTEMPO; FLECK, 
2011). A estação foi o primeiro programa a liberar uma nova variedade de cana-de-açúcar 
brasileira (CB 41-76). Em seguida, a EECC liberou outras variedades (ex.: CB 45-3 e CB 40-
69). Posteriormente, o IAC também liberou suas primeiras variedades de cana-de-açúcar 
desenvolvidas pelo método de melhoramento convencional (IAC 36-25, IAC 48-65, IAC 50-
134, IAC 51-205 e IAC 52-150). Entre 1959 e 1968, o IAC havia liberado 12 novas variedades 
para o mercado. De forma comparativa, a Índia lançou a primeira variedade de cana-de-açúcar 
desenvolvida por método de melhoramento convencional adaptada para suas necessidades em 
1914 (ver Anexo V), enquanto a primeira variedade de cana-de-açúcar desenvolvida no Brasil 
aconteceu somente em 1941. 

Com relação à área industrial, duas empresas de bens de capital ajudaram a indústria de 
bioetanol a progredir tecnologicamente. A Dedini havia sido fundada em 1920 e em 1922 já 
atuava como prestadora de serviços na fabricação e reparos de moendas, caldeiras e outros 
equipamentos para a indústria. A partir de 1939, a Dedini havia construído e instalado o 
primeiro sistema de equipamento completo projetado pela empresa na Usina Nossa Senhora 
Aparecida (SP). A Dedini iniciou suas atividades com a utilização de tecnologias de domínio 
público, passou a elaborar projetos de equipamentos com uma equipe de engenheiros e, 
finalmente, desenvolver tecnologias próprias (DUNHAM; BOMTEMPO; FLECK, 2011). Entre 
1940 e 1970, as destilarias fornecidas pela Codistil tiveram um aumento de escala de quase 20 
vezes, passando de 12 mil para 220 mil litros/dia. A política comercial dessas empresas de bens 
de capital aceitava parte do pagamento em equipamentos usados e essas empresas também “se 
tornavam sócias de novas empresas produtoras, fornecendo equipamentos na forma de 
integralização de capital.” (DUNHAM; BOMTEMPO; FLECK, 2011, p. 65). 

Em 1959, diversos produtores e usineiros paulistas criaram a Copersucar. Essa nova 
organização objetivava concentrar a comercialização da produção de açúcar e bioetanol de seus 
associados. Essa associação fortaleceu os produtores e a indústria de bioetanol como um todo, 
ampliando seu poder de barganha comercial e influência governamental. Em 1969, por 
iniciativa da Copersucar e de um grupo de empresas de bioetanol da região de Piracicaba (SP), 
foi criado o Centro de Tecnologia da Copersucar para investir em melhoramento genético de 
cana-de-açúcar e para aumentar a qualidade do açúcar e do bioetanol produzido pelas empresas 
produtoras. O propósito do CTC era de desenvolver tecnologias para o aprimoramento da 
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produção de cana-de-açúcar e de seus derivados. Contudo, até 1974, o CTC não havia liberado 
nenhuma variedade para uso comercial.  

Em 1971, o governo brasileiro estabeleceu o Planalsucar para desempenhar atividades de 
pesquisa iniciadas pelo IAA. O Planalsucar tinha como propósito renovar o elenco de 
variedades de cana-de-açúcar disponíveis para todo o Brasil (e não somente para o estado de 
São Paulo, foco dos programas do IAC e CTC). O Planalsucar realizou atividades de pesquisa 
em herbicidas, controle biológico, controle de pragas e doenças, adubação e novos 
equipamentos de corte e carregamento até a sua extinção. Até 1973, o programa não havia 
lançado nenhuma variedade comercial de cana-de-açúcar para o mercado. 

Em suma, no período pós-crise do mosaico (1933 a 1974), a indústria de bioetanol do Brasil 
aprofundou suas capacidades tecnológicas na trajetória tecnológica (C) (Figura 6.1). 
Conforme apresentado na seção 6.2 e as evidências apresentadas nesta seção, a indústria 
deixou de realizar simples testes de caracterização de variedades importadas e avançou na 
realização de atividades de obtenção de novas variedades. Para a obtenção de novas 
variedades de cana-de-açúcar, o IAC e a EECC implementaram programas de melhoramento 
genético e lançaram para o mercado novas variedades de cana-de-açúcar específicas para as 
condições ambientais do Brasil.  

Diferentes esforços na área agrícola e industrial foram concebidos para a adaptação de processos e 
equipamentos. Ou seja, houve um incremento na acumulação de capacidades tecnológicas nas três 
funções tecnológicas (feedstock, processos agrícolas e processos industriais) do período da crise 
do mosaico (1920 a 1932) para o período pós-crise do mosaico (1933 a 1974).  

Nas próximas seções deste, é detalhado como ocorreu o processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas nas três funções tecnológicas (feedstock, processos agrícolas e processos industriais) 
no período entre 1975 e 2014. A natureza desse processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas moldou a trajetória tecnológica da indústria de bioetanol (trajetória tecnológica (C) 
da Figura 6.1). A descrição do processo de acumulação de capacidades tecnológicas nas seções 
6.4 a 6.6 tem como propósito ilustrar que: (i) encontrou-se heterogeneidades entre as três funções 
tecnológicas examinadas (feedstock, processos agrícolas e processos industriais) em termos de 
aprofundamento das capacidades tecnológicas. As evidências sugerem que a indústria brasileira 
acumulou mais capacidades tecnológicas nas funções feedstock e processos industriais quando 
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comparado com a função processos agrícolas. Ademais, a velocidade de acumulação de 
capacidades tecnológicas foi diferente nas três funções examinadas; (ii) a forma como o processo 
de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria foi organizada é caracterizada por 
diferenças quando comparadas as três funções tecnológicas – ora está distribuída entre diferentes 
atores, ora de forma mais concentrada em atores específicos.  

Por exemplo, as universidades e institutos de pesquisa são as organizações líderes no processo de 
acumulação de capacidades tecnológicas na função feedstock. As universidades e institutos de 
pesquisa também foram importantes para a acumulação de capacidades tecnológicas nas outras 
duas funções tecnológicas, processos agrícolas e industriais. Empresas produtoras, fornecedores e 
empresas de biotecnologia também exerceram papéis importantes para o aprofundamento de 
capacidades tecnológicas em processos agrícolas e industriais; por fim, (iii) os esforços para a 
acumulação de capacidades tecnológicas da indústria possibilitaram a exploração de novas linhas 
de negócio, como cogeração de energia, bioalimentos (à base de leveduras), bioplásticos, 
biofármacos, bioquímicos, biocombustíveis avançados etc. 
 
 
6.4 Acumulação de Capacidades Tecnológicas para Feedstock na Indústria de Bioetanol 
do Brasil entre 1975 e 2014 
 
 
O objetivo desta seção é descrever a acumulação de capacidades tecnológicas para feedstock na 
indústria de bioetanol do Brasil, durante o período entre 1975 e 2014. Esta seção irá demonstrar 
que a indústria: (i) aprofundou suas capacidades tecnológicas em feedstock e alcançou países 
líderes em tecnologias de obtenção de novas variedades por métodos de melhoramento 
convencional e de transgenia. Também, desenvolveu capacidades de liderança mundial em P&D 
na área de genética e biotecnologia; (ii) essas capacidades estão localizadas fora das empresas 
produtoras, principalmente em universidades, institutos de pesquisa e empresas de biotecnologia; 
e (iii) a indústria acumulou capacidades de inovação avançada para world-leading innovation 
entre 1975 e 2014.  

As seções 6.4.1 a 6.4.3 expõem a trajetória de acumulação de capacidades realizadas pela 
indústria nas fases de emergência (1975-1989), de crescimento (1990-1999) e de maturidade 



122 
 

 

(2000 a 2014). Por fim, a seção 6.4.4 apresenta uma síntese do processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas da indústria na função feedstock no período de 1975 a 2014. 
 
 
6.4.1 Fase de emergência (1975-1989) 
 
 
Nesta seção, é descrito o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de 
bioetanol no Brasil, na função feedstock, no período entre 1975 e 1989. É demonstrado que a 
indústria foi capaz de avançar suas capacidades tecnológicas de inovação intermediária (Nível 
4) para inovação avançada (Nível 5) na fase de emergência (1975-1989). Ou seja, nessa fase, 
além da continuação do programa genético do IAC, foram inaugurados outros dois novos 
programas de melhoramento genético (CTC e Planalsucar). Na fase de emergência, foram 
criados os bancos de germoplasma do CTC/IAC e do Planalsucar, além da realização de estudos 
de identificação de espécies de cana-de-açúcar. 

Vale ressaltar que essas atividades de capacidade de produção não iniciaram na fase de 
emergência. Desde a década de 1920, a EECP e a EECC se associavam com as empresas 
produtoras para a realização de experimentos genéticos em espaços concedidos pelas empresas. 
A partir de meados da década de 1930, o IAC continuou esses esforços com empresas 
produtoras do estado de São Paulo. Isso também vale para as atividades relacionadas às 
capacidades de inovação. Desde a década de 1920, após a crise do mosaico, a indústria, por 
meio dos esforços da EECP, realizava estudos de caracterização de variedades importadas e, a 
partir dos esforços da EECC e posteriormente do IAC, realizava esforços de obtenção de novas 
variedades de cana-de-açúcar por melhoramento genético. 

Com relação às capacidades de produção em feedstock desenvolvidas na indústria de bioetanol, 
empresas produtoras, tais como Alfa, Gama, Delta e Lambda, haviam implantado viveiros de 
mudas para a produção de toletes de cana-de-açúcar nessa fase. Essas mudas de cana-de-açúcar 
eram tratadas com algumas técnicas fitossanitárias e, posteriormente, eram enviadas ao canavial 
para plantio:  

[...] a Alfa empregava técnicas fitossanitárias simples, como o tratamento térmico, 
assepsia dos instrumentos de corte e desinfecção do podão na operação de seus 
viveiros de mudas. As técnicas fitossanitárias empregadas no tratamento dessas 
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mudas não foram desenvolvidas pela empresa. Estas técnicas foram desenvolvidas e 
aperfeiçoadas por outros plantadores de cana e universidades. (Coordenador 
agrícola da Alfa).  

O tratamento térmico se caracteriza por um procedimento que é realizado em minitoletes de cana, 
cujos colmos são submetidos a uma temperatura de 50,5 °C por um período de duas horas para 
controlar o raquitismo da soqueira. A assepsia dos instrumentos de corte se resume à higienização 
e esterilização de equipamentos de cortes para controle do carvão, mosaico, escaldadura e 
raquitismo. A desinfecção do podão é realizada com a aplicação de álcool, formol, lisol, cresol ou 
fogo nas mudas para evitar a escaldadura e o raquitismo. Essas técnicas contribuíam para que a 
área agrícola das empresas entregasse uma matéria-prima uniforme para a área industrial. Essas 
mudas tratadas eram condição mínima para que as empresas criassem um canavial homogêneo, 
com poucas falhas, com sanidade, sem atrasos de brotação e de rápido desenvolvimento.  

Na fase de emergência (1975-1989), algumas empresas produtoras (ex.: Alfa, Gama, Delta e 
Lambda) disponibilizaram áreas agrícolas para testes de novas variedades e participavam de 
programas de melhoramento genético do CTC, Planalsucar e IAC. Ou seja, essas atividades 
demandaram apenas capacidades de produção básica (Nível 1): 

A Gama oferecia terras, recursos financeiros e apoio operacional para as 
atividades de plantio e tratos culturais para garantir a brotação e desenvolvimento 
de variedades experimentais. Enquanto as organizações especializadas em P&D de 
melhoramento genético [ex.: CTC, Planalsucar e IAC] eram as responsáveis pelas 
análises, testes, desenvolvimento e liberação de novas variedades para nós 
produtores. (Diretor-presidente da Gama). 

Com relação às capacidades de inovação em feedstock, na fase de emergência (1975-1989), a 
indústria foi capaz de implementar atividades que demandaram capacidades de inovação 
avançada. Por exemplo, o CTC implantou atividades intensivas de P&D para o 
desenvolvimento e seleção de sementes de cana-de-açúcar, por meio de melhoramento e seleção 
de sementes provenientes da Austrália, Barbados e Jamaica. Esse esforço gerou mais de dois 
milhões de sementes que foram posteriormente distribuídas entre as empresas produtoras 
associadas. CTC e Planalsucar se engajaram em atividades de P&D focadas em genética, 
fitotecnologia, entomologia e melhoramento genético de cana-de-açúcar para produzir 
variedades mais produtivas e resistentes.  

De forma mais específica, o Planalsucar, em 1971, criou seu banco de germoplasma. Esse banco 
está localizado na cidade de Murici (AL) na Estação de Floração e Cruzamento da Serra do Ouro 
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nas instalações da UFAL. Além do banco de germoplasma, o Planalsucar criou quatro estações 
experimentais em quatro cidades: Carpina (PE), Rio Largo (AL), Campos (RJ) e Araras (SP). Por 
sua vez, o CTC criou seu próprio banco de germoplasma, localizado em Camamu (BA). 

Esses esforços do Planalsucar, CTC e IAC possibilitaram a obtenção de diversas variedades de 
cana-de-açúcar que foram liberadas para o cultivo dos produtores brasileiros. Por exemplo, 
somente o Planalsucar disponibilizou 19 novas variedades para o mercado na fase de emergência 
(1975-1989): RB 70141, RB 70194, RB 7096, RB 705007, RB 705051, RB 705146, RB 725147, 
RB 725828, RB 735275, RB 72454, RB 732577, RB 754665, RB 721012, RB 705440, RB 
739359, RB 739735, RB 765418, RB 785148 e RB 735275. O IAC liberou 10 novas variedades: 
IAC 57-259, IAC 58-580, IAC 64-368, IAC 64-257, IAC 68-12, IAC 68-104, IAC 68-130, IAC 
68-144, IAC 70-22 e IAC 67-112. Três variedades IAC se estabeleceram entre as 10 variedades 
mais plantadas (IAC 48-65, IAC 50-134 e IAC 51-205) na década de 1970. Na década de 1980, 
duas variedades IAC (IAC 51-205 e IAC 52-150) e quatro variedades CTC (SP 70-1078, SP 70-
1143, SP 71-799 e SP 71-1406) ficaram entre as 10 variedades mais plantadas no Brasil. Essas 
variedades foram criadas a partir dos esforços de melhoramento genético convencional, da criação 
e expansão de bancos de germoplasma e atividades de identificação de espécies.  

Ademais, na fase de emergência (1975-1989), Iota e Delta implementaram projetos próprios de 
P&D em feedstock. Iota criou seu próprio programa de desenvolvimento de novas variedades e 
liberou duas variedades de cana-de-açúcar (PO 88-62 e PO 88-2490). Detalhes sobre o 
programa da Delta em melhoramento genético é apresentado no Boxe 6.1 – O programa de 
melhoramento genético da Delta. 

Boxe 6.1. O programa de melhoramento genético da Delta 
No início da década de 1980, a Delta criou seu próprio programa de melhoramento genético. Um engenheiro 
agronômico da área agrícola da empresa se mostrava bastante insatisfeito com a metodologia de análises e de 
testes que o CTC praticava para a criação de novas variedades. Essa insatisfação foi externalizada para os 
pesquisadores do CTC, que em um primeiro momento, por motivações próprias, continuaram realizando seus 
experimentos e testes da forma tradicional. Essa metodologia tradicional se baseava em análises de 
produtividade e qualidade de novas variedades em somente um período do ano. 
  
Como esse engenheiro agronômico da Delta não estava convencido da superioridade do método CTC, propôs à 
Diretoria da Delta que o grupo lançasse o seu próprio programa de melhoramento genético e a criação de novas 
variedades. Nesse programa, a Delta realizaria seus experimentos com base em uma metodologia ligeiramente 
diferente: uma na qual as análises de produtividade e qualidade não se limitassem a somente um período do ano, 
mas, sim, que fossem realizados diversos testes, se possível, em até três momentos diferentes (início, meio e fim 
da safra). Convencidos da potencialidade da nova metodologia, os gestores da Delta investiram no projeto e 
iniciaram as experimentações de melhoria genética de novas variedades de forma autônoma. Os gestores da 
Delta também estavam convencidos de que um programa próprio teria maiores condições de proporcionar 
variedades melhoradas específicas para as condições de solo e clima de suas fazendas.  
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Os engenheiros e técnicos da Delta criaram procedimentos e critérios de análises e de testes de desempenho de 
novas variedades de forma autônoma. Durante esse período, técnicos do CTC e da Delta continuaram realizando 
trabalhos conjuntos de avaliação da nova metodologia. Após algumas safras de experimentação da nova 
metodologia da Delta, o CTC reconheceu as vantagens e superioridade dos procedimentos e critérios criados 
pela equipe da Delta. Quando o CTC finalmente reconheceu as vantagens da nova metodologia e adotou esses 
procedimentos nas suas experimentações, a Diretoria da Delta não vislumbrava mais a necessidade de um 
programa de melhoramento próprio. De acordo com o diretor agrícola da Delta, o programa durou menos de 
cinco anos. A curta duração do programa não foi suficiente para que a empresa lançasse sua própria variedade 
melhorada. Após o desmantelamento do programa, o conhecimento gerado pela Delta foi todo transferido para o 
CTC. Contudo, a metodologia criada pelo programa da Delta se demonstrou na prática superior à metodologia 
utilizada pelo CTC, de acordo com o diretor-superintendente da Delta: 
 

Esse projeto foi implantado e gerido por pouco tempo, questão de algumas safras. 
Esse projeto não gerou nenhuma variedade Delta, mas foi importante em outro 
sentido. Após a implantação deste projeto e da nova metodologia, houve um 
intenso debate entre os técnicos da Delta e do CTC sobre os benefícios desta 
metodologia. Após alguns resultados apurados, os técnicos do CTC se 
convenceram da superioridade desta nova metodologia e iniciaram o seu uso para 
a criação das variedades CTC. (Diretor-superintendente da Delta). 

 
Ou seja, na fase de crescimento, a Delta foi capaz de implantar e manter seu próprio programa de 
desenvolvimento de melhoramento genético. Desse programa resultou a concepção e comprovação da 
superioridade técnica de uma nova metodologia de obtenção de novas variedades. Entretanto, a duração do 
programa não foi longa suficiente para que a empresa lançasse novas variedades que pudessem ser distribuídas 
ao mercado.  

Em suma, a indústria de bioetanol do Brasil realizou atividades de uso e operação de técnicas 
simples de produção de cana-de-açúcar. A indústria foi capaz de perpetuar e ampliar seus 
programas de melhoramento genético para a obtenção de novas variedades, implementação de 
bancos de germoplasma, desenvolvimento de novas metodologias de testes de variedades, e 
P&D de identificação de variação genética e de espécies. Em outras palavras, para que a 
indústria implementasse as atividades tecnológicas posteriormente mencionadas, foi necessária 
a acumulação de capacidades de produção básica (Nível 1) e capacidades de inovação avançada 
(Nível 5) na fase de emergência (1975-1989). 
 
 
6.4.2 Fase de crescimento (1990-1999) 
 
 
Esta seção é dedicada para a descrição da maneira como a indústria de bioetanol acumulou 
capacidades tecnológicas na função feedstock no período entre 1990 e 1999. É demonstrado 
que, na fase de crescimento, a indústria brasileira avançou suas capacidades tecnológicas de 
inovação avançada (Nível 5) para world-leading innovation (Nível 6). A fase de crescimento é 
caracterizada pelos esforços da indústria na manutenção e expansão de seus programas de 
melhoramento genético pelo uso do método de melhoramento convencional e expansão do 
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número de estações experimentais e ampliação de seus bancos de germoplasma. A indústria foi 
capaz de implementar atividades de obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar pelo 
método da transgenia e projetos de mapeamento da cana e P&D de ferramentas biotecnológicas. 

No que se refere à acumulação de capacidades de produção, as empresas produtoras 
permaneceram realizando essencialmente as mesmas atividades que dominavam e 
operacionalizavam na fase anterior. Por exemplo, as empresas produtoras operavam seus viveiros 
de mudas (ex.: a Beta havia implantado um viveiro de mudas na empresa Alcídia na década de 
1970) e usavam técnicas fitossanitárias largamente difundidas na indústria de bioetanol, como 
tratamento térmico, assepsia de instrumentos e desinfecção do podão. As empresas 
implementaram atividades tecnológicas para produzir uma matéria-prima uniforme para seus 
canaviais, com sanidade, sem atrasos de brotação e de rápido desenvolvimento.  

As empresas produtoras continuaram participando dos mesmos arranjos de pesquisa e 
desenvolvimento para a obtenção de novas variedades com o CTC, Ridesa e IAC da mesma 
forma que na fase anterior. As empresas disponibilizavam áreas agricultáveis, realizava o 
plantio e os tratos culturais de novas variedades, enquanto o CTC, Planalsucar e IAC 
realizavam os testes, análises e posterior liberação de novas variedades para a indústria de 
bioetanol: “A Alfa exercia um papel de apoio operacional e disponibilizava recursos 
financeiros e espaço na lavoura para que o CTC, Ridesa e IAC realizassem seus experimentos. 
Nós apenas gerenciávamos os viveiros experimentais.” (Diretor-presidente da Alfa). 

Caso semelhante aconteceu com a Delta. Com o fim do programa de melhoramento genético 
próprio em meados da década de 1980, de acordo com o diretor agrícola da Delta, a empresa 
continuou operando seus viveiros de mudas e participava de arranjos interinstitucionais (com o 
CTC, Planalsucar/Ridesa e IAC) de desenvolvimento de novas variedades com apoio 
operacional e financeiro. Ou seja, na fase de crescimento (1990-1999) a empresa abandonou 
completamente seus esforços em melhoramento genético e passou a ter um papel de apoiadora 
operacional similar ao papel desempenhado pela Alfa, Beta, Gama e Lambda. De forma similar, 
a Iota interrompeu seus esforços em P&D de novas variedades e extinguiu seu programa de 
melhoramento genético em 1999. Antes do fechamento de seu programa, a Iota obteve várias 
variedades para serem usadas pelos produtores e algumas ainda são usadas atualmente (ex.: 
variedades PO 88-62 e PO 88-2490). 
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Com relação à acumulação de capacidades inovadoras, Ridesa e IAC continuaram seus 
programas de melhoramento genético com a expansão do número de estações experimentais. O 
CTC diminuiu de forma significativa o lançamento de novas variedades e também os esforços 
em melhoramento genético. Por exemplo, o CTC fechou cinco das suas nove estações 
experimentais e despediu 54% do seu pessoal. O programa de melhoramento genético reduziu 
seu orçamento de 40 para 28% do orçamento total. Contudo, o CTC ampliou seu banco de 
germoplasma em Camamu (BA), ampliando a variedade de espécies de cana-de-açúcar (ex.: 
híbridos, BC1, BC2, BC3, F1, F2, Selfs, Erianthus, S. spontaneum, S. officinarum, S. robustum, 
S. barberi, S. sinensi, S. edule, Miscanthus e Veteveria).  

O CTC também realizou a primeira transformação genética da cana-de-açúcar no Brasil (de 
forma paralela, a Austrália havia iniciado estudos de cana transgênica com uma década de 
antecedência) (ver Anexo V), resultando no desenvolvimento de uma variedade de cana 
transgênica tolerante a herbicida (contudo, sem aplicação comercial), e estabeleceu relações de 
cooperação tecnológica com organizações estrangeiras para criação de conhecimento científico. 
Os esforços científicos conjuntos do CTC com a Texas A&M e Cornell University resultaram 
na publicação de artigos científicos8 na área de manipulação genética de cana-de-açúcar: “O 
CTC formalizou contratos de cooperação tecnológica com a Texas A&M, Cornell University e 
o INRA [Institut National de la Recherche Agronomique] para implantar métodos de 
transformação e manipulação genética em cana-de-açúcar.” (Assessor de tecnologia da 
presidência do CTC). 

Os esforços de acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras da Ridesa, IAC e CTC 
permitiram que essas organizações obtivessem novas variedades de cana-de-açúcar para os 
produtores brasileiros. Por exemplo, a Ridesa melhorou e disponibilizou 24 novas variedades 
para o mercado na fase de crescimento (1990-1999): RB 785750, RB 806043, RB 825336, RB 
835089, RB 835486, RB 75126, RB 83102, RB 83160, RB 83252, RB 83594, RB 835019, RB 
855156, RB 855453, RB 855563, RB 763710, RB 13804, RB 835054, RB 855156, RB 855453, 
RB 855563, RB 763710, RB 13804, RB 835054, RB 845257, RB 855035, RB 855113, RB 
855536, RB 855546, RB 867515 e RB 758540. Já o IAC liberou apenas cinco novas 
variedades: IAC 82-2045, IAC 82-3092, IAC 86-2210 e IAC 87-3396. Entre as 10 variedades 
mais utilizadas na década de 1990, cinco eram da Ridesa (RB 72454, RB 765418, RB 785148, 
                                                
8 Exemplos de artigos científicos publicados por pesquisadores do CTC, Texas A&M e Cornell de forma 
conjunta na área genômica: (i) Silva et al. (1993); (ii) Silva (1995). 
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RB 806043 e RB 835980) e cinco eram da Copersucar (SP 70-1143, SP 70-1284, SP 71-1406, 
SP 71-6163 e SP 79-1011). Todas essas variedades foram obtidas a partir de programas de 
melhoramento genético com o uso de técnicas de melhoramento convencional. 

Por fim, na fase de crescimento (1990-1999) foram iniciados os esforços para a realização de 
atividades inovadoras de P&D básico relacionadas à biotecnologia e ao genoma da cana-de-
açúcar. Esse esforço foi organizado a partir de um consórcio composto por universidades 
brasileiras, universidades estrangeiras, institutos de pesquisa e empresas. Detalhamento sobre 
essa iniciativa encontra-se no Boxe 6.2. Esses esforços de P&D em biotecnologia aplicados à 
cana-de-açúcar no Brasil ocorrem aproximadamente 15 anos após os primeiros esforços nessa 
linha de tecnologia na Austrália, Índia e África do Sul, e os esforços de mapeamento do genoma 
da cana aconteceram após cinco anos do primeiro programa de P&D do genoma na África do 
Sul (ver Anexo V). 

Boxe 6.2. Bioen-FAPESP e o Projeto SucEST 
O programa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) de Pesquisa em Bioenergia 
(Bioen) objetiva estimular e articular atividades de P&D utilizando laboratórios acadêmicos e industriais para 
promover o avanço do conhecimento e sua aplicação em áreas relacionadas à produção do bioenergia no Brasil. O 
Bioen inclui cinco divisões: (i) Divisão de Biomassa para Bioenergia (com foco em cana-de-açúcar); (ii) Divisão de 
Processo de Fabricação de Biocombustíveis; (iii) Divisão de Biorrefinarias e Alcoolquímica; (iv) Divisão de 
Aplicações do bioetanol para motores automotivos: motores de combustão interna e células-combustível; e (v) 
Divisão de Pesquisa sobre Impactos Socioeconômicos, Ambientais e Uso da Terra. Espera-se que essas atividades 
exploratórias possam gerar novos conhecimentos e formar recursos humanos altamente qualificados, essenciais 
para aprimorar a capacidade da indústria em tecnologias dirigidas ao bioetanol e aumentar sua competitividade 
interna e externa. O Bioen inclui pesquisa acadêmica e, quando apropriado, estabelece parcerias para o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa cooperativa entre universidades e institutos de pesquisa no estado de 
São Paulo e empresas, compartilhando recursos humanos, materiais e financeiros. Nessas parcerias, os detalhes 
específicos dos temas de interesse são especificados de acordo com o interesse do parceiro privado e do 
compromisso da FAPESP em fomentar pesquisa no estado de São Paulo. Outras agências, tanto do governo federal 
quanto de outros estados, participam do Bioen-FAPESP (FAPESP, 2015). 
 
O Projeto de Sequenciamento de EST de cana-de-açúcar (SucEST) iniciou no final dos anos 1990, quando 
cientistas ligados à FAPESP e ao Bioen iniciaram o projeto de sequenciamento de ESTs de cana-de-açúcar. Esse 
projeto foi inicialmente liderado pela pesquisadora Dra. Helaine Carrer e sediado na Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba (SP). Esse projeto tinha por objetivo 
sequenciar EST de cana-de-açúcar e identificar genes expressos em uma grande coleção de Complementary DNA 
(cDNA), a partir de bibliotecas preparadas de vários tecidos, como: calos, raízes, colmos, folhas, folhas estioladas, 
flores, sementes e outros. O projeto sequenciou aproximadamente 238.000 ESTs de 26 bibliotecas de cDNA. O 
projeto depositou em torno de 7.000 leituras (reads) com boa qualidade (Phred-Phrap-Consed) por ano com a 
utilização do sequenciador automático ABI-377 para 36 amostras. Também participaram do processo de 
identificação dos genes relacionados com os sinais de transcrição (SUCEST-FUN, 2014). Posteriormente, a 
pesquisadora Dra. Gláucia Souza iniciou o Projeto SucEST-Fun. O Projeto SucEST-Fun visava associar função aos 
genes identificados pela EST Projeto Canavieira (SucEST). Com esse propósito, vários grupos juntaram esforços 
para estudar o transcriptoma da cana. O trabalho tem financiamento da FAPESP, Copersucar e Central de Álcool 
Lucélia (SUCEST-FUN, 2015).  
 
Outro projeto que surgiu a partir do SucEST foi a identificação de marcadores moleculares a partir das sequências 
do SucEST, sob a liderança da pesquisadora Dra. Anete de Souza. A disponibilidade crescente de sequências ESTs 
fornece uma fonte potencialmente valiosa de novos marcadores de DNA. O objetivo do projeto foi examinar o 
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SucEST do banco de dados e desenvolver EST-marcadores associados a características de importância econômica – 
SSR EST derivadas, cicatrizes EST derivadas ou RFLPs EST derivadas estão sendo utilizadas para melhorar a 
resolução de um mapa de ligação existente e para identificar putativo loci polimórficos funcional numa cana 
comercial. A integração de marcadores EST derivadas vai melhorar o mapa e tornar possível considerar o 
mapeamento fino adicional do genoma. Isso irá fornecer os meios para o desenvolvimento de “marcadores ideais” 
associados a QTLs e aplicações em genômica comparativa (SUCEST-FUN, 2015). Portanto, as iniciativas da 
FAPESP, CTC, universidades e empresas no Projeto SucEST e seus spin-offs caracterizam atividades de alto grau 
de novidade.  

Em suma, a indústria de bioetanol do Brasil manteve o uso de técnicas simples de produção de 
cana-de-açúcar, contudo avançou na implementação de atividades inovadoras mais complexas. 
A indústria, além de manter e expandir seus programas de melhoramento genético de cana-de-
açúcar pelo uso de métodos convencionais e bancos de germoplasma, implementou atividades 
para a obtenção de novas variedades com o uso do método de transgenia e projetos para o 
desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas e mapeamento do genoma da cana. Portanto, 
essas atividades, quando confrontadas com o Quadro 5.2, sugerem que a indústria acumulou na 
fase de crescimento (1990-1999) capacidades de produção básica (Nível 1) e world-leading 
innovation (Nível 6). 
 
 
6.4.3 Fase de maturidade (2000-2014) 
 
 
Esta seção objetiva descrever o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da 
indústria de bioetanol no Brasil, na função feedstock, entre 2000 e 2014. É demonstrado que a 
fase de maturidade é caracterizada pela consolidação da indústria entre os líderes mundiais em 
tecnologia de feedstock – world-leading innovation (Nível 6). Foram adotadas práticas de 
produção de cana-de-açúcar mais complexas e que garantiram maior qualidade ao canavial. Os 
programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar no Brasil foram expandidos com a 
entrada da CanaVialis e a entrada de novas universidades na Ridesa. Além disso, esforços em 
P&D de criação e aplicação de ferramentas biotecnológicas e de bioinformática foram 
intensificados. Por fim, houve um incremento em atividades de obtenção de novas variedades 
com o uso da transgenia e o início de programas específicos para a obtenção de novas 
variedades específicas para bioetanol de 2ª geração e sementes de cana. 

No que se refere à acumulação de capacidades de produção, as empresas produtoras 
continuaram operando seus viveiros de mudas para criação de toletes de cana-de-açúcar. Esses 
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viveiros foram organizados em três escalas: (i) viveiro pré-primário: formado a partir de 
plântulas procedentes de gemas tratadas termicamente; (ii) viveiro primário: viveiro 
intermediário que tem como objetivo multiplicar entre 9 e 12 vezes a quantidade de mudas 
tratadas no viveiro pré-primário; e, por fim, (iii) viveiro comercial: viveiro localizado próximo 
aos locais de plantio. Esses viveiros são plantados com antecedência de um ano nas áreas de 
canaviais que serão renovadas e irão multiplicar entre 7 e 10 vezes a quantidade de mudas para 
serem, posteriormente, transportadas para suas áreas de cultivo.  

Nesse período, as empresas produtoras também implementaram estações de multiplicação, 
análises, testes e seleção de novas variedades. As empresas empregaram novas técnicas 
fitossanitárias (ex.: roguing, diagnóstico molecular PCR, sorologia, parcelamento do fertilizante 
nitrogenado e microscopia) na operação de seus viveiros e de estações experimentais. Essas 
técnicas são difundidas na indústria de bioetanol; entretanto, nem todas as empresas dominam e 
utilizam de forma rotineira. Ressalta-se, também, que essas técnicas não foram concebidas pelas 
empresas produtoras. O roguing caracteriza-se pelo exame do campo de produção de mudas 
para remover as misturas varietais e plantas indesejáveis e contamináveis para garantir um 
elevado grau de pureza varietal, genética e física. O diagnóstico molecular PCR, a microscopia 
e a sorologia são técnicas para diagnosticar precocemente doenças da cana-de-açúcar. Por fim, a 
Alfa emprega o uso de técnicas de parcelamento do fertilizante nitrogenado de acordo com as 
condições de solo e clima da região. Além da introdução das novas técnicas fitossanitárias em 
viveiros de mudas e estações experimentais, algumas empresas implementaram técnicas de 
gestão dos tipos de variedade utilizados em suas lavouras. Por exemplo: 

A Alfa realiza uma gestão diversificada das variedades utilizadas em nossos 
canaviais. As variedades são de diferentes organizações como CTC, Ridesa, IAC e 
UFSCar. Fazemos isso para a segurança do canavial. Caso alguma doença ataque 
um tipo específico de variedade, as perdas poderiam ser gerenciadas e não teríamos 
grandes perdas. (Coordenador agrícola da Alfa). 

Na fase de maturidade (2000-2014), as empresas produtoras modificaram a sua forma de 
interação com a Ridesa e IAC nas atividades de experimentação de novas variedades de cana. 
As empresas continuaram disponibilizando terras agricultáveis (campos de testes) e recursos 
financeiros para que essas organizações especializadas em melhoramento genético mantivessem 
seus programas de novas variedades. Contudo, as equipes técnicas das empresas produtoras 
iniciaram atividades conjuntas com a Ridesa e o IAC de análises, testes e seleção de clones 
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promissores nas fases finais do processo de melhoramento genético. Os projetos de 
melhoramento genético são coordenados pelo CTC, Ridesa e IAC.  

A Gama realiza testes para verificar o nível de sacarose e de fibras, resistência a 
doenças e pragas, adaptabilidade às condições edafoclimáticas, entre outras. Os 
resultados destes testes são enviados posteriormente para as organizações 
especializadas [ex.: Ridesa e IAC] para auxiliar na seleção de novas variedades. 
(Diretor agroindustrial da Gama).  

Em 2011, a Beta, em conjunto com o IAC, Ridesa e CanaVialis (braço de pesquisa de cana 
pertencente à Monsanto), foram desenvolvidos programas de melhoramento para a obtenção de 
novas variedades de cana (clones), especificamente para os polos da expansão agrícola, como 
Araguaia (GO), Taquari (MT) e Costa Rica (MS). De acordo com o Relatório Anual Safra 2012-
2013 da Beta, na safra de 2012/2013, a empresa investiu aproximadamente R$ 6,0 milhões em 
melhoramento de variedades e ampliou para R$ 11,0 milhões na safra de 2013/2014.  
 
Com relação à acumulação de capacidades inovadoras, os institutos de pesquisa de novas 
variedades, como o CTC, IAC e Ridesa, continuaram seus esforços de P&D de melhoramento 
convencional. Por exemplo, o CTC obteve e liberou mais de 15 novas variedades para o mercado 
(CTC 1 a CTC 15). Somente a variedade CTC 15 foi responsável por 3,1% de toda a cana 
plantada no Brasil na última década. O IAC liberou 13 novas variedades para o mercado: IAC 91-
2218, IAC 91-5155, IACSP 93-6006, IAC 86-2480, IAC 91-2195, IACSP 93-3046, IACSP 94-
2101, IACSP 94-2094, IACSP 94-4004, IAC 91-1099, IACSP 95-5000, IACSP 93-2060 e 
IACSP 95-3028.  

Por sua vez, a Ridesa obteve e liberou 35 novas variedades para o mercado: RB 8495, RB 
842021, RB 855511, RB 855463, RB 845197, RB 845210, RB 855036, RB 865230, RB 
928064, RB 858927, RB 92579, RB 93509, RB 931530, RB 863129, RB 932520, RB 872552, 
RB 943538, RB 943365, RB 925211, RB 925268, RB 925345, RB 935744, RB 931003, RB 
931011, RB 951541, RB 98710, RB 99395, RB 946903, RB 956911, RB 966928, RB 962962, 
RB 002504, RB 965902, RB 965917 e RB 937570.  

Além desses programas, na década de 2000 foi criada a CanaVialis. A CanaVialis é uma 
empresa startup de biotecnologia oriunda de um projeto de sequenciamento da bactéria Xylella 
fastidiosa do Programa Genoma da FAPESP. A CanaVialis foi formada por um grupo de 
professores e pesquisadores anteriormente ligados à Ridesa com o objetivo de obter novas 
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variedades de cana-de-açúcar com a aplicação da biotecnologia (ex.: marcadores moleculares, 
sistemas avançados de gestão varietal, transgenia etc.). Para a criação dessas novas variedades, 
a CanaVialis criou três estações experimentais: Mandaguaçu (PR), Araçatuba (SP) e Conchal 
(SP), e um banco de germoplasma em Maceió (AL). Dessa forma, a CanaVialis obteve e lançou 
quatro novas variedades de cana-de-açúcar para o mercado durante a fase de maturidade (2000-
2014): CV 7870, CV 7231, CV 6654 e CV 0470. Além dessas variedades de cana, a empresa 
também disponibilizou para os produtores quatro novas variedades de sorgo sacarino: CV 007, 
CV 198, CV147 e CV568. 

Durante a fase de maturidade (2000-2014), houve uma mudança expressiva nas variedades mais 
usadas pelos produtores. Por exemplo, na década de 2000, a Ridesa teve sete variedades entre as 
top 10 (RB 72454, RB 835486, RB 845257, RB 855113, RB 855156, RB 855536 e RB 855453) e 
as outras três variedades eram da Copersucar (SP 80-1816, SP 80-1842 e SP 81-3250). Na década 
de 2010, entre as top 20 variedades mais usadas no Brasil, 10 são da Ridesa, nove são da 
Copersucar e uma é do IAC (UFSCAR, 2015). A Tabela 6.1 tem como propósito apresentar a 
relevância dos programas de melhoramento genético. Nessa tabela, são apresentadas a posição e a 
área ocupada pelas principais variedades de cana-de-açúcar no estado de São Paulo em dois 
períodos comparativos: 2014/2010 e 2010/2007. A criação dessas novas variedades proporcionou 
alguns benefícios para a indústria de bioetanol, como, por exemplo, a antecipação de safra e 
término adiantado da colheita. Isso possibilitou que a indústria não avançasse para dezembro o 
período de colheita e minimizasse problemas de compactação do solo. A diminuição da 
compactação do solo influencia de forma direta a produtividade das safras posteriores. 

As organizações de melhoramento genético de novas variedades, quando necessitaram lidar 
com desafios tecnológicos de maior grau de complexidade, como, por exemplo, o 
desenvolvimento de variedades específicas para o E2G, utilização de técnicas de transgenia ou 
de marcadores moleculares, implementaram esforços de pesquisa básica e aplicada realizada de 
forma interna e cooperada. Por exemplo, para a criação da primeira cana desenvolvida 
especificamente para o bioetanol de 2ª geração, foi criado um consórcio interinstitucional entre 
Sigma, Ridesa e IAC (Boxe 6.3). 
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Tabela 6.1. Relevância dos programas de melhoramento genético da Ridesa, Copersucar, CTC e IAC na indústria de bioetanol do estado de São Paulo: posição e área ocupada 
pelas principais variedades de cana-de-açúcar (períodos comparativos 2014/2010 e 2010/2007) 

2014/2010 2010/2007 
Variedade 2014 2010 Variedade 2010 2007 

Área % Pos. Área % Pos. Área % Pos. Área % Pos. 
RB 867515 852.576 25.8 1 563.156 21.7 1 RB 867515 563.156 21.7 1 377.755 14.8 1 
SP 81-3250 338.452 10.3 2 347.971 13.4 2 SP 81-3250 347.971 13.4 2 291.887 11.4 2 
RB 966928 277.046 8.4 3 30.740 1.2 17 RB 855453 225.166 8.7 3 189.697 7.4 4 
RB 855453 220.947 6.7 4 225.166 8.7 3 SP 83-2847 155.789 6.0 4 172.242 6.7 5 
RB 92579 192.201 5.8 5 26.375 1.0 19 RB 72454 118.195 4.5 5 220.819 8.6 3 
RB 855156 162.915 4.9 6 116.588 4.5 6 RB 855156 116.588 4.5 6 93.669 3.6 9 
SP 83-2847 120.071 3.6 7 155.789 6.0 4 RB 855536 87.927 3.4 7 132.557 5.2 7 

CTC 15 101.781 3.1 8 17.278 0.7 28 RB 835486 75.995 2.9 8 151.334 5.9 6 
CTC 4 64.861 2.0 9 12.667 0.5 32 SP 80-3280 65.876 2.5 9 85.185 3.3 10 

RB 855536 62.756 1.9 10 87.927 3.4 7 SP 80-1842 60.854 2.3 10 78.705 3.1 11 
SP 80-1816 59.170 1.8 11 56.074 2.2 11 SP 80-1816 56.074 2.2 11 95.614 3.7 8 
SP 80-1842 58.738 1.8 12 60.854 2.3 10 SP 91-1049 52.632 2.0 12 44.392 1.7 14 

CTC 2 57.230 1.7 13 22.075 0.8 24 SP 89-1115 44.874 1.7 13 22.834 0.9 20 
SP 80-3280 49.199 1.5 14 65.876 2.5 9 RB 835054 43.222 1.7 14 47.167 1.8 13 
RB 935744 40.922 1.2 15 32.256 1.2 16 PO 88-62 40.549 1.6 15 29.817 1.1 16 

CTC 9 39.750 1.2 16 14.424 0.5 30 RB 935744 32.256 1.2 16    
IACSP 95-500 37.090 1.1 17    RB 966928 30.740 1.2 17    

RB 835054 36.734 1.1 18 43.222 1.7 14 RB 845210 28.700 1.1 18 28.067 1.1 17 
CTC 17 35.875 1.1 19    RB 92579 26.375 1.0 19    

SP 91-1049 31.459 1.0 20 52.632 2.0 12 IAC 87-3396 25.965 1.0 20    
Outras 460.002   722.494   Outras 402.027   345.869   
Total 3.299.775 100  2.600.930 100  Total 2.600.930 100  2.542.565 100  

Fonte: Censo varietal da UFSCar (2015). 
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Boxe 6.3. Consórcio interinstitucional entre Sigma, Ridesa e IAC para criação do Programa Cana-Vertix: a primeira 
cana-de-açúcar específica para o E2G 

Para desenvolver a CanaVertix® (Figura 6.2), a cana-energia da Sigma, foram buscadas sementes em bancos de 
germoplasmas do Brasil e do mundo. A cana-energia é uma variedade desenvolvida a partir do cruzamento 
genético de tipos ancestrais e híbridos comerciais de cana-de-açúcar. O resultado é uma cana mais robusta, com 
maior teor de fibra e potencial produtivo, ideal para fabricação de biocombustíveis e bioquímicos de 2ª geração 
(Tabela 6.2). Uma de suas maiores vantagens é poder ser plantada em áreas degradadas de pasto – não 
competindo, assim, com alimentos – e colhida em qualquer período do ano. O seu potencial é enorme: o Brasil 
tem 32 milhões de hectares de pastagens degradadas que podem ser ocupadas com cana-energia, mais do que 
toda a área agricultável da Europa (SIGMA, 2015). Sua rusticidade permite ainda outros ganhos: a planta exige 
menos água e menos insumos para crescer. Tudo isso, aliado a uma alta produtividade, faz da cana-energia uma 
das matérias-primas mais competitivas atualmente. A Sigma escolheu Alagoas para desenvolver a CanaVertix®, 
devido ao microclima ideal para hibridização e seleção da variedade. Por isso, a empresa mantém desde maio de 
2013 uma estação experimental no município de Barra de São Miguel. Essa estação tem 60 hectares de área, 
com foco no desenvolvimento de cana-energia, mas estuda também outras fontes de biomassa para futuras 
unidades industriais. O projeto tem como parceiros o IAC e a Ridesa. Além do Programa Cana-Vertix da Sigma, 
Ridesa e IAC, a empresa produtora tem trabalhado de forma cooperada com a Embrapa para a realização de 
pesquisas com outras matérias-primas: 
 

Estamos averiguando a viabilidade econômica e técnica, assim como as pesquisas 
de desenvolvimento para a utilização do sorgo sacarino, do eucalipto e do capim 
elefante. Contudo, essas possíveis soluções ainda se encontram em um estágio 
inicial de pesquisa. (Diretor de melhoramento genético de feedstock da Sigma). 

 
Conforme mencionado no Boxe 6.2, os avanços científicos e tecnológicos alcançados pelo 
Projeto SucEST serviram de base para a instauração do Projeto SucEST-Fun. Esse projeto é a 
fase genômica funcional posterior ao esforço inicial de sequenciamento. Um banco de dados foi 
criado para integrar sequências de dados de expressão de genes, assim como ferramentas de 
mineração de dados para acesso abrangente aos recursos do genoma da cana. Foi criada uma 
plataforma de dados flexíveis que reúne e integra fontes heterogêneas de dados distribuídos, 
dados experimentais, recursos, aplicação de algoritmos científicos e análise computacional. 
Portanto, o banco de dados do SucEST-Fun foi desenvolvido para estudos de expressão gênica 
e disponibilização de ferramentas da abordagem da biologia de sistemas na cana-de-açúcar 
(SUCEST-FUN, 2015). Logo, os esforços do Projeto SucEST-Fun para criação de 
conhecimentos científicos, tecnológicos e ferramentas de genética, biotecnologia e 
bioinformática refletem atividades com um grau de novidade para o mundo.  
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Figura 6.2. Programa Cana-Vertix: a cana-energia 

 
Fonte: Obtida em pesquisa empírica – Sigma (2015). 
 

Tabela 6.2. Comparativo entre a cana-de-açúcar e a cana-energia 
Características Cana-de-açúcar (1) Cana-energia 

2015 2020 
Fibras 17,4% 33% 35% 
Açúcares 12,6% 5% 7% 
Produtividade (massa verde t/ha) (2) 92 180 250 
Produtividade (fibra t/ha) 16 59 88 
Produtividade (açúcares t/ha) 12 9 18 
Ganho energético (ao ano) 1,5% 5% 3% 
Exigência em fertilidade Alta Média Baixa 
Resistência a pragas e doenças Baixa Média Alta 
Colheitas (por ciclo) 4 10 15 
Taxa de propagação 01:10 01:100 01:400 
Ciclo de melhoramento (anos) 8 a 12 3 a 4 4 a 6 
Notas: (1) Considerando a colheita de 50% da palha (TCH de 80); (2) São Paulo, ambientes D e E (baixa 
fertilidade). 
Fonte: Sigma (2015) e IAC (2015). 
Outras instituições de pesquisa e fornecedores, como CTC, Embrapa Agroenergia, BASF, 
Bayer, Ridesa e CTBE, também têm se engajado em atividades inovadoras de P&D básico e 
aplicado em áreas de conhecimento de fronteira (cutting-edge technologies), como transgenia, 
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genética de plantas e marcadores moleculares. O CTC tem trabalhado de forma cooperada com 
diferentes organizações para a implementação de atividades inovadoras. Por exemplo, em 
cooperação com a BASF, o CTC tem trabalhado para entregar uma cana com tecnologia 
transgênica para torná-la tolerante ao estresse hídrico. Ou seja, uma nova matéria-prima com 
capacidade de produção 15% maior que outras variedades de cana-de-açúcar em regiões de 
déficit hídrico.  

Outro exemplo é um projeto cooperado com a Bayer, também a partir de tecnologia de 
transgenia para criar uma matéria-prima com 20% a mais de teor de açúcar do que outras 
variedades convencionais. O CTC também assinou um contrato de cooperação com a Embrapa 
Agroenergia para o uso de tecnologia transgênica para criar novas variedades resistentes à seca 
(vale ressaltar que variedades transgênicas de cana são testadas desde a década de 2000 pela 
Austrália, e uma variedade australiana foi lançada na década de 2010) (ver Anexo V): 

O CTC e Embrapa firmaram um acordo de cooperação tecnológica para pesquisas 
na criação de variedades transgênicas de cana-de-açúcar. Este contrato tira 
proveito da interação tecnológica firmada entre a Embrapa e o JIRCAS [Japan 
International Research Center for Agricultural Sciences]. A Embrapa conquistou um 
FtO [Freedom to Operate] de alguns genes com resistência à seca [DREB – proteína 
de resposta à desidratação celular do JIRCAS]. (Assessor de tecnologia da 
presidência do CTC).  
Os genes da Embrapa poderão estar nas variedades CTC em 2 ou 3 anos. Esses 
genes são para criar uma cana resistente à seca e à broca [inseto]. (Chefe adjunto 
da Embrapa Agroenergia). 

Além desses projetos cooperados com outras organizações, o CTC também tem engajado esforços 
para a concepção de tecnologias em outras duas áreas: sementes de cana e sorgo sacarino: 

Após as mudanças organizacionais do CTC nos últimos anos, a diretoria escolheu um 
direcionamento estratégico para focar em algumas tecnologias. Dentre as novas 
tecnologias para desenvolvimento de matérias-primas, contratamos o maior especialista 
em desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar do mundo: um professor de 
genética do Havaí [EUA]. Ele tem a missão de nos ajudar na criação de tecnologias 
inéditas para o setor, como as sementes de cana. Caso tenhamos sucesso com essa 
tecnologia, mudaremos completamente a forma como se planta e cultiva cana-de-açúcar 
no Brasil e no mundo. De outro lado, também estamos realizando pesquisas com o 
sorgo sacarino. Esta é uma opção interessante para os produtores de cana-de-açúcar e 
para as empresas produtoras. O sorgo é uma alternativa como complemento na janela 
de reforma dos canaviais. (Presidente do CTC). 

A área de melhoramento genética do CTC também tem trabalhado no desenvolvimento de 
novas ferramentas para a criação de novas variedades de cana-de-açúcar. De forma análoga com 
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a Ridesa, ambas as organizações têm trabalhado para o domínio da técnica dos marcadores 
moleculares para auxiliar no desenvolvimento de novas variedades: 

O CTC tem trabalhado com diferentes tecnologias para o uso da biotecnologia na 
criação de novas variedades de cana: marcadores moleculares, transgenia, 
biotecnologia 1.0 e 1.2, tecnologia de transferência de genes, aumento da eficiência 
fotossintética, transgenia de 2ª e 3ª gerações. Especificamente sobre os marcadores 
moleculares, esta tecnologia auxiliará na diminuição do tempo de lançamento de 
uma nova variedade. Atualmente, o CTC precisa de 10 a 15 anos para o lançamento 
de uma nova variedade. Com esta tecnologia, podemos chegar a apenas 7 ou 8 
anos. (Diretor de P&D do CTC). 

O uso dos marcadores moleculares na Ridesa tem sido liderado pela Profa. Dra. Monalisa 
Sampaio Carneiro, pesquisadora do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar 
(PMGCA) da UFSCar. Esses esforços têm sido implementados no âmbito da Ridesa. De acordo 
com a pesquisadora, o uso dos marcadores moleculares permite que “esses marcadores 
escaneiam o DNA da cana e podemos dessa forma encontrar regiões que tragam benefícios 
para a produtividade da cana.” Ou seja, o uso de marcadores moleculares pode beneficiar o 
desenvolvimento de matérias-primas com maior teor de açúcar e de maior produtividade: 

A UFSCar e Ridesa têm investido na tecnologia dos marcadores moleculares como 
uma das ferramentas que possibilitariam o desenvolvimento de novas variedades 
mais produtivas para o produtor. Contudo, a tecnologia ainda não é de domínio 
público e precisamos ampliar os investimentos para tornar essa técnica praticável. 
(Coordenador da Ridesa). 

A Ridesa também tem trabalhado de forma cooperada com o CTBE para pesquisas de genômica 
e sequenciamento, de acordo com o diretor agrícola do CTBE. Pesquisadores de ambas as 
organizações têm realizado pesquisas científicas no Laboratório de Metabolômica que analisa a 
composição química de células, com o intuito de obter uma visão geral das funções celulares e 
do estado fisiológico. É uma ferramenta moderna para caracterizar e diferenciar genótipos e 
fenótipos. Também, são feitos trabalhos cooperados no Laboratório de Sequenciamento de 
Ácidos Nucleicos em Larga Escala com os sequenciadores HiSeq 2500 e o MiSeq. 

Resumindo, a fase de maturidade (2000-2014) caracteriza-se pelos esforços da indústria de 
bioetanol do Brasil em avançar suas capacidades de produção e consolidar suas capacidades de 
inovação. Dessa forma, houve esforços na indústria para a criação de conhecimento técnico e 
científico em técnicas de biotecnologia, genética e bioinformática (ex.: ESTs, banco de dados, 
marcadores moleculares, transgenia, mapeamento genético da cana, mapeamento genético de 
bactérias etc.) para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar, assim como os 
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esforços de P&D para a criação de novas matérias-primas (ex.: variedades específicas para 
E2G, sorgo sacarino, capim-elefante, eucalipto etc.). Essas atividades tecnológicas realizadas 
pela indústria foram implementadas a partir de capacidades de produção avançada (Nível 2) e 
capacidades world-leading innovation (Nível 6).  
 
 
6.4.4 Síntese do processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol 
no Brasil, na função feedstock, no período entre 1975 e 2014 
 
 
Nesta seção, é realizada uma síntese do processo de acumulação de capacidades tecnológicas da 
indústria de bioetanol no Brasil, na função feedstock, no período entre 1975 e 2014. Conforme 
mencionado anteriormente, a indústria avançou suas capacidades tecnológicas em feedstock de 
nível avançado até liderança mundial. 

A Figura 6.3 objetiva apresentar de forma esquemática o processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil, na função feedstock, no período 
entre 1975 e 2014. O eixo horizontal representa as três fases examinadas na pesquisa: fase de 
emergência (1975-1989), fase de crescimento (1990-1999) e fase de maturidade (2000-2014). O 
eixo vertical representa os níveis de capacidade tecnológica, conforme o Quadro 5.2. No centro 
da Figura 6.3, são exemplificadas as principais atividades tecnológicas que a indústria de 
bioetanol desempenhou na função feedstock e o respectivo nível de capacidade tecnológica que 
essa atividade necessita para ser realizada.  

Na fase de emergência (1975-1989), a indústria de bioetanol do Brasil era capaz de 
desempenhar atividades de pesquisa de novas variedades de cana-de-açúcar por métodos de 
melhoramento convencional, construiu e ampliou bancos de germoplasma e realizou esforços 
para a identificação de espécies. Em outras palavras, a realização dessas atividades exigiu a 
construção de capacidades de produção básica (Nível 1) e de inovação avançada (Nível 5).  

Na fase de crescimento (1990-1999), a indústria de bioetanol do Brasil era capaz de 
desempenhar atividades de pesquisa de novas variedades de cana-de-açúcar por métodos de 
melhoramento convencional e iniciou um programa interinstitucional de mapeamento genético 
da cana-de-açúcar. Esse programa foi a base para a realização de P&D em novas ferramentas 
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biotecnológicas. A indústria criou a primeira variedade de cana-de-açúcar transgênica. Ou seja, 
para realizar essas atividades tecnológicas, a indústria demandou o acúmulo de capacidades de 
produção básica (Nível 1) e world-leading innovation (Nível 6).  

Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), a indústria de bioetanol do Brasil perpetuou seus 
programas de melhoramento genético por método convencional, ampliou os esforços para a 
criação de ferramentas biotecnológicas e o desenvolvimento de variedades específicas para 
bioetanol de 2ª geração. Empresas produtoras começaram a participar de forma mais efetiva na 
análise, testes e seleção de novas variedades nos estágios finais do processo de melhoramento 
genético. Isto é, a indústria de bioetanol avançou as suas capacidades tecnológicas em relação à 
fase anterior (fase de crescimento) pela realização de atividades que demandaram a criação de 
capacidades de produção avançada (Nível 2) e world-leading innovation (Nível 6). 

A Figura 6.4 tem o propósito de representar a trajetória tecnológica desempenhada pela 
indústria de bioetanol no Brasil, no período entre 1920 e 2014, na função feedstock. Nessa 
figura, o eixo horizontal temporal é dividido no período de background e nas três fases 
(emergência, crescimento e maturidade). O eixo vertical representa a escala de níveis de 
capacidade tecnológica apresentada anteriormente no capítulo 5 (Quadro 5.2). No centro, a 
linha de tendência (colorida de azul-claro) representa a trajetória tecnológica da indústria para a 
função feedstock. Na Figura 6.4 são exemplificadas atividades tecnológicas desempenhadas 
pela indústria ao longo do tempo. A área sombreada em cinza é uma representação esquemática 
da trajetória tecnológica da indústria no período de 1920 a 2014.  

O Anexo V tem como propósito complementar as informações da Figura 6.4 pela ilustração do 
tempo envolvido que a indústria de bioetanol do Brasil demorou a adotar/realizar alguns dos 
principais eventos tecnológicos, em comparação com a fronteira tecnológica internacional. 
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Figura 6.3. Atividades tecnológicas desenvolvidas pela indústria de bioetanol do Brasil, na função feedstock, no 
período entre 1975 e 2014 

 
Fonte: Evidências empíricas da pesquisa.
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O Quadro 6.1 apresenta as atividades tecnológicas desenvolvidas pela indústria de bioetanol e 
seus respectivos benefícios para a função tecnológica feedstock no período entre 1975 e 2014. O 
quadro apresenta informações sobre a fase em que a atividade tecnológica foi realizada, a 
natureza da atividade tecnológica, o nível de capacidade necessário para a realização da 
atividade inovadora, as organizações envolvidas na atividade tecnológica e os seus respectivos 
benefícios. A partir das evidências apresentadas no quadro, é possível descrever como foi 
organizado o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol no 
Brasil para as três diferentes fases na função feedstock. 

A organização dessas capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol mudou ao longo do 
tempo para a função feedstock. Na fase de emergência (1975-1989), institutos de pesquisa (ex.: 
CTC e Planalsucar), universidades (ex.: IAC) e algumas empresas produtoras (ex.: Delta e Iota) 
criaram seus próprios programas de melhoramento genético e lançaram novas tecnologias e 
novas variedades para o mercado. Na fase de crescimento (1990-1999), CTC e empresas 
produtoras reduziram seus esforços de P&D. O Planalsucar foi extinto e a Ridesa foi criada em 
seu lugar. IAC perpetuou seu programa e a FAPESP/Bioen iniciou seu projeto de P&D no 
mapeamento genético da cana. Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), o arranjo de P&D 
para feedstock mudou novamente, com a entrada no mercado de empresas de biotecnologia (ex.: 
CanaVialis, BASF e Bayer e Syngenta) e a criação de novos arranjos cooperativos (consórcios) 
com novos atores (ex.: Embrapa, CTBE e Sigma). 
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Figura 6.4. Trajetória tecnológica de feedstock da indústria de bioetanol no Brasil, no período de 1920 a 2014 (com foco no período entre 1975 e 2014) 

 Fonte: Adaptada de Figueiredo (2015 e 2016).  
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Quadro 6.1. Atividades inovadoras implementadas pela indústria de bioetanol do Brasil e seus respectivos benefícios para feedstock 

Fase Atividade inovadora 
Nível de 

capacidade 
tecnológica 

Organizações envolvidas Benefícios 

Fase de 
emergência 
(1975-1989) 

Criação do seu próprio programa de melhoramento 
genético de cana-de-açúcar e lançamento de novas 
variedades para uso próprio. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Iota 
Lançamento das variedades “PO”, que foram 
usadas em canaviais próprios e também em 
outros canaviais. 

Criação do seu próprio programa de melhoramento 
genético de cana-de-açúcar e desenvolvimento de um 
novo método de melhoramento. 

Inovação avançada 
(Nível 5) Delta e CTC 

A nova metodologia criada se tornou 
procedimento padrão em todos os programas de 
melhoramento genético do Brasil para testes e 
avaliação de desempenho de novas variedades. 

Criação do seu próprio programa de melhoramento 
genético de cana-de-açúcar e criação de bancos de 
germoplasma. 

Inovação avançada 
(Nível 5) 

Planalsucar e apoio operacional 
de empresas produtoras 

Lançamento de 19 variedades próprias “RB”, 
que foram disponibilizadas para os produtores 
de cana. 

Criação do seu próprio programa de melhoramento 
genético de cana-de-açúcar e criação de bancos de 
germoplasma. 

Inovação avançada 
(Nível 5) 

CTC e apoio operacional de 
empresas produtoras 

Lançamento de variedades próprias “SP”, que 
foram disponibilizadas para os produtores de 
cana. 

Manutenção do seu próprio programa de melhoramento 
genético de cana-de-açúcar e criação de bancos de 
germoplasma. 

Inovação avançada 
(Nível 5) 

IAC e apoio operacional de 
empresas produtoras 

Lançamento de nove variedades próprias 
“IACSP”, que foram disponibilizadas para os 
produtores de cana. 

Fase de 
crescimento 
(1990-1999) 

Expansão do programa de melhoramento genético de 
cana-de-açúcar, fundação de novas áreas experimentais e 
expansão do banco de germoplasma. 

Inovação avançada 
(Nível 5) 

Ridesa e apoio operacional de 
empresas produtoras 

Lançamento de 20 variedades próprias “RB”, 
que foram disponibilizadas para os produtores 
de cana. 

Expansão do programa de melhoramento genético de 
cana-de-açúcar, fundação de novas áreas experimentais e 
expansão do banco de germoplasma. 

Inovação avançada 
(Nível 5) 

CTC e apoio operacional de 
empresas produtoras 

Lançamento de variedades próprias “SP”, que 
foram disponibilizadas para os produtores de 
cana. 

Expansão do programa de melhoramento genético de 
cana-de-açúcar, fundação de novas áreas experimentais e 
expansão do banco de germoplasma. 

Inovação avançada 
(Nível 5) 

IAC e apoio operacional de 
empresas produtoras 

Lançamento de variedades próprias “IACSP”, 
que foram disponibilizadas para os produtores 
de cana. 

Criação da primeira variedade de cana-de-açúcar 
transgênica. 

World-leading 
innovation (Nível 6) CTC 

Criação de conhecimentos de transgenia. A 
variedade foi desenvolvida, contudo não foi 
disponibilizada para o mercado. 

Criação do Programa SucEST. World-leading 
innovation (Nível 6) 

Bioen-FAPESP (Programa 
SucEST) que reuniu 
universidades, institutos de 
pesquisa e empresas produtoras 
do Brasil e do mundo 

Mapeamento genético da cana-de-açúcar e P&D 
de ferramentas biotecnológicas. 
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Quadro 6.1. (continuação) Atividades inovadoras implementadas pela indústria de bioetanol do Brasil e seus respectivos benefícios para feedstock 

Fase Atividade inovadora 
Nível de 

capacidade 
tecnológica 

Organizações envolvidas Benefícios 

Fase de 
maturidade 

(2000-2014) 

Programa SucEST e SucEST-Fun. World-leading 
innovation (Nível 6) 

Bioen-FAPESP (Programa 
SucEST) que reuniu 
universidades, institutos de 
pesquisa e empresas produtoras 
do Brasil e do mundo 

Mapeamento genético da cana-de-açúcar e P&D 
de ferramentas biotecnológicas. 

Expansão do programa de melhoramento genético de 
cana-de-açúcar e início das pesquisas com ferramentas 
biotecnológicas. 

World-leading 
innovation (Nível 6) 

Ridesa e apoio operacional de 
empresas produtoras 

Lançamento de variedades próprias “RB”, que 
foram disponibilizadas para os produtores de 
cana. P&D e uso de biotecnologia e marcadores 
moleculares para desenvolvimento de novas 
variedades de cana-de-açúcar. 

Expansão do programa de melhoramento genético de 
cana-de-açúcar, transgenia e início das pesquisas com 
ferramentas biotecnológicas. 

World-leading 
innovation (Nível 6) 

CTC, BASF, CTBE, Bayer e 
Embrapa Agroenergia 

Lançamento de variedades próprias “RB”, que 
foram disponibilizadas para os produtores de 
cana. P&D e uso de transgenia, biotecnologia e 
marcadores moleculares para desenvolvimento 
de novas variedades de cana-de-açúcar. 

Expansão do programa de melhoramento genético de 
cana-de-açúcar e início das pesquisas com ferramentas 
biotecnológicas. 

World-leading 
innovation (Nível 6) 

IAC e apoio operacional de 
empresas produtoras 

Lançamento de variedades próprias “IAC”, que 
foram disponibilizadas para os produtores de 
cana. P&D e uso de biotecnologia e marcadores 
moleculares para desenvolvimento de novas 
variedades de cana-de-açúcar. 

Expansão do programa de melhoramento genético de 
cana-de-açúcar e início das pesquisas com ferramentas 
biotecnológicas. 

World-leading 
innovation (Nível 6) CanaVialis 

Lançamento de variedades próprias “CV”, que 
foram disponibilizadas para os produtores de 
cana. P&D e uso de transgenia, biotecnologia e 
marcadores moleculares para desenvolvimento 
de novas variedades de cana-de-açúcar. 

Criação de do Programa Vertix World-leading 
innovation (Nível 6) Sigma, IAC e Ridesa 

Desenvolvimento de uma nova variedade de 
cana-de-açúcar (Cana-Vertix) específica para ser 
usada em processos de bioetanol de 2ª geração – 
50% menos açúcar e 4 vezes mais biomassa. 

Fonte: Evidências empíricas da pesquisa.
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6.5 Acumulação de Capacidades Tecnológicas para Processos Agrícolas na Indústria de 
Bioetanol do Brasil entre 1975 e 2014 
 
 
Nesta seção, é descrito o processo de acumulação de capacidades tecnológicas para processos 
agrícolas na indústria de bioetanol do Brasil, durante o período entre 1975 e 2014. Esta seção 
demonstra que a função processos agrícolas é caracterizada por ter acumulado menos 
capacidades tecnológicas em comparação às demais funções tecnológicas. Nesse período, a 
indústria de bioetanol do Brasil: (i) estagnou seu processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas em níveis intermediários de inovação, desempenhando atividades de melhoria e 
desenvolvimento de novos processos, equipamentos e máquinas agrícolas; (ii) somente após a 
década de 2010 a indústria teve iniciativas de P&D em agricultura de precisão e sistemas de 
produção multilinhas. Contudo, essas atividades são exceções e seus resultados ainda não foram 
disponibilizados para o mercado; e (iii) as capacidades tecnológicas inovadoras acumuladas 
estão organizadas em arranjos cooperativos formados principalmente por empresas produtoras, 
institutos de pesquisa e fornecedores.  

As seções 6.5.1 a 6.5.3 expõem as trajetórias de acumulação de capacidades realizadas pela 
indústria nas fases de emergência (1975-1989), de crescimento (1990-1999) e de maturidade 
(2000-2014). A seção 6.5.4 apresenta um panorama sobre o processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas da indústria na função processos agrícolas no período entre 1975 e 
2014. 
 
 
6.5.1 Fase de emergência (1975-1989) 
 
 
Esta seção objetiva descrever o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria 
de bioetanol no Brasil, no período entre 1975 e 1989, na função processos agrícolas. É 
demonstrado que essa fase é caracterizada pelo avanço das capacidades tecnológicas na indústria 
de inovação básica (Nível 3) para inovação intermediária (Nível 4). Na fase de emergência, a 
indústria produtora de bioetanol dedicou-se em atividades de desenvolvimento de processos de 
reaproveitamento da vinhaça e em processos agrícolas (ex.: tratos culturais, manejo de solos, 
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controle de pragas e doenças etc.). A indústria de produção usou técnicas e procedimentos 
agrícolas de baixa complexidade tecnológica para suas atividades de manejo agrícola. 

Vale mencionar que, conforme apresentado na seção 6.3, a indústria havia construído uma base de 
profissionais capacitados para a realização de atividades de produção na área agrícola desde o 
período de background (1920-1974). Universidades e institutos de pesquisa haviam constituído 
recursos humanos altamente qualificados, como professores e pesquisadores com a capacidade de 
realizar atividades científicas e difusão de conhecimento na área agrícola. Por fim, ressalta-se que 
a indústria havia realizado algumas pequenas modificações e melhorias em processos e 
equipamentos agrícolas com o objetivo de adequar tecnologias conforme com as características do 
feedstock. Portanto, a indústria construiu as capacidades tecnológicas de produção e inovação na 
fase de emergência a partir dos avanços realizados no período de background. 

No que se refere à acumulação de capacidades de produção, a indústria de bioetanol operava 
com técnicas manuais e tradicionais de preparação de solo, como gradagem, destruição de 
soqueira por aração, subsolagem, plantio manual, processos de espaçamento entre sulcos, 
cobertura de toletes manuais, carpas manuais de enxada, enleiramento do palhiço, colheita 
manual e uso de queimadas para eliminação da palha. As empresas se baseavam em técnicas 
concebidas por parceiros comerciais, como o CTC e universidades (ESALQ e IAC) e aplicava-
as de forma rotineira. Por exemplo: 

A Beta era capaz de implantar algumas atividades bastante simples nas lavouras, 
como processos de controle de pragas com inseticidas e herbicidas, controle de 
tráfego, algumas técnicas simples de plantio com espaçamento controlado etc. Ou 
seja, éramos capazes de implantar técnicas manuais e tradicionais de preparação 
de solo, adubação, controle de pragas, plantio, tratos culturais, colheita e 
transporte de cana-de-açúcar. (Diretor agrícola da Beta). 

Com relação à acumulação de capacidades de inovação, a indústria de bioetanol foi capaz de 
implementar atividades de P&D com alto grau de novidade, próximo da fronteira tecnológica 
internacional. Por exemplo, a Delta desde a fase de emergência (1975-1989) já servia como um 
dos grandes “laboratórios” das experimentações realizadas pelo CTC, de acordo com entrevista 
com o assessor da presidência de tecnologia do CTC. Além de se beneficiar com os avanços 
realizados pelos esforços de P&D do CTC, a Delta também se engajou de forma paralela em 
soluções agronômicas. A Delta procurou formas criativas de utilizar e descartar a vinhaça. Essa 
atividade teve a iniciativa de um dos seus engenheiros agrônomos. O desenvolvimento desse 
novo processo aconteceu em cooperação com um professor da ESALQ: 
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A Delta e a ESALQ, de forma cooperada, realizaram estudos experimentais por 
mais de dois anos para encontrar uma formulação/composição de vinhaça e água 
que trouxesse benefícios para os canaviais. (Diretor agrícola da Delta). 

Os experimentos de formulações de vinhaça e água eram testados nos canaviais da Delta. 
Somente para encontrar uma formulação viável, os experimentos levaram dois anos. Ao longo 
da década de 1980, a equipe da Delta e o pesquisador da ESALQ trabalharam na melhoria da 
formulação e para deixá-la mais eficaz para o propósito da fertirrigação, de acordo com 
entrevista com o diretor-superintendente da Delta.  

Ademais, a Lambda se engajou de forma substancial para a realização de atividades 
tecnológicas em novos equipamentos e processos agrícolas. Essas atividades foram realizadas 
de forma cooperada com fornecedores e institutos de pesquisa. Detalhes dessas atividades 
encontram-se no Boxe 6.4. 

Boxe 6.4. Atividades de P&D na Lambda: criação de novos equipamentos e processos agrícolas 
Na fase de crescimento (1975-1989), a Lambda realizou atividades de engenharia conjunta com o CTC e a New 
Holland na concepção de novos equipamentos agrícolas. Essas atividades cooperativas foram realizadas pelos 
cientistas e engenheiros do departamento de P&D da Lambda. Na década de 1980, a empresa introduziu processos 
mecanizados de plantio e colheita. A adoção desses novos processos foi apoiada por fornecedores de máquinas e 
equipamentos agrícolas. A introdução da mecanização no campo de forma pioneira permitiu que a organização 
realizasse algumas atividades inovadoras com base em experimentações criativas em engenharia e design de novos 
equipamentos agrícolas. De acordo com o diretor financeiro da Lambda, de forma cooperada com o CTC, a Lambda 
esteve envolvida no desenho e construção de uma nova plantadora com a Santal/Copersucar. 
 
Em 1979, a empresa introduziu um laboratório de solos. Esse laboratório prestava serviços e gerava informações 
para a formulação da adubação dos canaviais para evitar desperdícios nas aplicações. As informações eram 
voltadas para a correção do solo, adubação, levantamento de solos para definir o ambiente de produção e outras 
práticas agrícolas. Em 2011, a Lambda ampliou o laboratório com um investimento de R$ 820 mil. O local 
passou a possuir 500 metros de área construída, com uma equipe composta de nove profissionais que 
trabalhavam na produção de 10 toneladas de substrato de fungo por mês, que eram aplicadas em 13 mil hectares 
de lavouras em Pradópolis (SP) e Iracemópolis (SP). Esse tipo de ação permitiu que a empresa obtivesse 
reduções de custos e uma menor utilização de defensivos químicos. 
 
Ainda década de 1980, cientistas e engenheiros da área de P&D da Lambda prospectaram soluções e 
desenvolveram processos para a utilização da vinhaça na fertirrigação. A vinhaça é um resíduo do processo 
industrial que é rico em potássio e é despejado nos canaviais como técnica de adubação. Também, a Lambda 
realizou atividades de criação e melhoria de técnicas agronômicas para monitoramento e conservação das 
condições físicas, químicas e biológicas do solo. 

Por fim, o Planalsucar criou grupos de pesquisa para conduzir experimentos em diferentes áreas 
agrícolas, por exemplo: (i) criação de novas técnicas e insumos para herbicidas e controle 
biológico; (ii) atividades de engenharia e design de novas máquinas de corte de cana-de-açúcar e 
equipamentos de carregamento; (iii) desenho de novos procedimentos para testes e análises 
agrícolas; e (iv) criação de novas tecnologias para controle de pragas e doenças. Ressalta-se que 
essa iniciativa do Planalsucar de estabelecer linhas de P&D em solos, máquinas, herbicidas, 
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pragas, doenças, adubação etc. aconteceu somente em meados da década de 1970, enquanto 
atividades de P&D similares aconteciam na Índia desde a década de 1940, com o engajamento em 
atividades de P&D em química, doenças, solos, praga, doenças, fisiologia e anatomia da planta 
(ver Anexo VI). Posteriormente, o CTC buscou tecnologias agrícolas na África do Sul, Ilhas 
Maurício, Caribe, Austrália e Estados Unidos para serem aplicadas no Brasil, na fase de 
emergência.  

Em suma, a indústria de bioetanol do Brasil realizou primordialmente atividades de uso e 
operação de técnicas com baixa complexidade tecnológica (ex.: manejo agrícola manual) para 
suas atividades de plantio, tratos culturais e colheita. A indústria se engajou em atividades de 
desenvolvimento para encontrar soluções para a reutilização da vinhaça, estudos de controle de 
pragas, doenças, análises e testes, herbicidas e solos, assim como o teste e desenvolvimento de 
equipamentos e máquinas agrícolas. Ou seja, pela confrontação das atividades desempenhadas 
pela indústria na fase de emergência (1975-1989) com a escala de mensuração de capacidades 
tecnológicas do Quadro 5.2, constata-se que essas atividades demandaram a construção de 
capacidades de produção básica (Nível 1) e de inovação intermediária (Nível 4). 
 
 
6.5.2 Fase de crescimento (1990-1999) 
 
 
Nesta seção, é descrito o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de 
bioetanol no Brasil, na função processos agrícolas, no período de 1975 a 1989. É demonstrado 
que esse período é marcado inicialmente pelo enfraquecimento de capacidades tecnológicas. 
Posteriormente, no final da fase de crescimento, a indústria restabeleceu o nível de capacidade 
tecnológica que iniciou no período. Ou seja, a indústria ficou estagnada no nível de capacidade 
tecnológica de inovação intermediária (Nível 4). A fase de crescimento (1990-1999) é 
caracterizada por: (i) a adoção de técnicas e processos mecanizados para plantio e cultivo da cana-
de-açúcar. Isso demandou que a indústria fortalecesse suas capacidades de produção; e (ii) 
esforços em atividades inovadoras para desenvolvimento de equipamentos e máquinas agrícolas.  

No que se refere à acumulação de capacidades de produção de processos agrícolas, essa fase 
ficou marcada pelo início da mecanização em parte da indústria de bioetanol. De forma 
comparativa, experimentos com colhedoras de cana-de-açúcar na Austrália datam do século 
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XIX; contudo, foi em 1934 que a primeira colhedora de cana foi utilizada na Austrália. A 
Austrália havia criado carregadoras de cana com sistema hidráulico e mecânico entre 1930 e 
1960 (ver Anexo VI). Esse processo veio a reboque da legislação paulista antiqueimada. Dessa 
forma, essa década foi caracterizada pelas empresas utilizando tanto técnicas manuais 
tradicionais quanto técnicas mecânicas avançadas.  

Assim, além de processos manuais tradicionais (ex.: destruição de soqueira por aração, plantio 
manual, cobertura de toletes manuais, carpas manuais de enxada, colheita manual e uso de 
queimadas para eliminação da palha), a indústria também empregava técnicas complexas como 
destruição de soqueira por enxada rotativa ou herbicida, subsolagem de grade pesada, plantio 
mecanizado, processos de espaçamento entre sulcos e layout informatizados, cobertura de 
toletes mecanizados, carpas mecânicas de cultivadores de disco, aplicação de maturadores 
químicos, permeabilização do solo, colheita mecânica, escarificação mecânica e recolhimento 
da palha. Além disso, empresas produtoras da indústria eram capazes de desempenhar 
atividades de adubação e correção de solo (ex.: calagem, adubação para cana-planta e soqueiras, 
uso de resíduos industriais como a vinhaça e torta de filtro) e planejar, organizar e executar 
atividades de planejamento de layout de fazenda (ex.: zonas de tráfego controlado, padrão de 
espaçamento de cana, layout de sulcação etc.). 

Com relação à acumulação de capacidades de inovação, a fase de crescimento (1990-1999) é 
caracterizada por um enfraquecimento sensível na capacidade tecnológica em processos 
agrícolas. Além de atividades de P&D terem sido praticamente extintas, só houve três grandes 
exemplos de atividades de engenharia e projetos na indústria de bioetanol: (i) projeto Cameco 
da Delta, CTC, Randon, Scania etc.; (ii) projeto Contiper da Delta e CTC; e (iii) colheitadeira 
com corte a laser da Lambda e New Holland (detalhes no Boxe 6.5). 

Boxe 6.5. Esforços em atividades de engenharia de novos equipamentos na indústria de bioetanol na fase de 
crescimento (1990-1999) 

No início da década de 1990, a Delta iniciou um projeto para retirada dos caminhões dos talhões de cana-de-açúcar. A 
presença dos caminhões na lavoura é extremamente prejudicial para a produtividade do canavial devido: (i) à 
compactação do solo; (ii) ao esmagamento de plantas e mudas; (iii) a danos e desnivelamento do solo; e (iv) a outros 
agentes prejudiciais para a saúde das plantas. Uma vez que a empresa estava sujeita a todos esses danos causados pelos 
caminhões espalhados pela lavoura, ela iniciou a prospecção de possíveis soluções para redução dos danos causados à 
lavoura: “Uma das alternativas mais viáveis era a adoção de containers [ao invés do modal tradicional de transporte] 
para o transporte da cana-de-açúcar da usina para a indústria processadora.” (Diretor agrícola da Delta).  
 
Uma equipe de técnicos e engenheiros da Delta foi até os Estados Unidos para realizar visitas técnicas em uma 
empresa americana para estudar o sistema de uma empresa chamada Cameco. Após essa visita técnica, realização de 
estudos dos projetos e avaliação, o grupo técnico da Delta se reuniu com diferentes parceiros para viabilizar essa 
tecnologia para a realidade brasileira:  
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Neste projeto, a Delta estava trabalhando em conjunto com a empresa Randon 
[empresa brasileira de implementos rodoviários sediada em Caxias do Sul/RS e com 
filial industrial em Guarulhos/SP], uma concessionária Scania da região de 
Serrana/SP [empresa sueca de caminhões], CTC [Centro de Tecnologia Canavieira] e 
outros prestadores de serviço. (Diretor agrícola da Delta). 

 
Esse grupo de empresas enviou equipes técnicas para realizar o desenho e projetar um novo sistema de containers 
específico para o transporte de cana-de-açúcar. No final do projeto, a Randon ficou responsável pela produção do 
implemento e a Delta tornou-se pioneira no uso desse tipo de modal. Conforme o diretor agrícola do CTBE, a 
redução do peso do caminhão foi um dos maiores benefícios desse avanço. Essa diminuição de peso permitiu: (i) 
redução da compactação do solo; (ii) menores danos às mudas e plantas do canavial; (iii) menores danos na 
estrutura do solo; (iv) maior economia de combustível; e (v) transporte otimizado e mais racional da cana-de-
açúcar. De acordo com o diretor-superintendente da Delta, esse modelo de transporte desenvolvido nos anos 1990 
está em operação até hoje e se tornou referência na indústria de bioetanol, servindo de benchmarking para outras 
empresas produtoras. 
 
Contudo, a partir do final dos anos 1990 e início da década de 2000, as novas soluções concebidas pela Delta já não 
eram mais originadas de esforços de engenharia e design, e sim de pequenas modificações. A empresa encontrou 
uma solução para tornar seus containers ainda mais leves e mais produtivos. A empresa tinha iniciado alguns 
projetos de apoio técnico com um engenheiro africano, que havia trabalhado conjuntamente com empresas 
produtoras da África do Sul, que propôs uma solução. Essa solução era empregada em algumas empresas 
produtoras africanas, onde o sistema hidráulico e mecânico de tombamento era retirado dos containers e instalado 
no chão da área de descarregamento. Desse modo, para estudar a viabilidade do projeto: 
 

Técnicos da Delta foram até a usina onde o equipamento estava instalado e ficaram 
uma semana realizando estudos, tirando fotos, estudando o projeto e compreendendo 
a tecnologia. Na volta, entraram em contato com projetistas do CTC para dar início 
ao projeto da construção do seu próprio sistema fixo de tombamento de carga. 
(Diretor agrícola da Delta). 

 
Profissionais da Delta entraram em contato com a empresa de engenharia inglesa detentora do equipamento 
instalado na África do Sul e compraram o projeto. Com o projeto em mãos, uma equipe de projetistas e engenheiros 
da Delta e do CTC modificaram o sistema conforme as necessidades e especificações do container brasileiro. O 
novo equipamento de tombamento de carga foi instalado e já era operacional no início da década de 2000, de 
acordo com o diretor agrícola da Delta. Esse equipamento foi batizado de Contiper e fabricado pela Codistil (uma 
das empresas da Dedini), e permitiu que todo o sistema de tombamento de carga fosse transferido do caminhão e 
fosse colocado no chão, segundo o diretor-superintendente da Delta. Entre os maiores benefícios desse novo 
equipamento, o diretor agrícola da Delta citou: (i) menor peso do caminhão e dos containers; (ii) maior espaço para 
transporte de cana; (iii) redução de consumo de combustível; (iv) racionalização dos investimentos em 
equipamentos, ou seja, a fabricação do container se tornou mais barata, não necessitando de seu próprio sistema 
hidráulico e mecânico de tombamento; e (v) racionalização de gastos com manutenção de equipamentos. 
 
De outro lado, a Lambda, em cooperação com a New Holland, trabalhou de forma cooperada para a concepção, 
testes, desenho e construção de uma nova colheitadeira que realizava o corte da cana com um sistema a laser: “a 
Lambda esteve envolvida no projeto de concepção, testes, desenho e construção de uma colheitadeira a laser com 
a New Holland.” (Presidente da Lambda). Esse esforço de P&D em novas máquinas colheitadeiras aconteceu 
somente após três décadas que a Austrália já havia inventado a primeira colheitadeira mecânica de cana no mundo. 

Resumindo, a indústria de bioetanol do Brasil iniciou a implantação de técnicas e processos 
mecanizados de plantio e colheita da cana-de-açúcar. A indústria concebeu e criou um sistema de 
containers para transporte de cana, sistema de descarregamento de containers e uma colhedora 
com sistema de corte a laser. Essas atividades foram realizadas com base em atividades de 
engenharia e design de novos equipamentos. Em outras palavras, a realização dessas atividades 
demandou que a indústria acumulasse na fase de crescimento (1990-1999) capacidades de 
produção avançada (Nível 2) e de capacidades de inovação intermediária (Nível 4). 
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6.5.3 Fase de maturidade (2000-2014) 
 
 
Esta seção descreve o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de 
bioetanol no Brasil, na função processos agrícolas, entre 2000 e 2014. É demonstrado que a 
indústria consolidou suas capacidades tecnológicas de inovação intermediária (Nível 4) e 
iniciou as bases para a construção de capacidades de liderança, mas os resultados ainda não 
estão difundidos no mercado. A fase de maturidade é caracterizada pelos esforços crescentes na 
adoção de técnicas e processos mecanizados para plantio e colheita da cana-de-açúcar. Foram 
realizados esforços na criação de softwares, sistemas remotos de monitoramento, processos de 
agricultura de precisão e sistemas de produção de multilinhas de plantio e colheita. Ou seja, a 
indústria consolida suas capacidades intermediárias de inovação e se engaja inicialmente em 
esforços para realização de atividades inovadoras de liderança mundial. 

No que se refere à acumulação de capacidades de produção de processos agrícolas, essa fase é 
caracterizada pela consolidação da legislação antiqueimada e da mecanização do campo. A 
presidenta da Unica informou que desde 2007, por meio do Protocolo Agroambiental Paulista 
(Lei nº 11.241, de setembro de 2002), as empresas produtoras comprometeram-se a eliminar a 
queima da palha até o final de 2014, em terrenos passíveis de mecanização, e até 2017 para as 
demais áreas. Comparando com o processo de mecanização da Austrália, em 1974, o país já 
tinha aproximadamente 98% de sua colheita de cana mecanizada. O Brasil ainda está distante 
desse nível de mecanização agora na década de 2010.  

Algumas empresas produtoras possuíam esse nível de mecanização, mas não é uma prática 
homogênea na indústria de bioetanol. A partir da fase de maturidade (2000-2014), as empresas 
produtoras introduziram processos mecanizados de preparação de solo, adubação, plantio e 
colheita. As empresas eram capazes de implantar técnicas mecanizadas para as principais 
atividades de tratos culturais da cana-de-açúcar, como: gradagem, destruição de soqueira por 
enxada rotativa ou herbicida, subsolagem de grade pesada, plantio mecanizado, processos de 
espaçamento entre sulcos e layout informatizados, cobertura de toletes mecanizados, carpas 
mecânicas de cultivadores de disco, aplicação de maturadores químicos, enleiramento do palhiço, 
permeabilização do solo, colheita mecânica, escarificação mecânica e recolhimento da palha.  
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As empresas produtoras também começaram a utilizar técnicas avançadas de tratos culturais, 
controle de pragas (química e biológica), e uso de técnicas computadorizadas de otimização do 
layout da fazenda (ex.: zonas de tráfego controlado, padrão de espaçamento de cana, layout de 
sulcação etc.). Particularmente, de acordo com o coordenador agrícola da Alfa, a empresa 
empregou técnicas de controle de pragas (ex.: nematoides, cupins, besouro migdolus, ervas 
daninhas etc.) e doenças (ex.: carvão, mosaico, escaldadura, amarelecimento, ferrugens etc.) 
pelo uso de herbicidas, fungicidas, inseticidas, outros produtos químicos e pelo uso de 
predadores naturais dessas pragas.  

Paralelamente, a Lambda inaugurou sua biofábrica de controle biológico de pragas. Esse 
controle é realizado a partir da multiplicação e liberação dos inimigos naturais das pragas que 
destroem o canavial. A produção é realizada em dois laboratórios que constituem a biofábrica. 
Em um deles é produzido o Beauveria bassiana para o controle biológico do bicudo da cana-de-
açúcar e o Metarhizium anisopliae para o combate da cigarrinha da raiz da cana-de-açúcar. Em 
outro laboratório, a empresa produz a vespa (Cotesia flavipes) voltada ao combate da broca da 
cana-de-açúcar.  

Vale ressaltar que todas essas tecnologias são largamente utilizadas pelos plantadores de cana-
de-açúcar e foram desenvolvidas e concebidas ao longo do tempo por diferentes organizações 
(universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, competidores etc.), e difundidas pelo setor. 
De acordo com o diretor executivo de agricultura e alianças da Beta, a tecnologia de manejo de 
cana mecanizada não era muito conhecida pela empresa no início dos anos 2000 (e também 
pelo próprio setor como um todo, uma vez que a implantação da mecanização ocorreu de forma 
bastante rápida e sem o devido preparo): 

Portanto, foi necessário que a Beta criasse técnicas agrícolas com diferentes 
parceiros para uso, operação e melhoramento de práticas agronômicas. Esses 
projetos foram e ainda estão sendo concebidos com a ESALQ [Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz – USP], FAPESP [Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo] e a Beta. Atualmente, a Beta possui quase 300 colhedoras, 
com quase 100 máquinas com computadores de bordo. A Beta tem a previsão de 
instalação deste sistema em 100% de suas máquinas até a safra de 2013/2014. 
(Diretor agrícola da Beta).  

A Beta mecanizou em quase 100% suas operações de plantio e colheita após o ano de 2010, o que 
permitiu que a empresa opere 24 horas por dia durante o período da safra. Nas unidades fabris 
greenfield da Beta, a operação de colheita iniciou totalmente mecanizada. De acordo com o diretor-
presidente da Gama, em 2014, o nível de mecanização das lavouras de cana processada pela Gama 
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era de quase 100% em 2014. As áreas que não foram mecanizadas ainda estão sendo colhidas pelo 
método de colheita manual devido a fatores como declividade de solo e outros. Por sua vez, a 
Lambda apresentou na safra 2012/2013 um índice de mecanização da colheita de 87,3% contra a 
média de 72,6% do estado de São Paulo. Na safra de 2011/2012, a empresa teve um índice de 
mecanização de 85,7% e é referência nacional em treinamento de operadores de colheitadeira.  

Após a publicação da Lei Estadual nº 11.241/2002, a Delta intensificou seus esforços de 
mecanização. Em 2014, duas de suas unidades fabris já tinham 100% de colheita mecanizada e 
as outras duas com percentual acima de 95% de mecanização. As áreas que ainda vigoram 
outras formas de colheita são decorrência da declividade do solo, que não permite o tráfego de 
máquinas e equipamentos conforme a legislação de segurança e saúde ou pelas limitações das 
máquinas. Segundo o diretor agrícola da Delta, em algumas regiões, a Delta alcançou uma 
produtividade acima da média da indústria: 

Em algumas regiões, temos produtividade de até 170 toneladas de cana por hectare 
plantado no primeiro corte e com média depois de 6 cortes entre 90 a 100 t/hectare. 
Nas terras de menor fertilidade, a empresa tem alcançado uma produtividade de 
110 toneladas de cana por hectare plantado no primeiro corte e com média 
posterior de 6 cortes entre 65 a 80 t/hectare. (Diretor agrícola da Delta). 

No que se refere à acumulação de capacidades de inovação, com a instauração de sistemas 
mecanizados na Alfa, a empresa necessitou realizar pequenas modificações. A Alfa precisou 
desenvolver a habilidade de desenhar de forma autônoma seus próprios layouts de preparação 
de solo. Essa capacidade básica de desenho autônomo de mapas de preparação de solo permitiu 
que a empresa inovasse na área de sistemas embarcados de piloto automático e de sensores de 
profundidade. A Alfa não havia encontrado disponível no mercado nenhuma tecnologia que 
auxiliasse na avaliação de profundidade de trincheira e de compactação de solos. Essa nova 
tecnologia permitiu que a organização realizasse ganhos na casa de 25% de melhoria no 
rendimento do processo de preparação de solo. Dessa forma:  

A equipe técnica da Alfa, em conjunto com um fornecedor especializado em 
sensoriamento agrícola, criou um sistema que permite que um sensor acoplado nas 
máquinas agrícolas faça a mensuração da profundidade que as trincheiras estão 
sendo cavadas no processo de preparação de solo e conjuntamente, avaliam o nível 
de compactação do solo. (Coordenador agrícola da Alfa). 

Outro exemplo aconteceu na Beta. De acordo com o diretor agrícola da Beta, a empresa 
estruturou em 2008 uma área para realizar atividades de monitoramento via satélite das 
condições da lavoura, plantio e previsão de safra. Entre as atividades dessa área, estão 
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contemplados estudos de: (i) estimativa de produtividade das operações agrícolas; (ii) 
acompanhamento de desenvolvimento da cana-de-açúcar; (iii) estudos de biometria da cana-de-
açúcar; (iv) mapeamento geográfico da produção agrícola; (v) avaliação de qualidade da cana-
de-açúcar e teor de açúcar; e (vi) avaliação de disponibilidade, quantidade e previsão de 
colheita. Para realizar esses estudos, de acordo com o coordenador de tecnologia agrícola da 
Beta, essa área agronômica utiliza técnicas desenvolvidas anteriormente pelo CTC e 
aprimoradas dentro da Beta, nomeada de Canagrow. O coordenador de logística interna e ativos 
agrícola da Beta explica com mais profundidade o que é o sistema:  

O Canagrow é um modelo/algoritmo desenvolvido por técnicos do CTC que calculam e 
simulam o crescimento da cana-de-açúcar e posteriormente foi aperfeiçoado pela 
equipe da Beta. Este simulador é alimentado por imagens compradas do grupo Geoagri. 
(Coordenador de logística interna e ativos agrícola da Beta). 

Além disso, a Beta realizou pequenas modificações em sistemas de irrigação para serem 
utilizadas em áreas de expansão agrícola, como Goiás. Equipes de técnicos e engenheiros 
modificaram sistemas de irrigação agrícola de outras culturas para as necessidades da cana-de-
açúcar. Para a safra de 2013/2014, estava prevista a segunda fase do projeto, que contempla a 
instalação desses pivôs em mais outros dois mil hectares. Esse projeto tem um investimento de 
aproximadamente R$ 14 milhões e serve para combater o déficit hídrico que a região enfrenta 
no período de maio a setembro: 

Na área de manejo agrícola, a Beta realizou na unidade Rio Claro (Goiás) o 
desenvolvimento de um projeto de manejo de cana irrigado. O objetivo é melhorar a 
produtividade agrícola por meio da introdução de um sistema de irrigação por pivô 
em uma área de aproximadamente 5 mil hectares. (Diretor agrícola da Beta). 

Outros exemplos que aconteceram na Gama e na Delta de atividades tecnológicas de pequenas 
mudanças e melhorias são detalhados no Boxe 6.6. 

Boxe 6.6. Atividades de inovação básica em processos agrícolas na Gama e na Delta na fase de maturidade (2000-
2014) 

No final da década de 2000, a Gama realizou estudos agronômicos e pequenas mudanças em equipamentos para 
melhorar seus processos de preparação de solo: 
 

A Gama criou um novo procedimento agronômico de cultivo de cana-de-açúcar 
centrado na preparação de solo para a raiz. Após uma visita aos laboratórios da Ridesa 
na UFPR com o Diretor Prof. Dr. Edeclaiton Daros, surgiu uma ideia com relação à 
importância das raízes para a saúde e produtividade da cana. (Diretor agroindustrial da 
Gama). 

 
Nessa visita, os técnicos da Gama viram mudas de cana-de-açúcar com raízes de dois metros de profundidade, sendo 
que o considerado como potencial máximo da planta eram de apenas 40 centímetros. De acordo com o diretor 
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agroindustrial da Gama, após essa visita, os técnicos realizaram visitas técnicas na Holanda para compreender como 
alguns produtores dessa região tinham índices de alta produtividade em flores e plantas. Após pesquisa entre diferentes 
fornecedores de implementos e técnicas que eram utilizadas em outras culturas (como citricultura e de batatas), 
encontraram um implemento de preparo de solo. Esse implemento é fabricado pela empresa Mafes, empresa fundada 
por Roberto Sako. O nome do equipamento é Penta Hidro 3 e tem o preço aproximado de R$ 100 mil. A equipe de 
engenheiros da Gama cooperou na realização de pequenas modificações para adaptar às demandas do cultivo de cana-
de-açúcar. Esse equipamento conjuga cinco funções operacionais em uma única máquina: subsolagem, aplicação de 
corretivo, enleiramento da palha, incorporação do corretivo e quebra dos torrões. Conforme o diretor agroindustrial da 
Gama, essa tecnologia permite uma redução do custo operacional com o preparo do solo em torno de 30%, 
incrementos acima de 20% de produtividade, além da melhoria na conservação de solo e melhor controle de plantas 
daninhas. Após testes, a Gama encontrou evidências que terras sem o preparo tinham a capacidade de absorção de 
água na casa dos 100 milímetros/hora, enquanto as terras com o preparo profundo possuíam uma capacidade de 
absorção de água de 700 milímetros/hora. Essa maior capacidade de absorção criava condições para que o solo, mais 
poroso, pudesse estocar maiores quantidades de água, tornando-se uma verdadeira “caixa d´água”, hidratando as 
mudas de cana-de-açúcar em momentos de seca. Dessa forma, a empresa conseguiu em média 20% a mais de 
produtividade. Em algumas regiões, a Gama produziu mais de 200 toneladas/hectare de cana-de-açúcar. A região 
campeã da empresa atingiu a marca de 242 toneladas/hectare. Esse nível de produtividade é quase três vezes maior que 
a média da região e quatro vezes maior que a média da produtividade da região Sudeste (BRASIL, 2012).  
 
A Delta manteve com o CTC um programa de experimentação de novas técnicas de adubação, novos herbicidas e 
novas técnicas de preparação de solo. Equipes técnicas de ambas as organizações mantiveram contatos formais por 
meio de seminários, reuniões e feedback para prospectar e testar novas e melhores soluções técnicas agronômicas para 
diferentes tipos de solo e clima encontrados nas regiões que a usina mantém lavouras. Porém, a difusão dessas novas 
tecnologias para novas regiões é extremamente limitada. A empresa também realizou projetos para encontrar formas, 
técnicas e equipamentos para nivelamento de terreno e preparação de solo para mecanização.  

Empresas produtoras, em cooperação com fornecedores e institutos de pesquisa, engajaram 
esforços para realizar atividades inovadoras com base em engenharia, engenharia reversa e 
projetos na concepção de novos processos, equipamentos e softwares. Por exemplo, na década 
de 2010 a Alfa desenvolveu atividades para o desenvolvimento de novos softwares de análise 
de dados:  

Um novo software, desenvolvido em conjunto com empresas parceiras e um 
fornecedor de tecnologia gráfica, permite que as informações do piloto automático 
das máquinas agrícolas sejam integradas com o AgroCAD. O piloto automático 
instalado nas máquinas John Deere da Alfa gera uma série de informações que 
podem ser trabalhadas e analisadas para ajudar na tomada de decisão na gestão 
agrícola. Em conjunto com a Tecgraf foi desenvolvido um plugin para o AgroCAD. 
(Coordenador agrícola da Alfa).  

Nesse sentido, de acordo com entrevista com o gerente de P&D da John Deere América Latina, 
a Alfa e empresas parceiras desenvolveram um algoritmo em conjunto com a Tecgraf para um 
plugin que exportava os dados e informações do piloto automático das máquinas agrícolas John 
Deere para o AgroCAD. Outro exemplo foi o caso do adubo líquido. A Alfa trabalhava com 
adubo líquido, portanto era necessário um sistema mecânico e eletrônico para gerenciar a vazão 
de aplicação de adubo nas áreas a serem plantadas. Antes desse controlador, como o sistema era 
somente mecânico, as variações de aplicação de adubo eram muito grandes em virtude da 
mudança de velocidades das máquinas de acordo com o momento de operação e da declividade 
do terreno. Com a introdução do sistema de fluxômetro, foram introduzidas válvulas de controle 
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de passagem do adubo com a regulação on-line e posterior registro de aplicação do adubo. Essa 
modificação mecânica e eletrônica do sistema foi desenvolvida pelos técnicos da usina Alfa e 
depois foi incorporada pela John Deere, que modificou seu sistema e começou a difundir essa 
tecnologia para os demais usuários de suas máquinas. De acordo com informações do 
coordenador agrícola da Alfa, a variação de aplicação de adubo que antes beirava um 
desperdício de 8%, com o novo sistema chega a somente 1%. Essa melhoria no desempenho 
ofereceu ganhos de economia do produto e redução de custo.  

Outro exemplo é o da Beta, que cooperou em projetos de desenvolvimento de novos processos e 
equipamentos com fornecedores de equipamentos agrícolas: (i) projeto de mudas com a 
Syngenta; (ii) codesenvolvimento de equipamento de transbordo com a TMA; (iii) 
codesenvolvimento de colhedora de duas linhas com a Case; (iv) codesenvolvimento de 
plantadora de três linhas com a TMA; e (v) codesenvolvimento de software com a Enalta. 
Detalhes sobre esses projetos são apresentados no Boxe 6.7. 

Boxe 6.7. Projetos inovadores cooperados da Beta em processos agrícolas 
De acordo com o ex-gerente de inovação e atual gerente de novos processos industriais da Beta, um programa inicial 
de mecanização foi realizado em conjunto com a Syngenta no final dos anos 2000. Esse programa consistia numa 
tecnologia de plantio mecanizado que permitia grandes ganhos de produtividade. A Beta e a Syngenta trabalharam de 
forma conjunta na concepção e testes da nova tecnologia. A Syngenta havia inaugurado uma nova fábrica de mudas 
para cana-de-açúcar em Itápolis (SP). Essa fábrica iria produzir um novo sistema de produção de mudas desenvolvido 
em 2008, no qual eram utilizadas gemas de aproximadamente quatro centímetros cada, já com tratamento de 
defensivos, em substituição do método tradicional, com mudas de um metro cada.  
 
Essa nova tecnologia agronômica trazia a possibilidade de reduções de 5 a 10% no custo de plantio, uma vez que, para 
se plantar cana pelo método tradicional é necessário aproximadamente de 15 a 18 toneladas de mudas de cana, o novo 
sistema requer apenas 1 tonelada de gemas. Esse sistema permite a utilização de um plantio mecanizado, realizando 
uma operação de plantio mais eficiente e com linhas retas, propiciando possíveis aumentos de velocidade de colheita 
na ordem de 25 a 30%. A John Deere era a empresa responsável pelo desenvolvimento conjunto com a Syngenta da 
plantadora (Plantadora GreenSystem, modelo PP 1102) com um custo médio de R$ 240 mil. Enquanto a Beta e a 
Syngenta trabalharam de forma cooperada na realização de testes operacionais e concepção de melhorias de 
engenharia. Entretanto, a tecnologia não vingou:  
 

Devido a problemas técnicos, a tecnologia não foi bem aceita pelo mercado, o produto 
foi retirado e o programa com a Syngenta foi desmontado. Dentre as razões para o 
fracasso do programa, acredito que o momento de lançamento da tecnologia não foi o 
mais apropriado e o setor, como um todo, ainda não apresentava a maturidade 
necessária para esta tecnologia. (Ex-gerente de inovação e atual gerente de novos 
processos industriais da Beta). 

 
Na década de 2010, a Beta cooperou em projetos de desenvolvimento de novos equipamentos com fornecedores de 
equipamentos agrícolas: “A Beta trabalhou em conjunto para a modificação e aperfeiçoamento do equipamento 
‘Transbordo VTX 21.000’ [Figura 6.5]. Este produto é utilizado durante a colheita, transporte e transferência de 
carga de cana picada.” (Diretor agrícola da Beta). Esse equipamento foi projetado para trabalhar entre 21 e 25 
toneladas de carga líquida. Esse tipo de equipamento permite uma redução de tempo por operação, diminuição do 
número de maquinários e operadores em serviço, um raio de giro menor que facilita as manobras, principalmente em 
terrenos mais irregulares e aumenta a manobrabilidade, evitando o pisoteio de soqueiras. A cooperação entre as duas 
empresas se dava pelos feedbacks realizados pelos operadores da Beta sobre o desempenho e possíveis melhorias para 
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a TMA, que por sua vez realizava melhorias estruturais e os testes eram refeitos em campos da Beta. A equipe de 
engenheiros e técnicos da Beta e da TMA criavam e testavam as modificações estruturais em conjunto. 
 
O projeto da colhedora de duas linhas (Figura 6.6) foi realizado em parceria com a Case. Conforme o diretor agrícola 
da Beta, esse tipo de equipamento permite uma melhor utilização do espaço do solo, menor compactação, menor 
tráfego na lavoura, redução de consumo de combustível, redução de emissão de poluentes, utilização mais eficiente da 
máquina e maior longevidade para o canavial. A colhedora desenvolvida, batizada de Case IH A8800 Multi-Row, 
possui um sistema de divisores de linha de ajuste para a colheita em diferentes espaçamentos e com a vantagem de 
colher em linhas adjacentes de até 1,5 metro, totalizando 3,0 metros de largura do corte mecanizado. A máquina 
também possui uma nova tecnologia de corte, em que o sistema possui dois discos de corte na parte frontal, um em 
cada divisor de linha, onde a cana é cortada sem a necessidade de ser tombada.  
 
Nesse sentido, essa operação permite um corte sem tombamento da cana, sem danos às soqueiras e com redução na 
taxa de impureza mineral. A Beta, num cálculo estimado, comenta que esse novo equipamento permite um ganho de 
até 100% nas operações agrícolas. Em 2014, de acordo com o diretor agrícola da Beta, a empresa já possuía 10 
colhedoras desse tipo e já estavam previstas para entrar em operação mais outras 10 unidades na safra 2013/2014 e 15 
unidades na safra 2014/2015. Nesse projeto especificamente, a Beta realizou um investimento de aproximadamente R$ 
1.8 milhão na safra de 2012/2013 e outros R$ 1.8 milhão na safra de 2013/2014: 
 

O desenvolvimento desta máquina aconteceu de forma conjunta entre as duas empresas, 
onde a Case recolhia informações. Feedback, ideias e soluções da Beta, e 
posteriormente, haviam estudos de forma conjunta para encontrar soluções para serem 
implementadas nas máquinas. (Diretor agrícola da Beta). 

 
A melhoria da plantadora de três linhas exigiu dos engenheiros da Beta e da TMA modificações tanto no equipamento 
quanto na técnica de planejamento de layout de fazenda. Ressalta-se que o desenvolvimento desse equipamento 
aconteceu com a mesma empresa que a Beta trabalhou para o aperfeiçoamento do equipamento de transbordo: “Para o 
desenvolvimento deste novo implemento, foram necessárias melhorias tanto no equipamento como na técnica de 
layout de fazendas.” (Coordenador de tecnologia agrícola da Beta). A TMA e a Beta desenvolveram e criaram em 
conjunto a plantadora de três linhas. Essa máquina realiza as operações de sulcação, adubação, distribuição de mudas, 
aplicação de inseticida e fungicida e cobertura dos sulcos com rolos compactadores de forma simultânea em três linhas 
de plantio. A Beta também necessitou realizar uma série de avanços em técnicas de layout de fazenda para acomodar 
três linhas de cana em um espaço que anteriormente acomodavam apenas duas linhas.  
 
Os pré-requisitos técnicos da máquina foram concebidos e encomendados pelos técnicos da Beta, a engenharia 
estrutural e a manufatura da máquina foram realizadas pela TMA. Posteriormente, testes, ideias de melhoria e 
feedbacks foram realizados em conjunto para aperfeiçoamento do maquinário. De acordo com o diretor agrícola da 
Beta, também foi feita uma parceria para desenvolver um implemento de preparo profundo do solo, pensando em um 
sistema de canterização com o objetivo de ganhar em torno de 8% de produtividade agrícola. 
 
Ainda na década de 2010, a Beta também realizou atividades inovadoras para concepção e criação de software de 
gestão de recursos agrícolas.  
 

A Beta selecionou a empresa Enalta e a Agromática para desenvolverem em conjunto o 
equipamento E2S. Esse projeto teve início em 2012. A Beta ficou responsável pela 
concepção do algoritmo da parte agrícola, a Enalta pelo hardware e software do 
equipamento e a Agromática responsável pelo sistema que fazia a interface entre o 
equipamento e os sistemas da Beta. (Coordenador de tecnologia agrícola da Beta). 

 
Além do desenvolvimento do E2S, também em conjunto com a Enalta, a Beta desenvolveu o E-track. Engenheiros da 
Beta e profissionais da Enalta trabalharam em conjunto na concepção, prototipagem, desenvolvimento e melhoria do 
equipamento. Em 2014, esse dispositivo estava instalado em um terço das colhedoras da empresa. De acordo com o 
coordenador de tecnologia agrícola da Beta, a empresa conseguiu ter uma economia de até 8% no consumo de 
combustível. Essa nova tecnologia permitiu que houvesse uma redução em 60% de acidentes, pela implantação de 
cercas eletrônicas, redução de consumo de combustível e uma gestão mais eficiente dos ativos agrícolas. Esse projeto 
também foi implantado em outros 421 veículos destinados a outras operações agrícolas (transporte de insumos e de 
combustível, caminhão-pipa, caminhão-oficina etc.). Por fim, vale destacar que a Beta investiu R$ 4.2 milhões em 
automação de colhedoras na safra de 2012/2013 e outros R$ 4.7 milhões na safra de 2013/2014. No projeto de 
rastreabilidade de caminhões, o investimento foi de R$ 2.0 milhões nas safras de 2012/2013 e 2013/2014. 
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Figura 6.5. Equipamento de transbordo VTX 21.000 – cooperação entre Beta e TMA 

 
Fonte: Obtida em pesquisa empírica – TMA (2015). 
 

Figura 6.6. Equipamento de colheita Case IH A8800 Multi-Row – cooperação entre Beta e Case IH 

 
Fonte: Obtida em pesquisa empírica – Case IH (2015). 
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Em 2010, a Gama criou uma iniciativa para a introdução de uma nova técnica de agricultura de 
precisão. Particularmente, esforços em P&D de agricultura de precisão aconteciam na Austrália 
desde a década de 1990. No Brasil, isso só veio a ocorrer a partir da década de 2000. De acordo 
com o diretor agroindustrial da Gama, essa nova técnica consiste na utilização de mudas de 
cana em tubetes inoculados. Para isso, a empresa construiu uma biofábrica com um viveiro para 
cultivar mais de 150 milhões de mudas. Para realizar a plantação, a empresa adaptou uma 
máquina de transplante de tubetes de uma empresa australiana (Transplants ist) usada para 
mudas de outras culturas e modificou para as necessidades da cana.  

Para desenvolver e difundir essa nova técnica, a organização necessitou criar conhecimentos na 
área agronômica, biológica e de engenharia mecânica. Essa nova técnica permitiu três ganhos 
expressivos na Gama, segundo o diretor agroindustrial da Gama: (i) as melhores canas que antes 
eram cortadas e utilizadas para renovar canaviais podiam agora ser usadas para moagem. Isso 
permite que a empresa consiga adicionar aproximadamente 500 mil toneladas de cana por ano, 
ou seja, aumentar sua capacidade de moagem de 4,5 para 5,0 milhões de toneladas por ano 
numa das empresas produtoras. Portanto, pode-se dizer que essa técnica permitiu que a empresa 
aumentasse a sua produtividade agrícola em ao menos 10%; (ii) com a utilização desses tubetes 
inoculados, os gastos em transporte e matéria-prima foram reduzidos drasticamente. Além 
disso, houve redução da necessidade de mão de obra e permitiu uma maior sanidade genética da 
lavoura; e (iii) isso permitiu um novo layout de lavoura que deu ganhos expressivos. Para uma 
compreensão maior, o layout de uma lavoura de cana antes da mecanização tinha um 
espaçamento entre linhas de aproximadamente 0,9 metro.  

Com o advento da mecanização, esse layout necessitou ser modificado por causa dos 
equipamentos. O espaçamento foi alargado para 1,5 metro entre as linhas, ou seja, o mesmo 
espaço de lavoura tinha sido reduzido quase pela metade. Com essa nova técnica de plantação, 
os técnicos da Gama modificaram o espaçamento para linhas duplas de 0,9 metro (igual ao 
período pré-mecanização) e espaçamento de tráfico de 1,5 metro (para comportar as máquinas). 
Ou seja, em média, havia uma linha de cana a cada 1,2 metro e isso permitiu que a área plantada 
fosse ampliada em pelo menos 20%. A partir de 2012, a Gama se empenhou de forma conjunta 
com a Embrapa para desenvolver uma tecnologia de gemas pré-brotadas:  

Nos últimos 3 anos, a Gama tem desenvolvido e testado uma grande iniciativa de 
melhoria agronômica de gemas pré-brotadas que não necessitam de nutrição 
nitrogenada. Essa iniciativa tem sido realizada em conjunto com o Dr. Takeshi, 
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especialista em microbiologia e herbicidas da Embrapa [Seropédica]. (Diretor 
agroindustrial da Gama). 

Para o crescimento saudável da cana-de-açúcar, é necessário que a planta absorva nitrogênio. A 
técnica agronômica convencional auxilia esse processo por meio de adubação nitrogenada 
convencional, adicionando esse elemento no solo. Porém, essa técnica apresenta duas grandes 
desvantagens: (i) o nitrogênio é o insumo mais oneroso da adubação convencional e (ii) a planta 
tem a capacidade natural de absorver o nitrogênio atmosférico; porém, essa forma de adubação 
inibe que a planta realize essa absorção de forma autônoma, obrigando que haja 
complementação crescente de nitrogênio via adubação. Como efeito, isso provoca custos 
crescentes para os produtores. Dessa forma, o trabalho conjunto da Gama com a Embrapa tem 
desenvolvido uma gema pré-brotada de cana-de-açúcar com o nitrogênio e as características 
necessárias para serem cultivadas sem a necessidade de complementação de nutrição 
nitrogenada posterior.  

Em meados dos anos 2000, a Lambda desenvolveu processos para novos usos de coprodutos e 
resíduos industriais: “Profissionais da área agrícola da Lambda criaram um novo processo à 
base de torta de filtro para a realização da compostagem.” (Diretor agroindustrial da Lambda). 
A torta de filtro é gerada no processo industrial de clarificação do caldo de cana. Em sua 
composição, há um elevado teor de fósforo e material orgânico. Com tratamento e 
enriquecimento com nutrientes, esse produto é utilizado como substituto de fertilizantes 
minerais nos canaviais.  

Por fim, houve a realização de um projeto de P&D cooperado entre o CTBE e a empresa Jacto 
(empresa de equipamentos agrícolas do Japão). O CTBE criou o Laboratório de Protótipos 
Agrícolas, onde são desenvolvidos os maquinários necessários à implementação do sistema de 
mecanização de baixo impacto na cultura de cana-de-açúcar do CTBE. Portanto, o CTBE e a 
Jacto trabalham de forma cooperada numa máquina colhedora de seis linhas que foca em: (i) 
redução do pisoteio do solo pelas máquinas; (ii) viabilização do plantio direto; (iii) 
desenvolvimento de processos alternativos de plantio e colheita; e (iv) aumento da eficiência 
nutricional da cana-de-açúcar com o auxílio da agricultura de precisão. Ressalta-se que essa 
iniciativa de P&D em máquinas agrícolas realizada aqui no Brasil aconteceu somente na década 
de 2010, com algumas décadas de defasagem quando comparada às iniciativas de P&D em 
máquinas realizadas na Austrália e nos Estados Unidos. 
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Desse modo, o CTBE e a Jacto têm trabalhado numa Estrutura de Tráfego Controlado (ETC) 
com o objetivo de reduzir em 80% a incidência de tráfego sobre o solo, aumentar a 
produtividade e economizar combustível. A ETC concentra a passagem dos pneus sobre faixas 
dedicadas permanentemente ao tráfego de máquinas e libera o restante da superfície para o 
desenvolvimento da planta. Isso torna desnecessárias as operações de preparo do terreno e 
viabiliza o plantio direto (ver Figura 6.7). Os benefícios da máquina permeiam várias fases do 
processo agrícola: 

[...] a compactação cairá de 60% para menos de 13% da área plantada. A 
produtividade da lavoura pode avançar até 20%. O equipamento não arranca a 
raiz, ou seja, é um processo de colheita novo, que não agride a planta. Com isso, a 
vida útil do canavial de colheita mecânica, que é de cerca de quatro anos, pode 
avançar para seis anos. A máquina vai realizar a colheita dos colmos e da palha da 
cana ao mesmo tempo. A palha será separada dos colmos automaticamente. Em 
seguida, ela será picada para reduzir a densidade total da carga e tanto o colmo 
quanto a palha da cana serão transportados simultaneamente no interior do 
veículo. (Diretor agrícola do CTBE). 

Além da ETC, os engenheiros e técnicos do CTBE têm trabalhado de forma cooperada com a 
Psi e Agricef (empresa de engenharia agrícola brasileira) na concepção, prototipagem e 
desenvolvimento de novos sistemas de colheita e plantio. Contudo, ambos os projetos estão em 
fase de concepção e design, de acordo com o diretor agrícola do CTBE. Ou seja, os esforços 
conjuntos do CTBE e da Jacto para a concepção de um novo sistema mecanizado de colheita e 
recolhimento de palha exemplificam como a indústria de bioetanol se engajou em esforços 
iniciais de atividades inovadoras com um grau de novidade mundial, entretanto seus resultados 
ainda não foram disponibilizados para o mercado. 

Figura 6.7. ETC: projeto do CTBE com a Jacto 

 
Fonte: CTBE (2015). 
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Resumindo, a indústria de bioetanol do Brasil consolidou seu processo de mecanização do 
campo na fase de maturidade (2000-2014). A indústria se engajou em diferentes atividades de 
inovação para pequenas adaptações de equipamentos, modificações e desenvolvimentos com 
base em engenharia de novos processos, equipamentos e softwares, além de iniciar projetos de 
P&D em novos sistemas de plantio e colheita multilinhas. Logo, a realização dessas 
atividades demandou a construção de capacidades de produção avançada (Nível 2) e inovação 
intermediária (Nível 4) em processos agrícolas na fase de maturidade (2000-2014).  
 
 
6.5.4 Síntese do processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de 
bioetanol no Brasil, na função processos agrícolas, no período entre 1975 e 2014 
 
 
Esta seção objetiva apresentar um panorama do processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil, na função processos agrícolas, no período 
entre 1975 e 2014. No início da seção 6.5 mencionou-se que a função processos agrícolas foi 
a função que a indústria de bioetanol teve o menor avanço em termos de acumulação de 
capacidades tecnológicas quando comparada com as outras funções. Entretanto, a indústria 
sustentou capacidades de inovação intermediária (Nível 4) e lançou as bases para explorar 
capacidades de liderança mundial. 

Inicialmente, a Figura 6.8 descreve de forma esquemática o processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil, na função processos agrícolas, 
no período entre 1975 e 2014. A figura está assim construída: o eixo horizontal está dividido 
nas três fases propostas para serem examinadas nesta pesquisa – fase de emergência (1975-
1989), fase de crescimento (1990-1999) e fase de maturidade (2000-2014). O eixo vertical 
representa os níveis de capacidade tecnológica. As principais atividades tecnológicas 
desenvolvidas pela indústria na função processos agrícolas e o seu correspondente nível de 
capacidade tecnológica são exemplificados no centro da figura. 

Na fase de emergência (1975-1989), a indústria de bioetanol era capaz de desempenhar 
atividades de desenvolvimento de novas tecnologias de uso da vinhaça, testes em máquinas e 
equipamentos, e realização de pesquisas em solos, herbicidas etc. Ou seja, para a realização 
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dessas atividades a indústria de bioetanol do Brasil necessitou acumular capacidades de 
produção básica (Nível 1) e de inovação intermediária (Nível 4).  

Na fase de crescimento (1990-1999), a indústria de bioetanol do Brasil perdeu capacidade 
tecnológica no meio da fase e se recuperou no final. A indústria foi capaz de desempenhar 
atividades de desenvolvimento de novos sistemas de containers para transporte de cana e 
melhorias em equipamentos agrícolas. Alguns pioneiros da indústria haviam também 
mecanizado seus principais processos agrícolas. Ou seja, para implementar essas atividades 
tecnológicas foi necessária a construção de capacidades de produção avançada (Nível 2) e 
inovação intermediária (Nível 4).  

Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), a indústria de bioetanol sustentou as capacidades 
acumuladas ao longo do tempo, e se engajou em esforços de desenvolvimento de novos 
softwares e equipamentos. A indústria de bioetanol iniciou P&D em sistemas de agricultura 
de precisão e sistemas de colheitas multilinhas (contudo, os resultados desses esforços ainda 
não estão disponíveis em larga escala). Portanto, para realizar essas atividades tecnológicas a 
indústria precisou construir capacidades de produção avançada (Nível 2) e inovação 
intermediária (Nível 4). 
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Figura 6.8. Atividades tecnológicas desenvolvidas pela indústria de bioetanol do Brasil, na função processos 
agrícolas, no período entre 1975 e 2014 

 
Fonte: Evidências empíricas da pesquisa.
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Em seguida, a Figura 6.9 objetiva apresentar uma forma esquemática da trajetória tecnológica 
percorrida pela indústria de bioetanol no Brasil, no período entre 1920 e 2014, na função 
processos agrícolas. A Figura 6.8 está assim organizada: o eixo horizontal representa o tempo, 
dividido no período de background e nas três fases examinadas (emergência, crescimento e 
maturidade). O eixo vertical representa os níveis de capacidade tecnológica. No centro, é 
representada a trajetória tecnológica desempenhada pela indústria no período entre 1920 e 2014 
(linha de tendência na cor azul) na função processos agrícolas e alguns exemplos de atividades 
tecnológicas. Vale ressaltar que a área sombreada em cinza tem o propósito de representar a 
trajetória tecnológica da indústria no período entre 1920 e 2014. O Anexo VI tem como 
propósito complementar as informações da Figura 6.9 pela ilustração do tempo decorrido que a 
indústria de bioetanol do Brasil demorou a adotar/realizar alguns dos principais eventos 
tecnológicos em comparação com a fronteira tecnológica internacional. 

O Quadro 6.2 organiza as atividades tecnológicas que a indústria de bioetanol do Brasil 
desempenhou na função processos agrícolas e seus respectivos benefícios nas três fases 
examinadas: fase de emergência (1975-1989), de crescimento (1990-1999) e de maturidade 
(2000-2014). As evidências apresentadas na seção 6.5 são organizadas da seguinte maneira: a 
fase na qual a atividade foi desempenhada, a descrição da atividade tecnológica, o nível de 
capacidade tecnológica necessário para desempenhar a atividade, as organizações participantes 
na atividade e, por fim, alguns dos benefícios gerados. As evidências apresentadas no Quadro 
6.2 possibilitam descrever como o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da 
indústria no período entre 1975 e 2014 foi organizado. 

A organização dessas capacidades tecnológicas mudou ao longo do tempo para a função 
processos agrícolas. Empresas produtoras e institutos de pesquisa sempre estiveram, de alguma 
forma, envolvidos em atividades inovadoras no período entre 1975 e 2014. As universidades 
reduziram seu envolvimento em atividades de inovação agrícola a partir da segunda metade da 
fase de crescimento (1990-1999). Na segunda metade fase de maturidade (2000-2014), 
diferentes arranjos envolvendo empresas produtoras e outras organizações (institutos de 
pesquisa e fornecedores em sua maioria) têm sido formados para o desenvolvimento de 
capacidades tecnológicas em processos agrícolas. 
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Figura 6.9. Acumulação de capacidades tecnológicas de processos agrícolas na indústria de bioetanol do Brasil, no período de 1920 a 2014 (com foco no período entre 1975 e 2014) 

 Fonte: Adaptada de Figueiredo (2015 e 2016). 
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Quadro 6.2. Atividades inovadoras implementadas pela indústria de bioetanol do Brasil e seus respectivos benefícios para processos agrícolas 

Fase Atividade inovadora 
Nível de 

capacidade 
tecnológica 

Organizações envolvidas Benefícios 

Fase de 
emergência 
(1975-1989) 

P&D para reutilização da vinhaça. 
Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Delta e ESALQ 
Redução do volume de afluentes industriais, 
redução de uso de fertilizantes e criação de uma 
formulação para usar o resíduo na fertirrigação. 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de novas máquinas agrícolas.  

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Lambda, CTC, Santal e 
copersucar 

Implementação de uma nova máquina de plantio 
específica para a cultura de cana-de-açúcar e 
para as condições de solo do Brasil. 

Experimentos em novos processos, testes, análises, 
técnicas e insumos para herbicidas e controle biológico, 
solos, máquinas, pragas, doenças, adubação etc. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Planalsucar 
Avanços técnicos e científicos na área 
agronômica. Criação de conhecimentos para 
melhorar os processos agrícolas para cultivo de 
cana-de-açúcar. 

Fase de 
crescimento 
(1990-1999) 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de novas máquinas agrícolas. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Delta, CTC, Randon, Scania 
etc. 

Implementação de um novo sistema de 
container (sistema Cameco) específico para o 
transporte de cana-de-açúcar, redução do 
pisoteio de plântulas, redução da compactação 
do solo e redução do uso de combustível. 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de novas máquinas agrícolas.  

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Lambda e New Holland 
Implementação de uma nova colheitadeira com 
corte a laser e melhoramento da eficiência de 
corte da cana-de-açúcar. 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de sistema de descarregamento. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Delta, CTC e Codistil 

Menor peso do caminhão e dos containers; 
maior espaço para transporte de cana; redução 
de consumo de combustível; racionalização dos 
investimentos em equipamentos, ou seja, a 
fabricação do container se tornou mais barata, 
não necessitando de seu próprio sistema 
hidráulico e mecânico de tombamento; e 
racionalização de gastos com manutenção de 
equipamentos. 

Fase de 
maturidade 

(2000-2014) 
Sistemas de irrigação. Inovação básica 

(Nível 3) Beta 
Equipes de técnicos e engenheiros modificaram 
sistemas de irrigação agrícola de outras culturas 
para as necessidades da cana-de-açúcar em 
regiões com déficit hídrico. Isso ajudou no 
rendimento da produtividade agrícola 
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Quadro 6.2. (continuação) Atividades inovadoras implementadas pela indústria de bioetanol do Brasil e seus respectivos benefícios para processos agrícolas 

Fase Atividade inovadora 
Nível de 

capacidade 
tecnológica 

Organizações envolvidas Benefícios 

Fase de 
maturidade 

(2000-2014) 

Monitoramento remoto das plantações. Inovação básica 
(Nível 3) Beta, CTC e Geoagri 

Estudos de: (i) estimativa de produtividade das 
operações agrícolas; (ii) acompanhamento de 
desenvolvimento da cana-de-açúcar; (iii) 
biometria da cana-de-açúcar; (iv) mapeamento 
geográfico da produção agrícola; (v) avaliação 
de qualidade da cana-de-açúcar e teor de açúcar; 
e (vi) avaliação de disponibilidade, quantidade e 
previsão de colheita. 

Novos processos de preparação de solo. Inovação básica 
(Nível 3) Gama, UFPR e Mafes 

Utilização de técnicas de preparação de solo que 
possibilitaram um crescimento maior das raízes 
da cana-de-açúcar. As terras sem o preparo 
tinham a capacidade de absorção de água na 
casa dos 100 milímetros/hora, enquanto as terras 
com o preparo profundo possuíam uma 
capacidade de absorção de água de 700 
milímetros/hora. A empresa conseguiu em 
média 20% a mais de produtividade. Em 
algumas regiões, a Gama produziu mais de 200 
toneladas/hectare de cana-de-açúcar. A região 
campeã da empresa atingiu a marca de 242 
toneladas/hectare. 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de novas máquinas agrícolas. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Alfa, Tecgraf etc. 
Desenvolvimento de plugin do AutoCAD para 
realizar o processo analítico dos dados do 
computador de bordo de forma mais eficiente. 

Criação de dois novos dispositivos agrícolas: fluxômetro e 
sensor de profundidade. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Alfa 

Implementação de um dispositivo eletrônico 
(fluxômetro) para controlar a injeção de 
fertilizante líquido, reduzindo custos e 
racionalizando o uso de insumos agrícolas. 
Implementação de um dispositivo eletrônico 
para sensoriamento de profundidade para análise 
da compactação do solo.  
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Quadro 6.2. (continuação) Atividades inovadoras implementadas pela indústria de bioetanol do Brasil e seus respectivos benefícios para processos agrícolas 

Fase Atividade inovadora 
Nível de 

capacidade 
tecnológica 

Organizações envolvidas Benefícios 

Fase de 
maturidade 

(2000-2014) 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de novos softwares. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Beta e Enalta 
Implementação dos sistemas E-track e do E2S 
para capturar e transmitir informações do 
computador de bordo para o mainframe da 
empresa para serem analisadas e gerarem 
informações para o processo decisório. 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de novas máquinas agrícolas. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Beta, TMA e Case IH 
Implementação de equipamento de transbordo, 
uma plantadora de três linhas e uma colhedora 
de duas linhas. Essas novas máquinas ajudaram 
a reduzir o consumo de combustível, pisoteio e 
compactação de solo. 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de novos processos agrícolas. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Gama e Embrapa 
Implementação de um novo processo agrícola de 
precisão para usar gemas pré-brotadas que não 
requerem nutrição de nitrogênio. 

Criação de biofábrica. 
Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Lambda Produção de inimigos naturais de pragas e 
doenças. 

Esforços cooperados de engenharia para desenvolvimento 
de novas máquinas agrícolas. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Sigma, John Deere e Case IH Desenvolvimento de uma nova máquina 
específica para a Cana-Vertix. 

P&D em sistema de mecanização de baixo impacto (em 
fase de desenvolvimento). 

(Capacidade em 
formação) 

 
World-leading 
innovation (Nível 6) 

CTBE e Jacto 

Redução do pisoteio do solo pelas máquinas; 
viabilização do plantio direto; desenvolvimento 
de processos alternativos de plantio e colheita; e 
aumento da eficiência nutricional da cana-de-
açúcar com o auxílio da agricultura de precisão. 
Em fase de desenvolvimento e seu uso não está 
difundido em larga escala. 

Concepção, prototipagem e desenvolvimento de novos 
sistemas de colheita e plantio (em fase de 
desenvolvimento). 

(Capacidade em 
formação) 

 
World-leading 
innovation (Nível 6) 

CTBE, Psi e Agricef Em fase de desenvolvimento. 

Fonte: Evidências empíricas da pesquisa. 
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Os avanços tecnológicos possibilitaram que a produtividade agrícola da cultura de cana-de-
açúcar crescesse de forma substancial no período entre 1975 e 2015. A Figura 6.10 tem como 
objetivo apresentar a evolução dos ganhos em produtividade agrícola. A produtividade agrícola 
brasileira (toneladas de cana-de-açúcar por hectare) quase dobrou (40 t/ha para 70 t/ha) no 
período entre 1975 e 2015. A produtividade brasileira de ATR9 (quilogramas de sacarose por 
tonelada de cana-de-açúcar) aumentou em 36% (100 kg/t para 136 kg/t) no mesmo período. 

 

                                                
9 Açúcar Total Recuperável (ATR) é um sistema de pagamento da cana-de-açúcar pelo teor de sacarose, com 
critérios técnicos para avaliar a qualidade da cana-de-açúcar entregue pelos plantadores às indústrias e para 
determinar o preço a ser pago ao produtor rural. O sistema tem adoção voluntária. Pelo sistema, o valor da cana-
de-açúcar se baseia no chamado ATR, que corresponde à quantidade de açúcar disponível na matéria-prima 
subtraída das perdas no processo industrial, e nos preços do açúcar e etanol vendidos pelas usinas nos mercados 
interno e externo. A Diretoria do Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de 
São Paulo (Consecana-SP) é composta por cinco representantes da Organização dos Plantadores de Cana da 
Região Centro-Sul do Brasil (Orplana) e cinco da Unica, com o mesmo número de suplentes (UNICA, 2013). 
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Figura 6.10. Evolução da produtividade brasileira de ATR e de cana-de-açúcar por safra (1975/76-2014/15) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Brasil (2012) e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015). 
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6.6 Acumulação de Capacidades Tecnológicas para Processos Industriais na Indústria de 
Bioetanol do Brasil entre 1975 e 2014 
 
 
O objetivo desta seção é descrever a acumulação de capacidades tecnológicas para processos 
industriais na indústria de bioetanol do Brasil durante o período de 1975 a 2014. O 
aprofundamento de capacidades tecnológicas na função processos industriais abriu 
oportunidades para que a indústria explorasse novas linhas de negócio. É demonstrado que, 
entre o período entre 1975 e 2014, a indústria: (i) acumulou capacidades tecnológicas até níveis 
de liderança mundial em processos industriais e produtos nas áreas de bioetanol de 1ª e 2ª 
gerações, cogeração de energia elétrica, bioalimentos, bioplásticos, biocombustíveis avançados, 
bioquímicos e biofármacos; (ii) a formação dessas capacidades tecnológicas aconteceu 
principalmente após a fase de crescimento (1990-1999); (iii) o desenvolvimento das 
capacidades tecnológicas em processos industriais foi organizado em arranjos cooperativos 
formados principalmente por empresas produtoras, universidades, institutos de pesquisa, 
fornecedores e empresas de biotecnologia. Ou seja, a indústria alcançou os líderes mundiais e 
acumulou world-leading innovation na fase de crescimento e de maturidade.  

A seção está assim organizada: as seções 6.6.1 a 6.6.3 descrevem as trajetórias de acumulação 
de capacidades realizadas pela indústria de bioetanol nas fases de emergência (1975-1989), de 
crescimento (1990-1999) e de maturidade (2000-2014), respectivamente. A seção 6.6.4 
apresenta uma síntese do processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria na 
função processos industriais no período de 1975 a 2014. 
 
 
6.6.1 Fase de emergência (1975-1989) 
 
 
Nesta seção, é descrito o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de 
bioetanol no Brasil, no período entre 1975 e 1989, na função processos industriais. É 
demonstrado que a indústria foi capaz de acumular capacidades de inovação básica (Nível 3). A 
fase de emergência é caracterizada pelos esforços do CTC e de empresas de bens de capital para 
adoção de tecnológicas estrangeiras e posterior esforços de adaptação e melhoria incremental. 
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CTC, empresas de bens de capital e empresas produtoras trabalharam juntas para a solução de 
gargalos produtivos e modernização das plantas produtoras. 

Vale relembrar que a indústria de bioetanol do Brasil não construiu capacidades tecnológicas de 
produção e muito menos as capacidades de inovação do zero na fase de emergência. Conforme 
apresentado na seção 6.3, a indústria havia constituído um corpo de profissionais (operadores, 
técnicos, engenheiros, pesquisadores, professores, executivos etc.) na área industrial. Esses 
profissionais estavam alocados tanto nas empresas produtoras quanto em fornecedores, 
universidades e institutos de pesquisa. Os profissionais de empresas produtoras possuíam uma 
base de conhecimento para a operação das atividades industriais. Os profissionais de fornecedores 
eram capacitados tanto para a construção e instalação de sistemas de produção quanto para a 
realização de pequenas modificações e melhorias em equipamentos industriais. Professores e 
pesquisadores alocados em universidades e institutos de pesquisa possuíam conhecimentos na 
área de engenharia mecânica, elétrica e química para formar recursos humanos e conduzir 
pesquisas científicas. Portanto, a indústria construiu suas capacidades tecnológicas na fase de 
emergência com base no que havia sido construído no período de background (1920-1974). 

No que se refere à acumulação de capacidades de produção, empresas produtoras da indústria 
de bioetanol eram capazes de operar máquinas, equipamentos e processos para as principais 
atividades de produção de açúcar e bioetanol, como: moagem de cana, tratamento de caldo, 
evaporação, cozimento, centrifugação, secagem, fermentação, transformação do mosto em 
vinho e destilação. As empresas também implementaram e realizaram práticas de padronização 
de produção. Esses procedimentos permitiram implementar normas técnicas e especificações 
que maximizassem a compatibilidade, reprodutibilidade, segurança e qualidade do processo.  

As empresas produziam açúcar e bioetanol com garantia de qualidade de acordo com 
especificações do cliente, reguladores e padrões técnicos internacionais: “As especificações de 
qualidade dos produtos eram encomendadas e controladas pela Copersucar.” (Diretor de 
operações e engenharia da Beta). Para atender a essas exigências, as empresas operaram 
equipamentos e seguiram especificações técnicas para assegurar que os produtos estivessem de 
acordo com padrões internacionais de qualidade, padronização e segurança alimentar. Portanto, 
as empresas eram capazes de elaborar, implementar e realizar procedimentos que definissem 
critérios e métodos de mensuração de qualidade do produto. 
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Por exemplo, segundo o diretor-presidente da Alfa, o ex-gerente de inovação e atual gerente de 
novos processos industriais da Beta e o diretor agroindustrial da Gama, a tecnologia empregada 
na Alfa, Beta e Gama era similar à de outras empresas produtoras do país, advinda dos esforços 
de nacionalização e melhoramento de tecnologias importadas realizadas pelo CTC, Dedini, 
Fermentec e outras indústrias de bens de capital:  

Especificamente na área de produção de bioetanol, a organização iniciou suas 
atividades em 1986. Neste período, a organização instalou os equipamentos de 
fermentação e destilação de álcool. A linha de fermentação foi projetada pela 
empresa Fermentec e com equipamentos da Copersucar. A linha de destilação foi 
projetada pela empresa Codistil e com equipamentos da Dedini. (Consultor técnico 
industrial da Alfa). 

Fato semelhante aconteceu na estrutura industrial da Delta e Lambda. Os equipamentos e 
processos adotados pela empresa foram essencialmente apoiados pelo CTC e empresas de bens 
de capital: “Organizações como a Copersucar, Dedini, Codistil, Fermentec e Zanini foram os 
fornecedores de equipamentos apoiados com a tecnologia adaptada pelo CTC.” 
(Superintendente agroindustrial da Lambda). Nesse período, a Lambda funcionava como área 
de testes para a realização de experimentações do CTC. A Delta também se apoiou em 
fornecedores para criar suas primeiras atividades de produção industrial: 

[...] as tecnologias industriais empregadas pela Delta para o processamento da 
cana-de-açúcar e obtenção de açúcar e bioetanol são originadas dos esforços de 
desenvolvimento de empresas fornecedoras de bens de capital de forma isolada ou 
em conjunto com outras organizações, em grande parte pelo CTC e Copersucar. Os 
equipamentos do Grupo Delta são oriundos, em sua maior parte, de duas grandes 
empresas de bens de capital: Dedini e Fermentec. (Assessor de tecnologia da 
presidência do CTC). 

No que se refere à acumulação de capacidades inovadoras, houve esforços tanto do CTC quanto 
de empresas produtoras (ex.: Delta e Lambda). O CTC foi essencial para a criação de 
conhecimento técnico e tecnológico para suprir as demandas impostas pelo Proálcool. Detalhes 
sobre os esforços do CTC são apresentados no Boxe 6.8. 

Boxe 6.8. Esforços tecnológicos do CTC no início do Proálcool 
De forma cooperativa, engenheiros do CTC e de empresas produtoras associadas trabalharam juntos para identificar e 
resolver gargalos produtivos dos processos de produção de açúcar e bioetanol. O CTC utilizou as empresas produtoras 
como “laboratórios” para realizar experimentações e modificações em processos e equipamentos industriais. As 
tecnologias de “rolos de compressão” e “chute Donnelly” foram transferidas e adaptas pelo CTC e posteriormente o 
conhecimento transferido para empresas de bens de capital (FURTADO; SCANDIFFIO; CORTEZ, 2011). Outro 
exemplo é a tecnologia de fermentação: o CTC adquiriu no exterior a expertise do método de fermentação Melle 
Boanot (patente de 1938) da França para ser usada nas empresas produtoras brasileiras (ver Anexo VII). Os 
conhecimentos e melhorias criados pelo CTC foram transferidos para empresas como Dedini, Foster Wheeler, 
Fermentec, Codistil e outras. Essas empresas produziam as máquinas e vendiam para as empresas produtoras de 
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bioetanol. O CTC também implementou esforços de transferência de conhecimento básico em engenharia para as 
empresas produtoras. Esse conhecimento tinha como objetivo prover às empresas um mínimo de conhecimento 
técnico para resolução de problemas rotineiros na indústria. 
 
O CTC também se envolveu na adaptação e redesenho de processos químicos para aumentar o conteúdo de álcool no 
processo de fermentação. Nesse período, também iniciou os esforços do CTC para criar um novo processo de 
fermentação: a fermentação batelada. “Este processo constitui na mudança da ordem lógica dos insumos e a forma 
como ele deve ser processado.” (Assessor de tecnologia da presidência do CTC). Ou seja, o Brasil criou uma 
tecnologia própria de fermentação somente quatro décadas depois da patente Melle Boanot. 

Num trabalho cooperado com a ESALQ, a Delta foi pioneira na criação de uma solução para 
resíduos industriais. A Delta e a ESALQ criaram procedimentos para utilizar a vinhaça, um dos 
resíduos industriais do processo de fabricação de açúcar e bioetanol, como insumo para ser 
utilizado na fertirrigação da cana-de-açúcar. As equipes de engenheiros e pesquisadores da 
Delta e ESALQ realizaram atividades conjuntas de elaboração, desenvolvimento, análise e 
testes de produtos e métodos de aplicação: “Em conjunto com a ESALQ, criamos técnicas para 
a utilização da vinhaça proveniente do processo de produção de açúcar e bioetanol na 
fertirrigação de canaviais.” (Gerente industrial da Delta). 

Com relação aos avanços na cogeração de energia elétrica, de acordo com o gerente industrial da 
Lambda, até então, a única tecnologia disponível no Brasil era a queima de lenha para geração de 
energia. Na Austrália, havia sido criada a tecnologia de queima de bagaço desde a década de 1950 
e a Lambda liderou a iniciativa de incorporar essa tecnologia na indústria de bioetanol brasileira 
(ver Anexo VII). A partir de um fornecedor alemão, foi projetado e implantado um silo para o 
início das operações de cogeração de energia elétrica. Não foram os fornecedores nacionais ou as 
empresas produtoras que realizaram os projetos técnicos ou a manufatura dos equipamentos; 
porém, a Lambda desempenhou um papel essencial para a prospecção dessa tecnologia.  
 
A Lambda operou equipamentos, seguiu protocolos dados para cogeração de energia elétrica e 
realizou atividades de pequenas modificações em procedimentos. A energia cogerada da Lambda 
era utilizada para as operações de suas plantas e também para ser exportada ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN). Em 2012, a empresa realizou um aporte de quase R$ 200 milhões 
para a expansão da sua capacidade produtiva de energia. Esses investimentos permitiram que a 
empresa aumentasse de forma considerável seu desempenho comercial com a venda de energia 
elétrica: “Desde os anos 1980, a Lambda já realizava a queima do bagaço da cana-de-açúcar 
para a cogeração de energia elétrica. Os processos e equipamentos desenvolvidos e construídos 
na época eram pioneiros no mercado brasileiro e a Lambda tomou a liderança para a 
incorporação desta tecnologia.” (Gerente industrial da Lambda).  
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Em síntese, na fase de emergência (1975-1989), a indústria de bioetanol do Brasil engajou-se 
em atividades para a incorporação de tecnologia industrial estrangeira, com posterior realização 
de pequenas modificações em processos e equipamentos industriais. Alguns esforços foram 
focados na diversificação industrial e criação de novos produtos à base de resíduos industriais, 
como a cogeração de energia elétrica pela queima do bagaço e o uso da vinhaça na fertirrigação. 
Esses esforços foram liderados pelo CTC, com participação de empresas fornecedoras de bens 
de capital e empresas produtoras. Isto é, a realização dessas atividades tecnológicas demandou 
que a indústria de bioetanol tivesse construído capacidades de produção básica (Nível 1) e de 
inovação básica (Nível 3) na fase de emergência (1975-1989). 
 
 
6.6.2 Fase de crescimento (1990-1999) 
 
 
Esta seção é dedicada à descrição do processo de acumulação de capacidades tecnológicas da 
indústria de bioetanol no Brasil, na função processos industriais, no período entre 1990 e 1999. É 
demonstrado que a fase de crescimento é marcada pelo aprofundamento das capacidades 
tecnológicas da indústria até patamares de liderança mundial. Ou seja, a indústria avançou de 
capacidades tecnológicas de inovação básica (Nível 3) para world-leading innovation (Nível 6). 
Esse acúmulo possibilitou que a indústria de bioetanol implementasse melhorias incrementais em 
processos de fermentação, destilação, insumos, testes de qualidade, automação e cogeração de 
energia elétrica. Os esforços de aprofundamento de capacidade tecnológica possibilitaram que a 
indústria aproveitasse oportunidades de novos negócios, como os bioplásticos, biofármacos e os 
bioalimentos. 

No que se refere à acumulação de capacidades de produção, as empresas produtoras da indústria 
de bioetanol implementaram atividades para operar máquinas, equipamentos, processos e 
sistemas automatizados para as principais atividades de produção de açúcar, bioetanol e 
cogeração de energia elétrica, como: moagem de cana, tratamento de caldo, evaporação, 
cozimento, centrifugação, secagem, fermentação, transformação do mosto em vinho e 
destilação, assim como, implementar e realizar práticas de padronização de produção. Esses 
procedimentos permitiram implementar normas técnicas e especificações que maximizassem a 
compatibilidade, reprodutibilidade, segurança e qualidade do processo. 
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Por exemplo, a Alfa realizou modernizações importantes no seu parque fabril na década de 
1990. Entre 1992 e 1994, a empresa instalou uma moenda de 37x78 (medida em polegadas) 
para a substituição de outras duas moendas existentes (30x54 e 26x48). Essas moendas têm uma 
capacidade de processamento na casa de 400 a 500 toneladas de cana por hora. Outro exemplo 
foi os esforços de automatização da Lambda em seus processos industriais. A Gama concluiu 
um grande projeto de modernização e melhorias incrementais nos seus equipamentos e sistemas 
de automatização e eletrificação das empresas produtoras. Ou seja, os avanços de P&D em 
tecnologias de automação liderados pela Alemanha e Estados Unidos da década de 1980 só 
foram incorporados no Brasil uma década depois.  

Com relação à acumulação de capacidades de inovação, essa fase foi marcada por esforços 
tecnológicos de diferentes graus de complexidade. De forma mais específica, entre 1989 e 1990, 
de acordo com o diretor-presidente da Alfa, a empresa instalou sua fábrica de adubo. Essa 
fábrica é uma instalação industrial que tem como objetivo receber diferentes componentes 
químicos e realizar misturas adequadas para criar diferentes adubações para as necessidades 
agrícolas da empresa. Segundo o consultor técnico industrial da Alfa, no Brasil, somente seis 
empresas produtoras têm uma fábrica de adubos própria. A vantagem de se ter o seu próprio 
adubo é que as necessidades de nutrição do solo podem ser atendidas conforme as 
especificidades das condições do solo.  

Porém, a desvantagem é que os valores são um pouco maiores do que a compra de adubos 
industrializados prontos em algumas épocas. Essa ação estratégica teve como objetivo fugir do 
monopólio, diminuir custos e poder utilizar a adubagem líquida (que é muito mais fácil de ser 
manipulada na adubação mecanizada). Essa tecnologia foi copiada dos plantadores de laranja 
que utilizavam esse tipo de sistema. A instalação industrial foi projetada pela Empral. De 
acordo com o coordenador agrícola da Alfa, em 2001 e 2002, com a expansão da área de cultivo 
e de processamento de cana na Alfa, houve a necessidade da expansão da fábrica de adubo para 
atender às quantidades de insumos requisitadas pela área agrícola. Essa expansão não contou 
com o apoio técnico de nenhuma empresa de engenharia ou de projetos: “A própria equipe de 
engenheiros e técnicos da Alfa realizaram os projetos das novas estrutura de tanques, reatores 
e plataformas de carga da fábrica de adubo.” (Consultor técnico industrial da Alfa). 

A Delta foi a pioneira no Brasil na utilização de peneiras moleculares para a desidratação do 
álcool em 1989. Peneiras moleculares são sólidos com porosidade definida e com capacidade de 
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distinção de moléculas por suas dimensões e geometrias (MASCARENHAS; OLIVEIRA; 
PASTORE, 2001). Esse método de destilação foi inventado em 1932 na Inglaterra (ver Anexo 
VII). Em 1992, a Codistil, juntamente com a K-Engineering (Inglaterra) e Zoechem (Suíça), 
projetou e forneceu a primeira unidade de desidratação de álcool via peneira molecular em escala 
industrial do Brasil para a Delta. Ou seja, a tecnologia de peneiras moleculares demorou quase 
seis décadas para ser incorporada na indústria de bioetanol do Brasil. Esse equipamento tinha a 
capacidade de desidratar entre 550 a 600 m³/dia. Contudo, a Delta implementou atividades para 
realizar pequenas adaptações para resolução de problemas na operação do equipamento: 

Após a instalação do equipamento na Delta, foram necessárias uma série de 
pequenas melhorias e adaptações para iniciar o processo de fabricação. Estes 
desafios e problemas técnicos só foram detectados após a sua instalação ou durante 
a operação de produção, o que demandou do corpo de técnicos e engenheiros da 
Delta criar uma série de pequenas soluções criativas. Problemas de menor grau de 
complexidade, a Delta se engajou de forma autônoma para resolução de desafios 
técnicos. Problemas de maior grau de complexidade, a Codistil [Dedini] realizava o 
apoio técnico. (Gerente industrial da Delta). 

A Lambda iniciou um compreensivo Plano de Automação Industrial. De acordo com o gerente 
industrial da Lambda, para a sua realização, foi estabelecida uma parceria com o CTC para a 
elaboração e implementação de uma missão tecnológica na Alemanha. Essa missão consistia 
em visitas técnicas a empresas produtoras de açúcar a partir da beterraba alemã. Essa missão 
teve duração de aproximadamente 40 dias. Foi a partir dessa missão que a Lambda elaborou seu 
Plano de Automação Industrial, que seria implementado ao longo de uma década. Conforme 
informado anteriormente, os equipamentos da linha de produção industrial da Lambda são de 
domínio nacional, mas isso é diferente para a área de automação. A tecnologia é de origem 
alemã, sendo uma empresa americana que realiza a assistência técnica, e os equipamentos são 
fabricados na China (ver Anexo VII).  

Atualmente, num projeto greenfield, a automação faz parte do pacote tecnológico com os 
equipamentos. Desde a implantação do Plano de Automação Industrial, a empresa realizou mais 
de 100 modificações tecnológicas em seus processos industriais e isso permitiu que a usina 
aumentasse de forma significativa sua capacidade de produção: “Com o passar do tempo, as 
tecnologias empregadas para a automação da Lambda se modificaram. A primeira tecnologia 
era do fornecedor Allen Bradley e posteriormente do fornecedor Rockwell. Mais tarde surgiu a 
SMAR.” (Superintendente agroindustrial da Lambda).  
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A partir de 1992, a Delta produziu e realizou pequenas modificações em procedimentos de 
cogeração de energia elétrica, conforme o diretor-superintendente da Delta. A energia elétrica 
gerada nas moendas da Delta é destinada para as suas operações industriais e o restante é 
exportado para o SIN, por meio de vendas por leilões de energia. Os valores do MWh médio em 
leilões variam entre R$ 100 e R$ 150. Entretanto, em períodos de vendas extraordinárias fora 
dos contratos de leilões, a Delta arrecadou R$ 800 por MWh.  

Contudo, a indústria também foi capaz de implementar atividades inovadoras com base em 
engenharia, engenharia reversa e projetos em novos processos, equipamentos e produtos 
industriais. Por exemplo, as iniciativas da Gama e da Lambda para diversificação industrial com 
a exploração de leveduras para alimentação animal (ver Boxe 6.9) e a criação de plantas-piloto 
de fermentação da Delta. 

Boxe 6.9. Diversificação industrial à base de levedura seca para alimentação animal – o início da Gama Ômega e da 
Lambda Ômega 

“No início da década de 1990, o conselho administrativo da Gama decidiu que seria proveitoso diminuir a 
dependência do desempenho de suas vendas e faturamento do açúcar e reduzir a flutuabilidade de seus 
resultados.” (Diretor-presidente da Gama). Dessa forma, a Gama deslumbrou que o negócio da levedura (um 
subproduto do processo de fermentação) para produzir ração animal e alimentação humana poderia ser uma 
possível solução para o aumento de suas receitas e diminuição de dependência de outros produtos, de acordo com o 
diretor-presidente da Gama. Porém, para se diversificar, a empresa necessitava buscar conhecimento para iniciar 
esse novo negócio. Não havia no Brasil e nem no mundo algo parecido. Havia iniciativas de utilizar a levedura do 
processo fermentativo do açúcar e álcool em ração animal. Segundo o diretor da Gama Ômega, algumas empresas 
brasileiras, como a Lambda, já estavam atuando nesse negócio, mas não havia iniciativa para utilizar esse insumo 
para a alimentação humana. Com isso, a empresa iniciou seus negócios de levedura apenas para a ração animal com 
a construção da primeira fábrica. A produção de leveduras para ração animal iniciou em 1994 com tecnologia 
estrangeira. Após certa maturidade nesse negócio, a empresa recebeu a indicação e buscou um instituto de pesquisa 
holandês para produzir outros produtos de maior valor agregado com a levedura. Porém, essa tentativa não deu 
resultados pela falta de afinidades entre as organizações e as diferenças de estratégia: “A organização tem se 
empenhado principalmente na criação de novos produtos na área de alimentação com o uso da levedura como 
insumo.” (Diretor-presidente da Gama). 
 
Conforme mencionado pelos gestores da Gama, na década de 1990, a Lambda já havia iniciado seus esforços para a 
produção de produtos à base de levedura seca. A Lambda iniciou as operações da Lambda Ômega para a produção 
de derivados de levedura por meio de processos biotecnológicos voltados para os mercados de alimentação animal. 
A empresa exporta o Sal Sódico do Ácido Ribonucleico (RNA) como realçador de sabor para a indústria 
alimentícia. Na safra de 2011/12, o RNA teve uma grande importância na Lambda, somando aproximadamente R$ 
158 milhões e significando 12% da receita líquida total da empresa. 
 
Por sua vez, a Delta empreendeu esforços para melhorar processos de fermentação. Em meados da 
década de 1990, os gestores da Delta tomaram a decisão de investir numa planta-piloto de 
fermentação, de acordo com o diretor-superintendente da Delta. O objetivo dessa planta-piloto era 
criar um espaço apropriado para a realização de experimentações com leveduras para tornar o 
processo produtivo de produção de bioetanol mais eficiente. Para a criação dessa planta-piloto, a 
empresa se associou à empresa Fermentec. Nessa planta, dois técnicos da Fermentec e a equipe 
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técnica da Delta realizaram e ainda realizam experimentações para a criação de novas linhas de 
cepas e leveduras para serem utilizadas no processo de transformação do açúcar em bioetanol: 
“Nestes experimentos, as equipes trabalham de forma cooperada num programa de melhoramento 
e seleção das leveduras mais apropriadas para a produção de bioetanol, perante às condições e 
especificações da cana-de-açúcar colhida em cada safra.” (Gerente industrial da Delta). 

Esse projeto de cooperação encontrou leveduras que tinham as condições para sobreviver a 
ambientes com alto teor alcoólico. Normalmente, as empresas produtoras brasileiras especificam 
seus processos de fermentação com teor alcoólico de até 10% (normalmente 8%). A empresa 
consegue trabalhar com processos de fermentação com teor alcoólico entre 14 e 18%. Esses 
processos com um maior teor alcoólico têm um enorme benefício: a redução da produção de 
vinhaça. Comparando com métodos tradicionais, para cada litro de bioetanol produzido, são 
produzidos 12 litros de vinhaça (teor alcoólico de 8%) e, com os avanços da Delta e Fermentec, para 
cada litro de bioetanol produzido, são produzidos apenas 6 litros de vinhaça (teor alcoólico de 16%).  

Para o diretor-superintendente da Delta, essa vinhaça produzida pelo método de maior teor 
alcoólico é mais rica em potássio (até mesmo chegando a dobrar a sua concentração), tornando-
se mais economicamente viável para a utilização na fertirrigação. Em 2014, esses experimentos 
ainda estavam em operação. Vale ressaltar que pesquisadores e um professor da ESALQ 
trabalham em conjunto com a Fermentec em projetos de melhoria da fermentação.  

A indústria de bioetanol também se engajou em diferentes esforços de P&D aplicado e de 
desenvolvimento, por exemplo, as atividades exercidas pela Lambda (ver Boxe 6.10). 

Boxe 6.10. Esforços de P&D aplicado na Lambda para processos industriais na fase de crescimento (1990-1999) 
No início dos anos 1990, a Lambda criou uma área de P&D para apoiar as atividades inovadoras da empresa. 
Isso permitiu que a organização engajasse em atividades inovadoras mais complexas: “Na década de 1990, a 
organização havia criado uma área de P&D interna que empregava aproximadamente 40 profissionais. Essa 
área mantinha relações bastante estreitas com o CTC e outras organizações estrangeiras de pesquisa, como, 
por exemplo, o SRI [Sugar Research Institute] da Austrália”. (Gerente industrial da Lambda). 
 
Inicialmente, os profissionais dessa área ministravam cursos e treinamentos para os demais gestores e 
profissionais da Lambda (tanto na área industrial quanto na área agrícola) para compreender, interagir, analisar e 
demandar o pessoal do CTC. De acordo com o assessor de tecnologia da Lambda, esse grupo de profissionais 
também realizava pesquisas destinadas a criar novas tecnologias e alternativas aos processos existentes, 
especialmente no desenvolvimento de novos processos de fermentação e destilação para o aumento da 
produtividade do processo produtivo de bioetanol, assim como o desenvolvimento e implementação de 
processos de produção de energia a partir de resíduos industriais em parceria com fornecedores de bens de 
capital.  
 
No final da década de 1990, a Lambda tomou a decisão de reduzir seu quadro de funcionários dedicados à 
pesquisa e desenvolvimento. A área de P&D da empresa foi drasticamente reduzida e isso impactou de forma 
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negativa a acumulação de capacidades inovadoras da Lambda. Contudo, a Lambda realizou uma parceria com a 
TreeBio, para a produção de biogás e vinhaça biodigerida pelo processo de biodigestão termofílica. A TreeBio é 
uma empresa de capital brasileiro fundada em Cotia (SP). A biodigestão anaeróbia é um processo fermentativo, 
em que diversos gêneros de bactérias transformam a matéria orgânica em metano e gás carbônico (biogás). 
Durante a biodigestão, a vinhaça é neutralizada, perdendo grande parte de seu poder corrosivo. Os sulfatos são 
metabolizados a sulfetos insolúveis e H2S, evitando que essa reação ocorra em locais indesejáveis, como nas 
tubulações.  
 
O nitrogênio e o fósforo são transformados em amônio e fosfatos, ao passo que compostos como o potássio não 
sofrem alterações. Dessa maneira, a vinhaça biodigerida se torna apropriada para a fertirrigação. O fertilizante 
concentrado pode ser utilizado tanto na cultura de cana quanto em outras culturas, enquanto o biogás pode ser 
utilizado para a secagem de levedura ou para a geração de energia elétrica. O biogás é o produto gasoso da 
digestão anaeróbica da matéria orgânica, pode ser usado para gerar eletricidade e calor, porém, quando 
purificado, é usado como insumo para o gás natural e pode ser usado como combustível para veículos. A sua 
composição varia entre 50 e 80% de metano, 20 e 50% de dióxido de carbono, e com vestígios de hidrogênio, 
monóxido de carbono e de azoto. Os engenheiros da Lambda e da TreeBio desenvolveram novos processos de 
produção, entretanto as modificações nos produtos (biogás e vinhaça biodigerida) tiveram somente natureza 
incremental, com o objetivo de adaptar suas características às necessidades da Lambda.  

A Gama Ômega utiliza processos biotecnológicos para a produção de ingredientes naturais para 
realce de sabor, redução de sódio, extensão da vida útil dos alimentos, enriquecimento 
nutricional das rações e substitutos de antibióticos para uso animal. Após a tentativa frustrada 
com o instituto holandês para desenvolver processos de fabricação de alimentos para consumo 
humano à base de leveduras, no início dos anos 1990, um dos parceiros comerciais da Gama 
sugeriu que a empresa buscasse os conhecimentos de um professor norte-americano – Prof. Lon 
Baugh Ph.D. De acordo com o diretor-presidente da Gama, esse professor tinha expertise na 
área de microrganismos e leveduras. Essa parceria durou mais de uma década: “Do nosso 
relacionamento com o professor, surgiram as bases para a compreensão de conceitos e de 
como conduzir a fermentação da levedura para criação de novos produtos. Essa parceria foi 
encerrada alguns anos atrás devido ao falecimento do professor.” (Diretor da Gama Ômega). 

Porém, após essa interação, a empresa diversificou ainda mais suas relações com outras 
universidades e institutos de pesquisa. Conforme o Diretor da Gama Ômega, a empresa mantém 
relações com três organizações estrangeiras: (i) Gentt University (Bélgica); (ii) Nederlandse 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) (Holanda); e (iii) 
Louisville University (EUA); e com três universidades brasileiras: (i) Universidade Estadual 
Paulista (UNESP); (ii) UFSCar; e (iii) Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Uma das 
relações mais importantes da Gama Ômega foi realizada com a empresa ABAC (Suíça), empresa 
chefiada pelo Prof. Othmar Käppeli do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Essa parceria, que 
consumiu US$ 8 milhões, rendeu sete produtos para a Gama Ômega e, por meio dela, estão 
atualmente (2014/2015) desenvolvendo três novos produtos para a indústria de cosméticos. 
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De acordo com o diretor da Gama Ômega, a produção dessa linha de produto começou em 
1994, com o lançamento do produto Nutricell Yeast®, específico para nutrição animal. Esse 
ingrediente tem alto conteúdo de proteína obtido a partir da purificação e desidratação da 
levedura de fermentação alcoólica. Em 1996, a empresa lançou no mercado o produto 
Brewcell®, um ingrediente com alto conteúdo de proteína obtido a partir da purificação e 
desidratação da levedura de cervejaria.  

No fim da década de 1990, a empresa se engajou em atividades de P&D para a produção de 
produtos alimentícios e biofármacos para humanos à base de levedura. Detalhes sobre os 
produtos lançados pela empresa nessa linha são apresentados no Boxe 6.11. 

Boxe 6.11. Linha de produtos alimentícios da Gama Ômega 
Em 1998, a empresa lançou o seu primeiro produto para alimentação humana: Goldcell®, onde cepas de 
Saccharomyces cerevisiae produzem levedura inativa seca, de cerveja, autolisada e mineralizada, parede celular 
de levedura e betaglucana. Em 2001, a empresa lançou o produto ActiveMOS®, um aditivo prebiótico, obtido a 
partir do processamento da parede celular de levedura, que tem como objetivo otimizar e expor o conteúdo de 
mananoligossacarídeos. Em 2003, lançou a linha Bionis®, uma linha de extratos de levedura produzidos a partir 
de cepas selecionadas de Saccharomyces cerevisiae. Em 2004, a empresa lançou a linha Selemax®, um aditivo 
nutricional fonte de selênio orgânico, composto por levedura produzida em meio rico em selênio.  
 
Em 2007, após o lançamento de novas instalações industriais (centro de P&D – 2004; novo spray Dryer – 2005; 
e novo evaporador e fermentador – 2006), a empresa lançou três linhas de produto: (i) Biotaste® – extratos de 
levedura e derivados produzidos a partir de cepas de Saccharomyces cerevisiae; (ii) Mannovin® – levedura rica 
em manoproteína que participa da estabilização tartárica e proteica dos vinhos. Esse produto é vendido com um 
preço de até R$ 100 o quilo; e (iii) HiCell® – ingrediente com alto conteúdo de proteína e de nucleotídeos 
obtidos a partir de um processamento controlado de levedura, contribuindo para o desenvolvimento, por meio do 
aporte de proteína e de nucleotídeos pré-formados, reconhecidos por otimizar a renovação celular, 
principalmente da mucosa intestinal e do sistema imune. 
 
Com a aquisição da empresa norueguesa, a Gama Ômega adquiriu a marca MacroGard®, um aditivo com ação 
imunomoduladora inteligente obtido através de um processo que purifica e preserva a estrutura e a bioatividade 
dos betaglucanos. Nesse ano, também foi lançada a linha Biotide®, linha de produtos que já foi descontinuada. 
Em 2009, a empresa lançou três outras linhas de produto: (i) BioEnhance® – aromas naturais resultantes de 
fermentação bacteriana; (ii) Biogard® – aromas naturais resultantes de fermentação bacteriana; e (iii) Biozalt® – 
um produto desenvolvido para ter a aparência, gosto e função de sal, mas fornecendo apenas 50% do sódio. Em 
2013, após a construção das unidades II e III do centro de P&D da Gama Ômega, a empresa lançou a linha 
Protemyc®, um aditivo adsorvente de micotoxinas de amplo espectro de adsorção. Além desses produtos, a 
empresa mantém em produção outros dois: (i) PrimeCell® – ingrediente com alto conteúdo de proteína obtido a 
partir do processamento controlado da levedura de fermentação primária; e (ii) Selemax® – aditivo nutricional 
fonte de selênio orgânico, composto por levedura produzida em meio rico em selênio. Atualmente 85% da 
produção da Gama Ômega é exportada para 61 países. 

Por fim, em 1999, a Delta fundou a Delta Ômega S.A., empresa dedicada à produção de outros 
produtos a partir da cana-de-açúcar. Entretanto, a história do desenvolvimento da tecnologia de 
produção de Polihidroxibutirato (PHB) remonta ao início dos anos 1990 (ver Boxe 6.12): 
“Naquele momento, o setor sucroalcooleiro estava passando por uma crise e o grupo Delta 
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entendeu que este projeto seria uma oportunidade para buscar diversificar para a produção de 
um produto com maior valor agregado.” (Diretor da Delta Ômega). 

Boxe 6.12. O surgimento da tecnologia PHB 
Os primeiros estudos e experimentos com bioplástico a partir da cana-de-açúcar foram realizados pelo CTC em 
1992. O Imperial Chemical Institute (ICI) da Inglaterra foi a primeira entidade que conseguiu extrair o PHB a partir 
de um processo de fermentação. O CTC, em parceria com o IPT e a USP, realizou estudos de fermentação 
objetivando a produção de um polímero biodegradável e depois foi desenvolvida uma tecnologia de extração e 
purificação do plástico, com a utilização de um álcool superior que é empregado como solvente.  
 
Nesse período, o CTC procurou uma parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo (ICB-USP), que reuniu cerca de 25 cientistas, liderados pela bióloga Ana Clara Schemberg, que selecionou a 
bactéria Alcaligenes eutrophus para produzir uma cepa transgênica para sintetizar o PHB. De forma paralela, o 
CTC e o IPT estudavam soluções tecnológicas para a fermentação, na qual as bactérias produtoras do plástico 
pudessem se multiplicar pela alimentação de uma mistura com açúcar e posterior extração do PHB dessas bactérias. 
Nesse projeto, o IPT testou mais de 300 espécies de bactérias e depois que os testes mostraram que o processo era 
viável, o projeto foi apresentado à indústria de bioetanol. 
 
Somente para esse desenvolvimento inicial, cinco patentes foram geradas pelo projeto. Três pertencentes ao IPT e 
ao CTC e outras duas à USP e ao CTC. As patentes descrevem o processo de produção, fermentação e extração de 
PHB. A partir de 1994, o CTC abriu um chamado entre seus cooperados para colocar a ideia do PHB na prática. 

Portanto, de acordo com o diretor da Delta Ômega, somente o Grupo Delta e a Ksi se 
demonstraram interessados na nova tecnologia. As cinco patentes foram licenciadas à Delta 
Ômega S.A. (com um pagamento de 3% de royalties sobre as vendas). Também, foi nesse ano 
que foram iniciados os estudos de engenharia para a implantação de uma planta-piloto, para que 
essa tecnologia, ainda de laboratório, pudesse ser testada em equipamentos de escala industrial. 
Os sócios da Delta Ômega investiram cerca de R$ 30 milhões para a construção da planta-piloto 
que estava pronta para operação em 1995. O layout da dessa época permitia uma produção de 5 
toneladas de PHB por ano (ver Boxe. 6.13): “Mas neste momento, as preocupações dos sócios 
era desenvolver os equipamentos e a rota produtiva.” (Diretor da Delta Ômega). 

Boxe 6.13. O bioplástico Biocycle®: polihidroxibutirato 
PHB é um plástico com algumas vantagens com relação a outros bioplásticos de outras empresas: (i) maior 
resistência para uso em altas temperaturas; (ii) mais adequado para aplicação de produtos que demandam plásticos 
duros; e (iii) ação de biodegração diferenciada dos demais bioplásticos. Quando o produto à base de PHB é 
dispensado, pode ser encaminhado para estações de compostagem industriais ou caseiras, de forma a ser 
rapidamente absorvido pela natureza como composto/fertilizante orgânico. Dessa forma, seu descarte tem um efeito 
positivo para o meio ambiente. 

A partir de 1996, os lotes produzidos começaram a ser enviados para diferentes institutos de 
pesquisa e empresas, nacionais e internacionais, para avaliação inicial das propriedades físico-
químicas do biopolímero e realização dos primeiros testes de exploração para transformação em 
máquinas injetoras convencionais: “No período entre 1994 e 2000, a empresa desembolsou 



184 
 

 

poucos recursos para o desenvolvimento de rotas químicas e dos processos industriais.” 
(Diretor da Delta Ômega). 

De acordo com o diretor da Delta Ômega, o CTC havia se distanciado e participava apenas de 
forma pontual em alguns pontos técnicos. De qualquer forma, houve diversas modificações nos 
equipamentos e nas rotas para que o produto pudesse refletir as condições requeridas para teste, 
assim como, estudos sobre a atratividade do processo de produção, em termos de magnitude de 
investimento requerido e escala mínima de produção para se tornar economicamente viável. Em 
grande parte, as melhorias dos processos de fermentação nesse período foram realizadas com 
um pesquisador internacional da Universidade de Graz (Áustria). 

Em síntese, a indústria de bioetanol do Brasil modernizou seus processos e equipamentos de 
produção de bioetanol na fase de crescimento (1990-1999). Isso possibilitou que a indústria 
adotasse práticas industriais com graus de exigência de nível mundial. A indústria se engajou 
em diferentes iniciativas de atividades inovadoras. Desde atividades mais simples, como 
pequenas modificações em equipamentos de destilação e testes de qualidade de processo e 
produto; para atividades de complexidade intermediária, como desenvolvimento de processos e 
equipamentos para fermentação e produção de bioalimentos; até atividades complexas de P&D 
em bioplásticos, biofármacos e bioalimentos. Isto é, ao confrontar as atividades realizadas pela 
indústria com o Quadro 5.2, verifica-se que estas atividades demandaram a construção de 
capacidade de produção avançada (Nível 2) e capacidade world-leading innovation (Nível 6) na 
fase de crescimento (1990-1999). 
 
 
6.6.3 Fase de maturidade (2000-2014) 
 
 
O objetivo desta seção é descrever o processo de acumulação de capacidades tecnológicas da 
indústria de bioetanol no Brasil, na função processos industriais, entre 2000 e 2014. É 
demonstrado que, na fase de maturidade, a indústria consolidou sua posição junto a outros 
países líderes em tecnologias industriais. Em outras palavras, a indústria manteve sua 
capacidade tecnológica world-leading innovation (Nível 6). A indústria perpetuou seus esforços 
para melhoria de processos e equipamentos de produção de bioetanol de 1ª geração, e também 
em P&D de bioplásticos, biofármacos, bioalimentos e biocombustíveis avançados. A indústria 
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iniciou seus esforços para a geração de tecnologias e a instalação de unidades produtivas que 
explorem a rota do bioetanol de 2ª geração. 

No que se refere à acumulação de capacidades de produção, algumas empresas da indústria de 
bioetanol modernizaram e automatizaram seu parque industrial de processamento de cana e 
produção de bioetanol para: (i) aumentar a capacidade de processamento de cana; (ii) aumentar 
a capacidade de produção de bioetanol; (iii) melhorar a qualidade do produto; (iv) ter ganhos de 
produtividade; e (v) reduzir de forma considerável seus impactos ambientais e de geração de 
resíduos. 

As empresas produtoras também necessitaram criar capacidades para melhorar as características 
do bioetanol para conquistar algumas certificações de qualidade internacionais. Algumas 
empresas conquistaram a certificação de padrão internacional Better Sugarcane Initiative 
(Bonsucro). Outras empresas também adquiriram o registro na Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency – EPA), atendendo ao padrão norte-
americano Renewable Fuel Standard (RFS2), e algumas empresas também conquistaram a 
certificação ISO 22000:2005 – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentar.  

Algumas empresas brasileiras também contam com o registro no California Air Resources Board 
(CARB), que exige a adequação dos produtos ao Low Carbon Fuel Standard (LCFS) – padrão de 
combustível de baixa emissão de carbono, e também possuem o Certificado Etano Verde 2012, 
por serem signatárias e cumpridoras das diretivas descritas no Protocolo Agroambiental, 
compromisso firmado entre a Unica e o governo do estado de São Paulo. Particularmente, desde 
2010, a Alfa é compromissada para incorporar em seu sistema e escopo de produção de açúcar 
cristal políticas de biovigilância e bioterrorismo. Esse compromisso permitiu à Alfa obter a 
certificação de acordo com os requerimentos do Food Safety System Certification (FSSC 22000 – 
UKAS): 

A Alfa decidiu em 2006 optar pelo tratamento do açúcar com os rigores de 
segurança alimentar. Dessa forma, a Alfa poderia atender clientes globais como 
Coca-Cola e Nestlé. Para tratar o açúcar com qualidade alimentar, foi necessária a 
construção de um novo armazém de açúcar com eclusas de caminhões com proteção 
para evitar a contaminação por agentes externos. (Analista de planejamento 
industrial da Alfa). 

A partir da década de 2000, algumas empresas também iniciaram a comercialização de outros 
dois produtos em menor quantidade. Por exemplo, de acordo com o analista de planejamento 
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industrial da Alfa e do diretor agroindustrial da Gama, as empresas iniciaram a comercialização 
de: (i) óleo fúsel – subproduto constituído de álcoois superiores, resultante da destilação do 
caldo de cana com melaço submetido à fermentação. É usado principalmente na indústria 
química e de cosméticos; e (ii) torta de filtro – subproduto proveniente da filtragem do caldo de 
cana-de-açúcar, as impurezas são extraídas formando a torta de filtro e retornam à lavoura 
servindo de adubo orgânico.  

Outro exemplo foi a Lambda que também adquiriu três outras certificações: (i) ISO 9001 – que 
estabelece os requisitos de um sistema de gestão da qualidade; (ii) ISO 14001 – que especifica 
os requisitos para um sistema de gestão ambiental para implementação de política e objetivos 
ambientais; e (iii) Greenergy – certificação da empresa britânica de biocombustíveis Greenergy. 
Portanto, na fase de maturidade (décadas de 2000 e 2010), as empresas produtoras buscaram 
modernizar seus parques fabris, adequar suas operações de acordo com normas e 
recomendações internacionais de segurança e qualidade, e aumentar a qualidade de seus 
processos e produtos para buscar certificações internacionais.  

Com relação à acumulação de capacidades de inovação, a indústria de bioetanol implementou 
atividades inovadoras de forma cooperada entre empresas produtoras, institutos de pesquisa e 
fornecedores. Por exemplo, na década de 2010, de acordo com o diretor-presidente da Alfa, o 
CTC escolheu a Alfa como a usina que irá receber a planta de demonstração de E2G pela sua 
equipe técnica qualificada. De acordo com o assessor de tecnologia da presidência do CTC, essa 
planta irá realizar o tratamento químico, o processamento com as enzimas e a fermentação da 
molécula de seis carbonos. Tecnologias de E2G eram pesquisadas pelos EUA, Itália e outros 
países europeus desde a década de 1990 (ver Anexo VII). 

Segundo o consultor técnico industrial da Alfa, o insumo será o bagaço recolhido pela Alfa e os 
resíduos serão devolvidos à usina de 1ª geração da Alfa para serem processados. A vinhaça 
produzida será reutilizada pela Alfa para a fertirrigação das lavouras de cana. O resíduo do 
bagaço será utilizado para a geração de energia. Esse resíduo é um combustível muito mais 
eficiente e queima muito melhor quando comparado ao bagaço in natura:  

Atualmente, a implantação desta fábrica de E2G não conta com a participação da 
equipe de engenheiros e técnicos da Alfa, porém, acreditamos que essa fábrica é 
uma oportunidade valiosa de aprendizado para conhecermos um novo processo de 
fabricação de bioetanol. (Diretor-presidente da Alfa). 
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Essa planta de demonstração foi financiada por recursos do CTC e do Plano Conjunto BNDES-
Finep de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos Setores Sucroenergético e Sucroquímico 
(PAISS). O CTC investiu inicialmente R$ 80 milhões nesse projeto, com previsão de R$ 120 
milhões totais e a fábrica tem previsão de operar em nível de demonstração ainda em 2014 e em 
nível piloto até 2018. A planta tem capacidade para produzir 20.000 litros/dia ou 3 milhões de 
litros/ano de E2G. A equipe de P&D é composta por mais de 50 especialistas totalmente 
dedicados ao projeto.  

O projeto teve uma participação conjunta da Novozymes (fornecedora da tecnologia de coquetéis 
enzimáticos), da Andritz (fornecedora de equipamentos e sistemas industriais) e da Pöyry 
Engenharia (empresa de engenharia responsável pela construção). O projeto tem uma 
característica integrada, ou seja, a integração de uma usina de 1ª geração (a Alfa) com uma usina 
de 2ª geração (a planta de demonstração do CTC), conceito este que é diferente, por exemplo, da 
iniciativa da Sigma. Os gestores comentaram que a grande vantagem desse tipo de operação é a 
sua viabilidade econômica e ganhos com a integração dos processos, aproveitando-se da estrutura 
logística, agrícola e de toda a estrutura industrial para o processamento dos resíduos.  

Em 2004, a Alfa iniciou a produção e comercialização de levedura seca inativa. Essa levedura é 
obtida da fermentação de cana-de-açúcar, destinada a compor rações de alimentação animal 
(aves, peixes, suínos, camarões, e rações extrusadas para cães e gatos) com elevado conteúdo 
proteico. O produto entra na ração como probiótico. A levedura é composta de uma família de 
aminoácidos importantes para a saúde animal, atuando na garantia da saúde animal.  

Para adquirir a expertise para produzir esse produto, a Alfa obteve a assessoria de empresas de 
bens de capital como a Technip e Empral. Esses fornecedores ofertaram os equipamentos e os 
procedimentos básicos. A equipe técnica da Alfa ficou responsável pela produção. A revenda 
desse produto é feita pela ICC – aditivos para ração animal desde 2004, uma empresa brasileira 
com 20 anos de experiência, que conta com quase 200 clientes em mais de 50 países: “Para a 
produção deste novo produto, a Alfa contratou a Technip para realizar o projeto e adquiriu 
equipamentos Empral.” (Assessor técnico industrial da Alfa). 

A Beta, na década de 2000, com a compra da Brenco, esforçou-se para implementar pequenas 
inovações em suas empresas produtoras. Como grande parte de suas instalações eram unidades 
fabris greenfield, técnicas e controles não sistemáticos de qualidade, pequenas melhorias em 
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equipamentos e automação já eram uma realidade nas unidades fabris da Beta, conforme o ex-
gerente de inovação e atual gerente de novos processos industriais da empresa. Dessa forma, a 
Beta realizou esforços de inovação, mas predominantemente apoiados por fornecedores de bens 
de capital. A Beta trabalhou de forma sinérgica com outras empresas de bens de capital e de 
engenharia para criar projetos de melhoria de processos e equipamentos para produção de 
bioetanol e para cogeração de energia elétrica: “A Beta realizou aproximadamente 95% dos seus 
investimentos em equipamentos industriais com empresas brasileiras, como Dedini, Semisa, 
Sermatec, HPB Simisa, Caldena e JW Dedini.” (Diretor de operações e engenharia da Beta).  

Pequenas melhorias e adaptações também foram concebidas na Lambda. No início dos anos 2000, 
a Lambda implantou um sistema gerencial integrado (SAP), o que permitiu que a Lambda 
integrasse seus processos. De acordo com o gerente industrial da Lambda, a organização também 
utiliza atualmente a consultoria de um profissional da indústria petroquímica para avaliar as 
instalações e os aspectos de controle e de pessoas. A área de manutenção e engenharia utiliza 
métodos para aferir a confiabilidade de projetos. Foram mais de 50 subsistemas mapeados que 
medem e estimam as taxas de falha individualmente. Para apoiar o sistema produtivo, além de 
contar com profissionais experientes da casa, a empresa incentivou a formação superior de todos 
os seus supervisores e a realização de treinamentos e cursos no exterior. Os gerentes da planta, de 
qualidade, de engenharia, de logística e de manutenção foram todos contratados de outras 
indústrias.  

Em 2008, a Lambda inaugurou a Usina Boa Vista em Quirinópolis (GO), com 100% de sua 
colheita mecanizada, 1.7 milhão de metros quadrados, 23 mil metros de área construída e com 
um Centro de Operações Industriais (COI) que monitora em tempo real todos os processos. Na 
década de 2010, a empresa assinou um acordo para a criação de uma joint venture com a 
Amyris Biotechnologies (SMA Indústria Química S.A.) para o desenvolvimento de uma 
tecnologia para a produção da farneseno da cana-de-açúcar para a geração de uma molécula de 
15 carbonos. Até o momento, aproximadamente 50% do projeto está executado e há 
negociações para que o restante seja finalizado.  

De acordo com o diretor de engenharia da Amyris, o farneseno pode ser utilizado como 
matéria-prima para diversos produtos de biorrefinaria, como o biodiesel (por um processo de 
hidrogenação) e bioquerosene (por um processo de hidrogenação e destilação) que pode ser 
utilizado em motores a jato (e foram realizados testes com a Gol, Azul, Air France e Etihad). O 
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farneseno também pode ser insumo para a produção de detergentes, cosméticos, perfumes e 
lubrificantes industriais. Portanto, a empresa procurou realizar atividades inovadoras de forma 
cooperada com a Amyris, entretanto a empresa efetivamente tem somente realizado atividades 
de produção:  

Este acordo encontra-se no momento sem prazo para término pelas dificuldades 
inerentes à um empreendimento cooperado que necessita de interações entre as 
diretorias para tomada de decisões. As últimas conquistas tecnológicas são 
resultado dos esforços independentes da Amyris com a sua unidade em Brotas (SP). 
(Diretor de engenharia da Amyris). 

A indústria também foi capaz de implementar atividades inovadoras com base em engenharia, 
engenharia reversa e projetos em novos processos, equipamentos e produtos industriais. Por 
exemplo, em 2004, de acordo com o analista de planejamento industrial da Alfa, após uma visita 
do presidente da Alfa à fábrica da Budweiser nos EUA, foi decidido que os laboratórios da Alfa 
deveriam ser reconstruídos com uma filosofia mais atual. Com isso, a empresa construiu um novo 
espaço para três laboratórios: (a) microbiologia: para análises da qualidade da fermentação e da 
levedura seca; (b) análise de cana: para análises pelo método Pagamento de Cana por Teor de 
Sacarose (PCTS) da Consecana – ou seja, a Alfa instaurou um sistema de pagamento pela cana de 
seus fornecedores que premiava a quantidade de sacarose entregue e não de biomassa (cana, 
palha, sujeira etc.); e (c) análise de processos e produtos finais: para análises de qualidade dos 
caldos, água, mel, xarope e condensado: “Essas análises permitiam que a empresa monitorasse 
de forma contínua e rápida a qualidade de seus processos, permitindo que ajustes fossem 
realizados ao processo de fabricação durante a operação.” (Analista de planejamento industrial 
da Alfa). 

A Alfa criou uma maneira de selecionar leveduras para o processo de fabricação de etanol. De 
acordo com o analista de planejamento industrial da empresa, a cada safra de cana, as empresas 
produtoras utilizam diferentes leveduras no processo de fabricação de etanol. A seleção das 
leveduras é feita pela experimentação. As diferentes condições da matéria-prima condicionam a 
produtividade, taxa de nascimento e taxa de mortalidade das leveduras. Em termos práticos, isso 
quer dizer que uma levedura “campeã” de uma safra não necessariamente será a melhor para a 
próxima safra. Nesse sentido, a Alfa criou sistemas próprios de experimentação e de testes para 
selecionar as melhores leveduras para sua safra. No fim da safra, as leveduras “campeãs” são 
congeladas e algumas são entregues para instituições de pesquisa (como o IAC) para serem 
guardadas num “banco”: “Essas leveduras podem ser reutilizadas nas próximas safras e podem 
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ser testadas para averiguar se elas possuem as características recomendadas para as 
características da cana da safra sendo processada.” (Analista de planejamento industrial da 
Alfa). 

A Beta se engajou de forma ainda mais ampla no desenvolvimento de atividades de inovação 
com base em engenharia, engenharia reversa e projetos. Em 2011, de acordo com o ex-gerente 
de inovação e atual gerente de novos processos industriais, a empresa engajou-se no projeto de 
enfardamento de palha, que teve como objetivo o aumento da disponibilidade de biomassa para 
processamento. Esse projeto foi responsável por aumentar em 26% o volume de cogeração 
energética da Beta, conforme o diretor de operações e engenharia da Beta. A Beta se envolveu 
com fornecedores como a Sermatec para criar uma solução de limpeza de cana a seco e 
aproveitamento da palha.  

Enquanto a Sermatec ficou responsável pela engenharia e concepção do projeto, a Beta tratou 
de realizar testes e feedbacks, segundo o diretor de operações e engenharia da Beta. O sistema 
separa as impurezas vegetais (palha) e minerais (terra) da cana colhida mecanicamente nas 
empresas produtoras. O conceito pode ser aplicado tanto para o processamento da cana inteira 
(mesas alimentadoras) quanto da picada (descarga direta). Nos dois casos, as impurezas 
minerais removidas são devolvidas para as lavouras. Entre as principais vantagens desse 
processo, a Beta conseguiu reduzir impactos ambientais (com menor utilização de água no 
processo de limpeza), redução de impurezas minerais na indústria e redução do consumo de 
potência dos equipamentos. 

Todas as unidades fabris da Beta possuem estrutura de cogeração de energia elétrica e em todas 
é utilizada a tecnologia de caldeiras de alta pressão. Essas caldeiras utilizam tecnologia de leito 
fluidizado que permite um ganho de até 30% de energia gerada. Para isso, a Beta desenvolveu 
um sistema para maximizar a eficiência energética. Nesse projeto, são utilizados alguns 
softwares de simulação de processo. A Beta montou a equipe de engenharia de projetos de 
sistemas termodinâmicos pela contratação de engenheiros que já tinham experiência na Beta 
Petro. De acordo com o diretor de operações e engenharia da Beta, as caldeiras de alta pressão 
utilizadas pela empresa foram adquiridas junto à HPB Simisa, empresa de equipamentos 
sediada em Sertãozinho (SP) e o processo de automação é de tecnologia Yokogawa:   

A Beta concebeu projetos para aproveitamento de correntes quentes para pré-
aquecer correntes frias. Esses projetos minimizam o consumo de energia para gerar 
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vapor para as usinas. Esses desenhos e projetos foram concebidos pelo próprio 
corpo de engenheiros da Beta, sem haver interações com outras organizações. 
(Diretor de operações e engenharia da Beta).  

Em parceria com a Beta Petro, a Beta desenvolveu uma modelagem matemática de uma usina. 
Esse projeto permite integrar diferentes tecnologias para maximizar e agregação de valor à 
biomassa e possibilita a otimização energética e de produtividade dos ativos industriais, por 
meio do uso de simuladores de processo e de técnicas de controle avançado. Ou seja, essa 
modelagem teve como objetivo disponibilizar uma ferramenta de otimização e integração 
energética de processos, propor estratégias otimizadas de condução do processo por meio da 
criação de cenários que buscassem o melhor arranjo para cada situação da produção, incluindo 
desde a matéria-prima, produção de bioetanol e cogeração de energia elétrica, de acordo com o 
ex-gerente de inovação e atual gerente de novos processos industriais da Beta. 

Em conjunto com o Laboratório de Genética e Expressão da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), a Beta focou no desenvolvimento de leveduras industriais mais 
adequadas à produção de bioetanol em larga escala, por meio de manipulação genética. É 
realizado o mapeamento genético de leveduras selvagens utilizadas industrialmente e foram 
criadas duas patentes conjuntas, uma primeira para a análise e identificação de sequência 
genética de leveduras (genotipagem) e outra para a manipulação genética em plataformas de 
leveduras. De acordo com o ex-gerente de inovação e atual gerente de novos processos 
industriais da Beta, essas leveduras modificadas têm o objetivo de aumentar a eficiência 
fermentativa do processo (o projeto se chama Projeto Biorreator). A partir de 2012, esse projeto 
incluiu também a UFSCar. Esses projetos, em conjunto, apresentaram ganhos acumulados na 
ordem de R$ 46 milhões nas safras de 2011/2012 e 2012/2013.  

Por meio de uma parceria estabelecida com o CTC, a Beta desenvolveu planos de ação para 
melhorar a eficiência fermentativa do processo com base na otimização dos parâmetros de 
controle de processos, tais como o pH e temperatura, segundo o ex-gerente de inovação e atual 
gerente de novos processos industriais da Beta. Com a ajuda de consultores externos, a empresa 
tem realizado melhorias no processo biológico, de contaminação e antibióticos. Essas 
experimentações são realizadas pelas equipes técnicas da Beta e os dados são disponibilizados 
para uma empresa de consultoria que realiza as análises e, depois, em conjunto, são realizadas 
propostas de modificações no processo de fermentação.  
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Esforços de P&D de E2G foram liderados pelos Estados Unidos, Itália e Europa desde a década 
de 1990. Esforços como este no Brasil aconteceram a partir da década de 2000. A Beta foi um 
dos cinco grupos sucroalcooleiros que receberam financiamento do PAISS para 
desenvolvimento de tecnologias para a produção de E2G. Detalhes sobre o projeto E2G da Beta 
são apresentados no Boxe 6.14. 

Boxe 6.14. O projeto E2G da Beta: consórcio entre Beta, VTT, Metso e Inbicon 
Esse esforço na geração de tecnologias para produção de E2G é feito com a combinação do conhecimento de 
quatro empresas: Beta, VTT, Inbicon e Metso:  
 

A VTT exportará sua expertise em desenvolvimento de tecnologias de 
processamento de biomassa. A Metso será responsável pela manufatura dos 
equipamentos industriais utilizados nas plantas piloto e comercial. A Inbicon, 
empresa dinamarquesa do grupo DONG Energy, usará sua expertise em 
biotecnologia para desenvolvimento de tecnologias, outros produtos a partir de 
matérias-primas lignocelulósicas e técnicas fermentativas. (Ex-gerente de 
inovação e atual gerente de novos processos industriais da Beta). 

 
Os primeiros testes foram realizados na safra de 2012/2013 com o envio de três toneladas de bagaço de cana 
para testes na Dinamarca. Em 2014, realizou-se o estudo de viabilidade de uma planta de demonstração para ser 
instalada na safra de 2015/2016 para a fase final de desenvolvimento e validação do processo. Desde que os 
testes começaram, foram realizadas diversas alterações no processo para encontrar as enzimas e insumos mais 
adequados. A partir desses ajustes, a produtividade aumentou e, segundo o vice-presidente de operações e 
engenharia da empresa, já foi reduzido em 35% o custo de produção inicial. 

A Sigma também recebeu recursos do PAISS para desenvolvimento de tecnologias para a 
produção de bioetanol de 2ª geração. A tecnologia industrial para produção de E2G na fábrica 
da Sigma é oriunda da Proesa, do Grupo Beta Renewables. Os processos atuais foram 
concebidos por um consórcio de empresas: a Chemtex é a fornecedora de tecnologia de pré-
tratamento. A Novozymes é a fornecedora de tecnologia de enzimas e a DSM fornece as 
leveduras. Os técnicos e engenheiros da Sigma trabalham de forma cooperada com essas 
empresas para realizar projetos de modificações em sistemas, processos e equipamentos para 
produção de E2G. 

A Dedini assinou uma parceria com a Novozymes para a condução de P&D em bioetanol de 2ª 
geração do bagaço da cana-de-açúcar. Com a participação da Fermentec, ESALQ, USP e 
UFSC, foi desenvolvida uma tecnologia (Plant Ecoferm) capaz de produzir bioetanol com 
volume reduzido de vinhaça pelo aumento do conteúdo alcoólico durante a fermentação. 
Atualmente, a indústria de bioetanol brasileira trabalha com um teor alcoólico entre 8 e 10% 
emitindo 10 a 12 litros de vinhaça por litro de bioetanol produzido. Com essa nova tecnologia, a 
fermentação pode ser realizada com um teor alcoólico de 16% para a produção de 5 litros de 
vinhaça por litro de bioetanol produzido.  
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Em parceria com a empresa Benchmark Design (EUA), um novo sistema chamado Thermally 
Accelerated Short Time Evaporation (TASTE) foi desenvolvido para reduzir a concentração de 
vinhaça em até cinco vezes. Outro caso de desenvolvimento em parceria aconteceu com a 
empresa Thermax, desenvolvendo o EcoChill, que gera água gelada a partir do aproveitamento 
térmico da energia disponível nas diferentes correntes quentes da usina, reduzindo o consumo 
de energia para o controle da temperatura de fermentação, obtendo maior teor alcoólico e 
reduzindo o volume de vinhaça (DEDINI, 2015). 

A Dedini também desempenha atividades de prospecção tecnológica de forma autônoma, criando 
importantes tecnologias para a indústria de bioetanol, por exemplo: (i) Usina Sustentável Dedini 
(USD), uma macromáquina, praticamente autossustentável para transformar a cana-de-açúcar em 
bioprodutos, com impacto ambiental próximo a zero; (ii) Biofom, um fertilizante produzido com 
os resíduos da agroindústria (vinhaça concentrada, torta de filtro, cinzas de caldeira e fuligem das 
chaminés), sendo uma solução para substituição da adubação mineral da cana-de-açúcar. Esse 
produto, com a complementação dos nutrientes minerais necessários, é transformado em adubo 
organomineral, contendo todos os elementos requeridos para a cultura da cana-de-açúcar, além de 
melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo, devido à matéria orgânica; (iii) 
desidratação via membrana (Siftek), um sistema de desidratação com uso de membranas 
moleculares Siftek, permitindo substancial redução no consumo de energia, é um sistema 
contínuo, sem necessidade de agente químico, permitindo a obtenção de créditos de carbono, ou 
seja, totalmente integrado com o conceito da USD; e (iv) Bioágua, que possibilita a 
autossuficiência em água e a exportação do seu excedente, podendo significar em sua etapa mais 
evoluída a exportação de cerca de 0,29 m3 de água por tonelada de cana processada (DEDINI, 
2015). 

A Gama estabeleceu atividades com base em P&D próximas da fronteira em duas frentes. 
Primeiro, na década de 2010, os esforços de inovação industrial para produção de bioetanol 
foram concentrados para trazer melhorias ao processo de fermentação, de acordo com o diretor 
agroindustrial da Gama. Essa iniciativa foi um empreendimento autônomo dos técnicos e 
engenheiros industriais da Gama que buscaram encontrar melhorias no processo químico, no 
design dos equipamentos e em protocolos de processo. Dessa forma, a empresa construiu uma 
planta-piloto de fermentação, em que são realizadas experimentações de novas formas de 
dornas e novos processos. Segundo, de forma conjunta com a General Electric (GE), a empresa 
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está desenvolvendo sistemas economicamente viáveis para a produção e utilização do biogás 
proveniente da torta de filtro e da vinhaça:  

De forma inicial, a empresa está criando o conceito de utilização deste produto 
internamente, como combustível para sua frota e seus equipamentos. Esse tipo de 
iniciativa ajudará a empresa em seu desempenho ambiental e criaria o ambiente 
ideal para testar de forma piloto uma produção em escala comercial deste produto. 
(Diretor agroindustrial da Gama)  

A Empresa Aeroespacial Brasileira (Embraer) projetou, construiu e comercializa a Aeronave 
agrícola Ipanema. Até 2013, a Embraer já havia comercializado mais de 1.300 unidades. Essa 
aeronave foi o primeiro avião certificado a voar movido a bioetanol no mundo (EMBRAER, 
2015). Técnicos e engenheiros projetaram e construíram um motor e um sistema de exaustão 
específico para o bioetanol. Essa aeronave serve como veículo para que seja realizada a aplicação 
de produtos químicos (inseticidas, herbicidas, agrotóxicos etc.) em plantações (ver Figura 6.11). 

Os esforços da Gama Ômega e da Delta Ômega são exemplos de esforços cooperados entre as 
empresas produtoras com universidades, institutos de pesquisa e fornecedores, tanto nacionais 
quanto estrangeiros, para o domínio de tecnologias na área de bioalimentos, bioquímicos, 
biofármacos e bioplásticos. 

Figura 6.11. Aeronave agrícola Ipanema da Embraer 

 
Fonte: Embraer (2015). 
Parte da história da Gama Ômega já foi contada na seção anterior e no Boxe 6.11. Contudo, na fase 
de maturidade (2000-2014), a empresa iniciou atividades inovadoras em outras frentes. Em 2003, a 
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empresa realizou o startup da sua planta de fermentação primária e em 2005/2006 iniciou a 
operação da sua torre de spray dryer para produzir produtos aglomerados, novo evaporador e novo 
fermentador. No final da década de 2000, a empresa aumentou ainda mais seus investimentos para 
expansão produtiva e criação de plantas-piloto para novos produtos, assim como, havia depositado 
duas patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (Quadro 6.3). 

De acordo com o diretor da Gama Ômega, no início da década de 2010, a empresa realizou 
investimentos da ordem de R$ 210 milhões + R$ 120 milhões com a ajuda da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) para aumento de capacidade produtiva e duplicação da sua unidade 
Quatá. Esse projeto permitiu que a empresa investisse nas áreas de fermentação, cultura pura, 
autólise e secagem. No final da década de 2000, a Gama Ômega adquiriu duas empresas 
estrangeiras: (i) uma empresa norte-americana (PTX Food) de produção de bactérias, seus 
laboratórios e sua planta produtiva; e (ii) uma empresa norueguesa (Immunocorp), detentora de 
uma marca reconhecida internacionalmente (MacroGard®):  

A compra da fábrica americana permitiu que a organização tivesse um grande 
aprendizado, principalmente na questão comercial e regulatória americana, além 
de acessar um conhecimento em bactérias que complementou os conhecimentos em 
microrganismos da Gama Ômega. A compra da empresa norueguesa trouxe uma 
grande expertise em biotecnologia e deu as bases para que a empresa explorasse 
comercialmente uma marca de nutrição reconhecida mundialmente. 
Adicionalmente, a compra da Immunocorp foi um movimento da Gama Ômega para 
se apropriar de patentes importantes. (Diretor da Gama Ômega). 

 
Quadro 6.3. Patentes depositadas pela Gama Ômega no INPI até 2013 

Processo Depósito Título 
PI 0103732-3  11/07/2001  Método de microencapsulação de agentes terapêuticos e composição 

farmacêutica. 
PI 0103733-1  11/07/2001  Método de encapsulação de ingredientes alimentícios e composição 

alimentícia.  
Fonte: INPI (2015). 

Além dessas aquisições, em 2004, a Gama Ômega lançou seu centro de P&D, com expansões 
em 2007, 2010 e 2011. Atualmente, trabalham aproximadamente 25 pessoas nesse centro, entre 
elas técnicos, graduados, mestres e doutores. Nesse centro de P&D, são realizados 
desenvolvimentos de novos processos, produtos e pesquisas com genética, biologia e leveduras 
transgênicas, de acordo com o diretor da Gama Ômega. Nas safras de 2009/2010 e 2010/2011, 
foram investidos mais de R$ 7 milhões em projetos de P&D, sendo R$ 1.9 milhão para a 
ampliação de infraestrutura de seus laboratórios. Os esforços em inovação realizados pela 
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empresa criaram produtos de maior valor agregado para a Gama. Esses produtos possuem uma 
rentabilidade significativamente maior: “Os produtos à base de levedura fabricados pela Gama 
Ômega têm uma rentabilidade média de 6 a 8 vezes maior que a do açúcar e do etanol. 
Atualmente, a empresa tem aproximadamente cem produtos disponíveis para o mercado e irá 
lançar outros cinco somente em 2014.” (Diretor da Gama Ômega). 

A criação dessas capacidades tecnológicas aconteceu dentro da Gama e de seu departamento de 
P&D, assim como a Gama acessou capacidades em diferentes parceiros, como universidades, 
institutos de pesquisa, fornecedores e clientes. A empresa organizou seu próprio laboratório de 
P&D que, em cooperação com diversas organizações, implementou mais de 100 produtos: 

Para a criação destes diferentes produtos, a Gama Ômega, além de contar com o apoio 
técnico e programas de pesquisa com universidades e institutos de pesquisas nacionais e 
internacionais, seu próprio centro de P&D, e a aquisição de empresas de biotecnologia 
nos EUA e Noruega, mantém um processo de feedback constante com os clientes. Este 
elemento, foi o componente-chave para a inovação na Gama Ômega. Os processos de 
troca de informações com clientes-chave foram determinantes para escolhas de 
produtos e aumento da qualidade. (Diretor da Gama Ômega). 

Em 2012 e 2013, a Gama Ômega captou aproximadamente 330 milhões de reais junto à Finep para 
o aumento da sua capacidade produtiva e expansão das suas linhas de produto. Portanto, 
confrontando as evidências com o Quadro 5.2 do capítulo 5, pode-se afirmar que a Gama realizou 
atividades por meio de capacidades world-leading innovation nas décadas de 2000 e 2010 para a 
função p. 

A história da Delta Ômega também foi iniciada na seção anterior e nos Boxes 6.12 e 6.13. Na 
fase de maturidade (2000-2014), a empresa também mudou de forma substancial a direção dos 
seus esforços de inovação. Entre 2000 e 2007, o PHB tomou outros rumos. Para o diretor da 
Delta Ômega, o setor sucroalcooleiro estava em grande ascensão e os investidores tomaram a 
decisão de intensificar os investimentos e aumentar os esforços de desenvolvimento. Em 2000, 
a planta foi redesenhada, remodelada e sua produção foi estendida em 10 vezes, com 
capacidade para fabricação de até 50 toneladas de PHB por ano. Em 2001, a empresa começou 
os estudos para desenvolvimento de blendas e compósitos a partir do PHB e o copolímero PHB-
HV. “Neste período a empresa já havia enviado seu produto para diversas universidades e 
institutos de pesquisa para realizarem estudos de utilidade do PHB e já comercializava sua 
produção toda para o mercado externo, principalmente para empresas norte-americanas, 
alemãs e japonesas.” (Diretor da Delta Ômega). 
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Em 2007, a Delta Ômega decidiu investir em uma parceria com o departamento de engenharia 
de materiais da UFSCar para encontrar possíveis aplicações para o PHB. Apoiada com recursos 
da FAPESP, a Delta Ômega financiou e construiu um prédio laboratorial no campus de São 
Carlos da UFSCar e os recursos da FAPESP e da universidade serviram para a compra de 
equipamentos laboratoriais. Nesse projeto conjunto, o pesquisador Prof. José Augusto Agnelli 
coordenou o projeto com diversos alunos de todos os níveis (graduação, mestrado e doutorado) 
e um funcionário da Delta ficava trabalhando de forma integral no laboratório, de acordo com o 
diretor da Delta Ômega.  

O produto fabricado pela Delta Ômega, além de ser superior a outros plásticos biodegradáveis no 
quesito biodegradabilidade, também era mais competitivo financeiramente. Para se ter uma 
comparação, o quilo do polímero de cana-de-açúcar custava aproximadamente US$ 5 o quilo, 
enquanto o quilo de outros plásticos provenientes da beterraba ou do milho custava, 
aproximadamente, US$ 14. Esses custos muito mais baixos aconteciam em decorrência dos 
processos de fabricação operarem de forma conjunta com as instalações da usina, utilizando a 
matéria-prima, insumos, energia elétrica e vapor do processo de fabricação de açúcar e bioetanol. 
 
Os esforços realizados em conjunto com a UFSCar permitiram que a empresa desenvolvesse 
tecnologias para a produção de pellets (pequenas pastilhas cilíndricas feitas com uma mistura de 
PHB e fibras naturais). O preço de produção do produto está, atualmente, na casa dos US$ 5 o 
quilo, enquanto o polipropileno está em torno de US$ 2 o quilo. Atualmente, o produto é 
comercializado totalmente para o mercado externo, com destino a empresas dos EUA, Alemanha 
e Japão. De acordo com o diretor da Delta Ômega, esse produto também foi certificado pela Din 
Certco (Alemanha) e AIB-Vinçotte (Bélgica), dois institutos internacionais de certificação.  

A Delta Ômega criou plantas-piloto e organizou uma área de P&D para a criação de processos 
de produção e para a melhoria das características do bioplástico. A empresa realizou esse 
desenvolvimento em cooperação com um arranjo interinstitucional composto por uma usina 
competidora (ex.: Ksi), institutos de pesquisa (ex.: CTC e IPT), universidades (ex.: UFSCar e 
Graz University) e clientes internacionais. 

O seu principal diferencial em comparação ao PLA [bioplástico oriundo do milho] é 
que o PHB não necessita de altas temperaturas, ou seja, se descartado num 
ambiente com alta atividade microbiológica, o produto degrada naturalmente, já o 
PLA necessita de um ambiente rico em atividade microbiológica e uma temperatura 
superior a 60 °C. Quando comparado com o plástico tradicional levam 
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aproximadamente cem anos para se degradar, produtos feitos com o PHB se 
decompõem em torno de 12 meses e não liberam produtos nocivos ao meio 
ambiente. (Diretor da Delta Ômega). 

Contudo, o setor de bioetanol enfrentou uma crise financeira no final da década de 2000. Essa 
crise obrigou os diretores da Delta a procurarem novas soluções de como tornar o projeto 
desenvolvido economicamente viável: 

Porém, em 2008 houve uma grande crise no setor sucroalcooleiro em decorrência 
da crise mundial, onde houve uma redução drástica da liquidez do mercado. Os 
acionistas e gestores da Delta responderam de forma rápida à esta oscilação e 
diminuíram drasticamente os investimentos na Delta Ômega e criaram uma grande 
incerteza no projeto. (Diretor da Delta Ômega). 

Dessa forma, funcionários da Delta Ômega buscaram diferentes formas de financiamento 
governamental, como, por exemplo, FAPESP, Finep e BNDES, conforme o diretor-
superintendente da Delta. O edital PAISS do BNDES foi de grande importância para continuar 
as pesquisas de criação de tecnologias de redução de custos de produção do PHB. Em 
decorrência dessas dificuldades financeiras, do cancelamento da construção de uma planta 
industrial comercial de PHB para produção de 30.000 toneladas por ano de PHB, a empresa 
procurou alternativas produtivas para tornar o projeto novamente viável. Nessa direção, 
encontraram o ácido butírico, segundo o diretor da Delta Ômega. 

Essa nova alternativa atraiu o interesse da Delta Ômega em decorrência de uma nova lei europeia 
promulgada em 2006. Essa lei bania o uso de hormônios e antibióticos de forma indiscriminada 
para a criação de animais. Sem o uso desses hormônios e antibióticos, os produtores de animais 
europeus necessitavam de um complemento ou aditivo nutricional e fármaco para nutrir os 
animais para garantir ganho de peso e a saúde. Um dos elementos que seria necessário era o ácido 
butírico. Essa molécula é demandada por todos os animais e seres humanos para o trato da flora 
intestinal, e nenhum desses seres produz esse ácido de forma natural. Para a produção de ácido 
butírico, os animais e seres humanos precisam ingerir uma quantidade mínima de fibras para que 
as bactérias do trato intestinal possam produzir esse ácido. De acordo com o diretor da Delta 
Ômega, esse ácido também é muito usado na indústria farmacêutica na síntese de aromáticos e em 
agentes emulsificantes e plastificantes, na indústria alimentícia, os ésteres desse ácido são usados 
na composição do sabor artificial e, na medicina, serve para o tratamento de algumas doenças, 
ligadas principalmente a alguns tipos de câncer e de obesidade. 
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Portanto, após o interesse inicial nesse novo produto, os técnicos e engenheiros da Delta 
realizaram pesquisas em papers e artigos científicos, além de conversas com pesquisadores e 
acadêmicos, e encontraram uma rota química com potencial de viabilidade econômica para a 
nutrição animal: “A partir de 2012, a empresa intensificou suas pesquisas e experimentações 
para a produção deste novo componente e tem como meta a produção comercial deste produto 
para 2014/2015. O que torna esta nova rota viável econômica é a simplificação dos processos.” 
(Diretor da Delta Ômega). 

Em outras palavras, enquanto o PHB necessita de dois grandes processos, fermentação e 
extração, o processo de produção de ácido butírico demanda somente o processo de 
fermentação e elimina a necessidade de extração. A extração é a rota tecnológica mais 
complexa e mais onerosa. Como a Delta havia construído maturidade em processos de 
fermentação, a empresa dominava essa etapa da cadeia produtiva e não enfrentaria grandes 
desafios técnicos. Outro fator que torna essa diversificação economicamente viável é a não 
necessidade de investimentos em novos equipamentos e estrutura para tornar a planta-piloto em 
planta comercial. De acordo com o diretor da Delta Ômega, a estrutura e os equipamentos 
atuais, com pequenas somas de investimentos, são suficientes para alcançar a escala comercial: 
“Nos últimos dois anos, a empresa realizou e validou pesquisas e testes desse ácido como 
suplemento alimentar para animais, principalmente em aves, camarões e peixes e já tem uma 
técnica validada competitiva para a comercialização do produto.” (Diretor da Delta Ômega). 

Durante todo o período de desenvolvimento das rotas produtivas de PHB e de ácido butírico, os 
engenheiros e técnicos da Delta necessitaram realizar profundas modificações e redesenhar 
equipamentos e processos. Esse grande esforço de desenvolvimento tecnológico permitiu que a 
empresa depositasse 18 patentes no INPI nas áreas de: (i) bactérias geneticamente modificadas; 
(ii) processos de extração; (iii) processos de formulação; e (iv) nutrição. Além dessas patentes, 
como os processos eram inéditos para o mundo, a empresa necessitou trabalhar em conjunto 
com um laboratório japonês para desenvolver e criar novos testes laboratoriais inéditos para 
averiguar as características e a qualidade do processo (Quadro 6.4).  

A estrutura construída para tornar esses projetos uma realidade se modificou drasticamente no 
decorrer do tempo: em 1994, a estrutura era de aproximadamente 10 pessoas, sendo seis 
operadores e técnicos, dois engenheiros e dois consultores externos oriundos do CTC (esses 
consultores saíram do CTC para montar suas empresas nas áreas de fermentação e de extração). 
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Na ampliação ocorrida nos anos 2000, a estrutura dobrou, somando 20 funcionários, sendo 
contratados dois gestores administrativos, mais outros dois engenheiros, seis técnicos de 
processo e, a partir da década de 2010, a contratação de outro engenheiro da área petroquímica 
para auxiliar na área de extração e separação.  

Para o desenvolvimento dos seus produtos, a Amyris mantém uma série de parcerias. Para o 
desenvolvimento de biocombustíveis renováveis, a empresa mantém uma parceria com a Total. 
Atualmente, a organização comercializa diesel renovável e está buscando certificar seu 
biocombustível aeronáutico renovável. Em parceria com a Psi, em uma joint venture chamada 
Novvi, estão desenvolvendo, produzindo, comercializando e distribuindo óleos e lubrificantes 
renováveis. Em parceria com o grupo italiano M&G, estão desenvolvendo um material 
Polyethylene Terephthalate (PET) com o biofene como ingrediente. 

Quadro 6.4. Patentes depositadas pela Delta Ômega no INPI até 2013 
Processo Depósito Título 

PI 0600787-2 24/02/2006 Composição polimérica ambientalmente degradável e seu método de obtenção 
PI 0600685-0 24/02/2006 Blenda polimérica ambientalmente degradável e seu processo de obtenção 
PI 0600784-8 24/02/2006 Composição para preparo de espuma à base de poliuretano biodegradável e 

espuma de poliuretano biodegradável 
PI 0600683-3 24/02/2006 Composição polimérica ambientalmente degradável e seu processo de obtenção 
PI 0600783-0 24/02/2006 Composição polimérica biodegradável e método para produção de uma 

composição polimérica biodegradável 
PI 0600681-7 24/02/2006 Blenda polimérica ambientalmente degradável e seu processo de obtenção 
PI 0600782-1 24/02/2006 

Composição para preparo de poliol poliéster degradável, processo para obtenção 
de poliol poliéster, de elastômero, de espumas, de tintas e de adesivos, e espuma 
degradável de um poliol poliéster 

PI 0600473-3 06/02/2006 Implante polimérico e seu processo de preparação 
PI 0501278-3 06/04/2005 Repositório de mudas de plantas, processo de produção de um repositório de 

mudas e processo de desenvolvimento e plantio de mudas 
PI 0501844-7 04/03/2005 Processo para extração e recuperação de polihidroxialcanoatos (phas) de biomassa 

celular 
PI 0405622-1 19/11/2004 Processo para recuperação de polihidroxialcanoatos (phas) de biomassa celular 
PI 0418990-6 06/08/2004 Composição polimérica plastificante e uso da composição polimérica 
PI 0306230-9 28/11/2003 Processo para recuperação de polihidroxialcanoatos (phas) de biomassa celular 
PI 9806557-2 20/11/1998 Cepa mutante de Burkholderia sp e método de obtenção da cepa 
PI 9805116-4 14/08/1998 Cepa mutante de Alcaligenes eutrophus, cepa transgênica de mutante de 

Alcaligenes eutrophus e método de obtenção 
PI 9806581-5 12/08/1998 Cepa transgênica de Alcaligenes eutrophus e método de obtenção de cepa 

transgênica de Alcaligenes eutrophus 
PI 9302312-0 30/06/1993 Processo de extração de biopolímeros 
PI 9103116-8 16/07/1991 Processo para produzir polihidroxialcanoatos a partir de açúcares extraídos da 

cana-de-açúcar 
Fonte: INPI (2015). 

Por fim, a Sigma, uma das duas empresas brasileiras com uma planta produtora em escala 
comercial de E2G do Brasil (até 2015) (ver Figura 6.12), tem procurado aprofundar suas 
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capacidades de inovação em processos, equipamentos e produtos de biorrefinaria e 
combustíveis avançados (a Psi é a outra empresa que instalou uma unidade produtora de E2G). 
De forma mais específica, a Sigma adquiriu 50% da empresa American Process Industry (API). 
Essa empresa conta com um corpo de mais de 16 pesquisadores doutores e mais de 120 patentes 
depositadas. Esse movimento tem como objetivo deter uma tecnologia, e poder desenvolvê-la, 
de pré-tratamento mais eficiente e mais barata. Engenheiros da Sigma já fazem trabalhos de 
P&D de novos processos e equipamentos para essa fase específica. Vale ressaltar que os EUA e 
a Itália haviam construídos plantas de E2G em meados dos anos 2000 (ver Anexo VII). 

Figura 6.12. Primeira unidade industrial de E2G do Brasil (Sigma) 

 
Fonte: Obtida em pesquisa empírica – Sigma (2015). 
O objetivo é tornar a tecnologia AVAP mais avançada. No pré-tratamento, a estrutura celular da 
matéria-prima é rompida graças a uma ação conjunta de bioetanol e de um composto químico 
(SO2), deixando as fibras de celulose (C6) expostas. Em seguida, a celulose segue para a 
hidrólise, e a hemicelulose (C5) e a lignina vão para tanques de recuperação. A Sigma mantém 
um grupo de mais de 50 pesquisadores (aproximadamente 27 doutores) na cidade de Campinas 
(SP) (Centro de Pesquisas em Biologia Sintética) para realizar pesquisas no desenvolvimento de 
novas leveduras transgênicas. Essas leveduras se mostraram capazes de extrair de forma 
eficiente açúcares tanto do carbono de cinco moléculas, chamado de C5, quanto do de seis 
moléculas, o C6 (SIGMA, 2015). O uso em escala comercial dessa levedura pode significar 
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uma economia na ordem de R$ 500 mil por ano. Essa nova levedura teve seu pedido de patente 
depositado. 

Resumindo, a indústria de bioetanol do Brasil, na fase de maturidade (2000-2014) foi capaz de 
implementar desde atividades mais simples de inovação (ex.: pequenas adaptações em 
processos de cogeração), atividades de complexidade intermediária (ex.: plantas-piloto de 
desenvolvimento de novos processos de fermentação), até atividades próximas da fronteira 
tecnológica internacional com alto grau de complexidade (ex.: P&D de processos para 
fabricação de bioplásticos, biofármacos e bioetanol de 2ª geração). Em outras palavras, para a 
realização dessas diferentes atividades tecnológicas, a indústria necessitou criar capacidades de 
produção avançada (Nível 2) e world-leading innovation (Nível 6) em processos industriais na 
fase de maturidade (2000-2014). 
 
 
6.6.4 Síntese do processo de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol 
no Brasil, na função processos industriais, no período entre 1975 e 2014 
 
 
Nesta seção, é apresentado um panorama do processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil, na função processos industriais, no período 
entre 1975 e 2014. Para a função processos industriais, a indústria foi capaz de alcançar níveis 
de liderança mundial ao longo das três fases examinadas.  

A Figura 6.13 tem o propósito de descrever o processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil, na função processos industriais, no período entre 
1975 e 2014. Para atingir esse propósito, a figura foi construída da seguinte forma: o eixo 
horizontal representa o tempo, dividido nas três fases propostas da pesquisa: fase de emergência 
(1975-1989), fase de crescimento (1990-1999) e fase de maturidade (2000-2014). O eixo vertical 
representa os níveis de capacidade tecnológica, tanto de produção quanto de inovação. No centro 
da figura, são exemplificadas algumas das atividades tecnológicas desenvolvidas pela indústria na 
função processos industriais e o seu correspondente nível de capacidade tecnológica. 

Na fase de emergência (1975-1989), a indústria de bioetanol era muito dependente dos esforços 
do CTC para realizar pequenas adaptações e melhorias em processos e equipamentos de moagem, 
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fermentação e destilação. Outros esforços de inovação com base em pequenas modificações 
foram realizados no âmbito das empresas produtoras (ex.: adaptações em peneiras moleculares). 
Dessa forma, a realização dessas atividades demandou que a indústria de bioetanol do Brasil 
construísse capacidades de produção básica (Nível 1) e de inovação básica (Nível 3).  

Na fase de crescimento (1990-1999), a indústria de bioetanol realizou um salto qualitativo nas 
suas atividades inovadoras. A indústria gerou desde pequenas melhorias e adaptações em 
processos e máquinas de produção de bioetanol de 1ª geração, até mesmo desenvolvimento de 
novas leveduras para fermentação e P&D de bioplásticos. Em outras palavras, a indústria de 
bioetanol necessitou criar capacidades de produção avançada (Nível 2) e world-leading 
innovation (Nível 6) para realizar esses tipos de atividade tecnológica.  

Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), a indústria de bioetanol se engajou em atividades 
de inovação em processos e equipamentos de 1ª e 2ª gerações, assim como para produção de 
biocombustíveis avançados e outros produtos à base de biorrefinaria (ex.: biofármacos, 
bioquímicos e bioplásticos). Ou seja, a indústria de bioetanol consolidou sua posição como um 
dos líderes mundiais em criação de tecnologias na área industrial. Para realizar essas atividades, 
a indústria de bioetanol do Brasil necessitou acumular capacidades de produção avançada 
(Nível 2) e world-leading innovation (Nível 6). 

O propósito da Figura 6.14 é representar a direção da trajetória tecnológica desenvolvida pela 
indústria de bioetanol do Brasil, no período entre 1920 e 2014, na função processos industriais. 
Para atingir esse objetivo, a figura foi assim organizada: o eixo horizontal apresenta o período 
de background e as três fases investigadas (emergência, crescimento e maturidade), enquanto o 
eixo vertical representa os níveis de capacidade tecnológica. No centro, é apresentada uma linha 
de tendência (colorida de azul-escuro) que representa a trajetória tecnológica percorrida pela 
indústria na função processos industriais e alguns exemplos ilustrativos de atividades 
tecnológicas desenvolvidas ao longo do tempo. Vale lembrar que a área sombreada de cinza é 
uma representação esquemática da trajetória tecnológica da indústria no período de 1920 a 
2014. O Anexo VII tem como propósito complementar as informações da Figura 6.14 pela 
ilustração do tempo envolvido que a indústria de bioetanol do Brasil demorou em 
adotar/realizar alguns dos principais eventos tecnológicos em comparação com a fronteira 
tecnológica internacional. 



204 
 

 

O Quadro 6.5 apresenta informações sobre as atividades tecnológicas na função processos 
industriais que a indústria de bioetanol do Brasil desempenhou no período entre 1975 e 2014. 
Nesse quadro, são apresentadas informações sobre a fase em que a atividade tecnológica foi 
realizada, a natureza da atividade tecnológica, o nível de capacidade tecnológica 
correspondente, as organizações participantes e alguns benefícios gerados. Essas evidências 
ajudam a descrever a forma como foram organizados os processos de acumulação de 
capacidades tecnológicas na função processos industriais. 

Na fase de emergência (1975-1989), o CTC desempenhou um papel central na assimilação e 
modificação de tecnologias estrangeiras. Subsequentemente, essas capacidades tecnológicas 
foram transferidas para empresas de bens de capital e para as empresas produtoras. Na fase de 
crescimento (1990-1999), diferentes atores, como empresas produtoras, institutos de pesquisa, 
universidades, fornecedores e empresas de biotecnologia, acumularam capacidades para 
desempenhar atividades de P&D em novos processos, equipamentos e produtos para a 
fabricação de biocombustíveis, bioalimentos, cogeração de energia elétrica e bioplásticos. Na 
fase de maturidade (2000-2014), essas capacidades tecnológicas foram aprofundadas ainda 
mais. Diferentes organizações (ex.: empresas produtoras, universidades, institutos de pesquisa, 
fornecedores, empresas de biotecnologia etc.) se estruturaram na forma de consórcios e 
engajaram-se em atividades de P&D e engenharia para desenhar novas tecnologias (na forma de 
processos, equipamentos, automação e produtos) para biocombustíveis, motores aeronáuticos, 
bioplásticos, bioalimentos, biofarmacêuticos, bioquímicos, insumos avançados e materiais 
avançados.  
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Figura 6.13. Atividades tecnológicas desenvolvidas pela indústria de bioetanol do Brasil na função processos 
industriais no período entre 1975 e 2014 

 
Fonte: Evidências empíricas da pesquisa. 



206 
 

 

Figura 6.14. Acumulação de capacidades tecnológicas de processos industriais na indústria de bioetanol do Brasil no período de 1920 a 2014 (com foco no período entre 
1975 e 2014) 

 
Fonte: Adaptada de Figueiredo (2015 e 2016). 
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Quadro 6.5. Atividades inovadoras implementadas e seus respectivos benefícios para os processos industriais 

Fase Atividade inovadora 
Nível de 

capacidade 
tecnológica 

Organizações envolvidas Benefícios 

Fase de 
emergência 
(1975-1989) 

Introdução de peneiras moleculares. Inovação básica 
(Nível 3) Delta, K-engineering e Codistil 

Descarte do uso de insumos nocivos ao meio 
ambiente, como o monoetilenoglicol ou o 
ciclohexano. 

Introdução da tecnologia de cogeração pela queima de 
bagaço. 

Inovação básica 
(Nível 3) Delta Cogeração de energia, redução de custos e 

criação de uma nova linha de negócios. 
Introdução da tecnologia de cogeração pela queima de 
bagaço. 

Inovação básica 
(Nível 3) Lambda Cogeração de energia, redução de custos e 

criação de uma nova linha de negócios. 

Experimentações e melhorias em processos e 
equipamentos industriais. 

Inovação básica 
(Nível 3) 

CTC, Dedini, Foster Wheeler, 
Fermentec, Codistil e outras 

Melhorias nas tecnologias de “rolos de 
compressão”, “chute Donnelly”, fermentação 
“Melle Boanot”, fermentação batelada etc., que 
foram repassadas para as empresas de bens de 
capital e adotadas na indústria de bioetanol. 

Fase de 
crescimento 
(1990-1999) 

Automação industrial. Inovação básica 
(Nível 3) 

Lambda, CTC, Allen Bradley, 
Rockwell e SMAR 

Redução de custos na moagem, fermentação, 
destilação e cogeração de energia. 

Fábrica de adubo. Inovação básica 
(Nível 3) Alfa e Empral 

Diminuição de custos e poder utilizar a 
adubagem líquida (que é muito mais fácil de ser 
manipulada na adubação mecanizada). 

Introdução da tecnologia de produção de RNA 
(bioalimento). 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Lambda Produção de RNA (bioalimentos). Abertura de 
nova linha de negócios. 

Melhoria de processos de fabricação de levedura seca. 
Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Gama 
Construção da primeira fábrica de produção de 
ração animal à base de levedura seca. 
Exploração de novas linhas de negócio. 

Esforços de engenharia conjunta em novos processos de 
fermentação. Desenvolvimento de planta-piloto e 
melhoramento de leveduras. 

Inovação avançada 
(Nível 5) Delta e Fermentec 

Implementação de uma nova planta-piloto de 
fermentação. Redução de 12 para 6 litros de 
vinhaça produzida para cada litro de bioetanol 
produzido. 

P&D conjunto para explorar bioalimentos. World-leading 
innovation (Nível 6) 

Gama, Louisville U., Gentt U., 
TNO, UFSCar, UNESP, 
UFSM e Abac 

Criação e implementação de novos produtos e 
processos para produzir bioalimentos para 
animais e humanos. Criação de patentes e 
abertura de nova linha de negócios. 

P&D conjunto para explorar bioplásticos. World-leading 
innovation (Nível 6) 

Delta, CTC, IPT, Dedini e 
Graz U. 

Criação e implementação de novos produtos e 
processos para produção do bioplástico PHB. 
Criação de patentes e abertura de nova linha de 
negócios. 
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Quadro 6.5. (continuação) Atividades inovadoras implementadas e seus respectivos benefícios para os processos industriais 

Fase Atividade inovadora 
Nível de 

capacidade 
tecnológica 

Organizações envolvidas Benefícios 

Fase de 
maturidade 

(2000-2014) 

Implementação de técnicas e controles não sistemáticos de 
qualidade, pequenas melhorias em equipamentos e 
automação. 

Inovação básica 
(Nível 3) 

Beta e fornecedores de bens de 
capital 

Melhorias na eficiência produtiva nas usinas 
greenfield. 

Melhoria de processos de fabricação de levedura seca. 
Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Alfa, Technip e Empral 
Construção da primeira fábrica de produção de 
ração animal à base de levedura seca. 
Exploração de novas linhas de negócios. 

Implantação de laboratórios de avaliação de qualidade. 
Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Alfa 

Implantação de três laboratórios: (a) 
microbiologia: para análises da qualidade da 
fermentação e da levedura seca; (b) análise de 
cana: para análises pelo método PCTS da 
Consecana; e (c) análise de processos e produtos 
finais: para análises de qualidade dos caldos, 
água, mel, xarope e condensado. 

Criação de processo de seleção de leveduras. 
Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Alfa e IAC 

Criação de sistemas próprios de experimentação 
e testes para selecionar as melhores leveduras 
para sua safra. No fim da safra, as leveduras 
“campeãs” são congeladas e algumas são 
entregues para instituições de pesquisa (como o 
IAC) para serem guardadas num “banco”. 

Esforços de engenharia conjuntos em processos de 
fermentação. 

Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Beta e Unicamp Melhoria no processo de fermentação e aumento 
da eficiência de produção de bioetanol. 

Projeto de eficiência fermentativa. 
Inovação 
intermediária (Nível 
4) 

Beta, CTC e empresas de 
consultoria 

Melhorias na eficiência fermentativa do 
processo com base na otimização dos 
parâmetros de controle de processos, tais como o 
pH e a temperatura.  

Planta-piloto de fermentação. Inovação avançada 
(Nível 5) Gama e Fermentec 

Melhorias no processo químico, no design dos 
equipamentos e em protocolos de processo de 
fermentação. 

Esforços de engenharia conjuntos em biocombustíveis 
avançados. 

Inovação avançada 
(Nível 5) Lambda e TreeBio 

Criação de novos processos de produção de 
biogás. Melhoria no processo de digestão 
termofílica específica para tratamento da 
vinhaça. 
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Quadro 6.5. (continuação) Atividades inovadoras implementadas e seus respectivos benefícios para os processos industriais 
Fase Atividade inovadora 

Nível de 
capacidade 
tecnológica 

Organizações envolvidas Benefícios 

Fase de 
maturidade 

(2000 - 2014) 

P&D conjunto para explorar biocombustíveis avançados.  Inovação avançada 
(Nível 5) Gama e GE Criação de novos processos de produção de 

biogás. 

Desenvolvimento de novos equipamentos industriais. Inovação avançada 
(Nível 5) 

Dedini, Benchmark, 
Fermentec, ESALQ, USP, 
UFSC e Thermax 

Desenvolvimento de tecnologias: Plant Ecoferm, 
TASTE, Ecochill, Usina Sustentável Dedini, 
Biofom, Desidratação via membrana (Siftek) e 
Bioágua. 

Desenvolvimento do primeiro motor aeronáutico movido 
a bioetanol. 

World-leading 
innovation (Nível 6) Embraer Projeto, construção e comercialização de mais 

de 1.300 aeronaves movidas a bioetanol. 
Esforços de engenharia conjuntos em processos de E2G. World-leading 

innovation (Nível 6) CTC, Alfa e Novozymes 
Implementação de uma nova planta de 
demonstração de E2G. Desenvolvimento de 
processos e insumos para o E2G. 

Esforços de engenharia conjuntos em processos de E2G. World-leading 
innovation (Nível 6) Beta, VTT, Inbicon e Metso 

Implementação de uma nova planta de 
demonstração de E2G. Desenvolvimento de 
processos e insumos para o E2G. 

P&D conjunto para explorar bioalimentos. World-leading 
innovation (Nível 6) 

Gama, PTX Food, 
Immunocorp e outras 

Estabelecimento de centro de P&D próprio. 
Criação e implementação de novos produtos e 
processos para produzir bioalimentos e 
biofármacos. Criação de patentes e abertura de 
nova linha de negócios. 

P&D conjunto para explorar biofármacos. World-leading 
innovation (Nível 6) Delta e Ksi 

Criação e implementação de novos produtos e 
processos para produzir biofármacos (ácido 
butírico). Criação de patentes e abertura de nova 
linha de negócios. 

Esforços de engenharia e P&D conjunto em E2G. World-leading 
innovation (Nível 6) 

Sigma, M&G, Beta 
Renewables e Novozymes 

Implementação de uma nova planta de 
demonstração de E2G. Desenvolvimento de 
processos e insumos para o E2G. 

P&D conjunto para explorar novos bioprodutos. World-leading 
innovation (Nível 6) Sigma, Rhodia e Amyris 

Desenvolvimento de novos bioprodutos 
(bioquímicos e combustíveis avançados). Ainda 
não há produtos lançados para o mercado. 

 

Fonte: Evidências empíricas da pesquisa. 
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6.7 Síntese do Capítulo 
 
 
Esta seção teve como objetivo realizar uma síntese sobre a trajetória tecnológica e a acumulação 
de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil, no período de 1975 a 2014. 
Uma análise comparativa entre as funções tecnológicas (feedstock, processos agrícolas e 
processos industriais), ao longo das fases examinadas do estudo, possibilitou identificar 
variações sutis na forma e na organização do processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas que moldaram a trajetória tecnológica da indústria. 

As análises das evidências, apresentadas neste capítulo possibilitaram a construção de uma 
representação do processo de catch-up tecnológico da indústria de bioetanol no Brasil (Figura 
6.15), que destaca a heterogeneidade dos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
das funções tecnológicas (feedstock, processos agrícolas e processos industriais). A Figura 6.15 
está assim estruturada: o eixo horizontal representa o período de tempo examinado na pesquisa. 
O período entre 1920 e 1974 foi examinado como pano de fundo desta pesquisa (background da 
pesquisa). O período de background está dividido em dois períodos: crise do mosaico (1920-
1932) e pós-crise do mosaico (1933-1974).  

O período entre 1975 e 2014 é examinado de forma aprofundada nesta pesquisa. Conforme 
exposto no capítulo 4, esse período foi dividido em três fases: fase de emergência (1975-1989), 
fase de crescimento (1990-1999) e, por fim, fase de maturidade (2000-2014). O eixo vertical 
representa os níveis de acumulação de capacidades tecnológicas. Esses níveis estão divididos 
conforme a estrutura apresentada no Quadro 5.2, do capítulo 5. No centro da figura são 
ilustradas quatro linhas de tendência que representam as trajetórias tecnológicas específicas das 
funções tecnológicas examinadas no período entre 1975 e 2014: feedstock (linha de tendência 
azul-clara), processos agrícolas (linha de tendência azul) e processos industriais (linha de 
tendência azul-escura), e a trajetória tecnológica dos líderes mundiais (linha de tendência 
vermelha). Ademais, são representadas três áreas sombreadas que ilustram de forma geral a 
trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil, no período de 1920 a 2014. 
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Figura 6.15. Trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil, no período de 1920 a 1974 (background) e de 1975 a 2014 (foco da pesquisa), nas três funções 
tecnológicas examinadas (feedstock, processos agrícolas e processos industriais) 

 Fonte: Adaptada de Figueiredo (2015 e 2016). 
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Para a função feedstock, a indústria de bioetanol do Brasil, no período de background, 
realizou esforços de caracterização de variedades importadas e pesquisas genéticas de 
obtenção de novas variedades por método convencional, em organizações como a EECC, a 
EECP e o IAC. Esses esforços refletem uma acumulação de capacidade de inovação 
intermediária (Nível 4). Na fase de emergência, a indústria se engajou em atividades de P&D 
para a obtenção de novas variedades por método convencional, estudos de identificação de 
espécies e construção de bancos de germoplasma em universidades e institutos de pesquisa 
(ex.: CTC, IAC e Planalsucar).  

A implementação dessas atividades reflete uma acumulação de capacidade de inovação 
avançada (Nível 5). Na fase de crescimento e na fase de maturidade, a indústria fortaleceu 
progressivamente suas capacidades e se moveu em termos de capacidade tecnológica para 
world-leading innovation (Nível 6), realizando atividades de obtenção de novas variedades 
por método convencional e por transgenia, expansão de bancos de germoplasma, atividades 
de P&D para mapeamento do genoma da cana e desenvolvimento de ferramentas 
biotecnológicas, encabeçadas por universidades (ex.: Ridesa, UFSCar, IAC etc.), institutos de 
pesquisa (ex.: CTC, Embrapa Agroenergia, CTBE etc.) e com a entrada de empresas de 
biotecnologia (ex.: CanaVialis, Syngenta, BASF, Bayer etc.).  

Para a função processos agrícolas, a indústria de bioetanol, no período de background, 
realizou pequenas modificações e adaptações em equipamentos e processos agrícolas. Esses 
esforços refletem uma acumulação de capacidade de inovação básica (Nível 3). Na fase de 
emergência, a indústria avançou sua capacidade para inovação intermediária (Nível 4) pela 
realização de atividades de desenvolvimento de novos processos e máquinas agrícolas, com a 
colaboração de universidades, institutos de pesquisa e empresas produtoras (ex.: ESALQ, 
CTC, Delta, Lambda etc.). Na fase de emergência, a indústria continuou seus esforços de 
desenvolvimento de novas máquinas e implementos agrícolas em esforços colaborativos de 
institutos de pesquisa (ex.: CTC etc.), fornecedores (ex.: Randon, New Holland etc.) e 
empresas produtoras (ex.: Delta, Lambda etc.).  

Contudo, a indústria estagnou e apenas manteve a sua acumulação de capacidades de nível de 
inovação intermediária (Nível 4) na fase de crescimento, e essa estagnação perdurou até a fase 
de maturidade. A indústria desenvolveu atividades de desenvolvimento de novos processos, 
máquinas, equipamentos e softwares com iniciativas colaborativas entre fornecedores (ex.: 
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John Deere, Case IH, TMA etc.), empresas produtoras e institutos de pesquisa (ex.: CTC). 
Contudo, a indústria iniciou na fase de maturidade a construção das bases para acumulação de 
capacidades de liderança mundial para a realização de pesquisas de novos sistemas de 
agricultura de precisão e sistemas multilinhas. Entretanto, essas atividades ainda estão em 
estágio de concepção e desenvolvimento. 

Por fim, para a função processos industriais, no período de background, a indústria realizou 
esforços para realizar pequenas modificações e adaptações em processos e equipamentos 
industriais que refletem uma acumulação de capacidade de inovação básica (Nível 3). A 
indústria manteve esse mesmo nível de capacidade tecnológica na fase de emergência, com 
esforços liderados pelo CTC, e posterior difusão de conhecimentos para as empresas 
produtoras e empresas de bens de capital.  

Nas fases de crescimento e maturidade, a indústria se organizou em consórcios com a 
participação de diferentes atores, como universidades (ex.: Unicamp, Louisville U., UFSCar 
etc.), institutos de pesquisa (ex.: CTC, IPT, VTT, TNO etc.), fornecedores (ex.: Dedini, 
Fermentec, Metso etc.), empresas de biotecnologia (ex.: Novozymes, Amyris, Inbicon etc.) e 
empresas produtoras para realizar P&D de novos processos de produção de bioetanol de 1ª 
geração, 2ª geração e produtos de biorrefinaria. 

Portanto, identifica-se que houve três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na 
indústria de bioetanol do Brasil. Esses padrões são caracterizados por sutis diferenças: o 
padrão de acumulação de capacidades tecnológicas de feedstock se caracterizou por uma 
acumulação de capacidades de nível intermediário (Nível 4) para world-leading innovation 
(Nível 6), principalmente centrado em universidades e institutos de pesquisa, e, após a fase de 
maturidade, com a participação de empresas de biotecnologia.  

O padrão de acumulação de capacidades tecnológicas de processos agrícolas se caracterizou 
por uma acumulação de capacidades de nível básico (Nível 3) para nível intermediário (Nível 
4), primordialmente centrado em fornecedores, institutos de pesquisa e empresas produtoras. 
Por fim, o padrão de acumulação de capacidades tecnológicas de processos industriais se 
caracterizou por uma acumulação de capacidades de nível básico (Nível 3) para world-leading 
innovation (Nível 6), inicialmente centrado no CTC e empresas de bens de capital, e 
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posteriormente disperso em universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, empresas 
produtoras e empresas de biotecnologia. 

No capítulo 7, será explorado o papel dos mecanismos subjacentes de aprendizagem 
tecnológica que ajudam a explicar as nuanças entre os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas das diferentes funções tecnológicas. 
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7 O PAPEL DOS MECANISMOS DE APRENDIZAGEM NA 
ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NA INDÚSTRIA 
DE BIOETANOL DO BRASIL (1975-2014) 
 
 
7.1 Introdução 
 
 
O objetivo deste capítulo é explorar como os mecanismos subjacentes de aprendizagem 
tecnológica contribuíram para a acumulação de capacidades tecnológicas na indústria de 
bioetanol do Brasil, durante o período de 1975 a 2014. Mais especificamente, este capítulo 
objetiva explorar o papel dos diferentes mecanismos de aprendizagem na acumulação de 
capacidades para as funções tecnológicas feedstock, processos agrícolas e processos industriais 
ao longo das fases examinadas no estudo: emergência, crescimento e maturidade. Este capítulo 
também contribui para criar as bases para explicar a variação entre essas funções tecnológicas 
em termos de acumulação de capacidades tecnológicas, como será examinado no capítulo 9.  

Conforme apresentado no capítulo 3, a operacionalização da aprendizagem nesta pesquisa é 
realizada por meio dos diversos mecanismos de aprendizagem tecnológica que as organizações 
adquirem os diferentes tipos de conhecimento externo, que elas assimilam e transformam estes 
internamente para construção de capacidades tecnológicas. No Quadro 3.2, do capítulo 3, foram 
exemplificados alguns mecanismos de aprendizagem tecnológica explorados na literatura. Este 
capítulo examina alguns dos principais mecanismos de aprendizagem que a indústria de 
bioetanol mais utilizou ao longo do tempo nas três funções tecnológicas (feedstock, processos 
agrícolas e processos industriais).  

Para atingir esse objetivo, o capítulo foi organizado em quatro seções, além desta. As seções 
7.2, 7.3 e 7.4 exploram o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 
capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol do Brasil para as funções feedstock, 
processos agrícolas e processos industriais, respectivamente. Essas seções estão subdivididas 
em três fases: (i) Fase de emergência (1975-1989); (ii) Fase de crescimento (1990-1999); e (iii) 
Fase de maturidade (2000-2014). Por fim, na seção 7.5 é realizada uma síntese do capítulo. 
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7.2 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem Tecnológica na Acumulação de 
Capacidades Tecnológicas para Feedstock na Indústria de Bioetanol do Brasil entre 1975 e 
2014 
 
 
Esta seção objetiva explorar a relação entre a acumulação de capacidades tecnológicas para 
atividades de feedstock e o uso dos mecanismos subjacentes de aprendizagem tecnológica, 
durante o período entre 1975 e 2014, na indústria de bioetanol do Brasil. No período de 
background (1920-1974), a indústria havia formado um corpo de pesquisadores, agrônomos e 
técnicos capacitados, além de uma base de conhecimento científico na área de biologia, 
agronomia e melhoramento genético. Esses conhecimentos contribuíram para a criação de dois 
programas de melhoramento genético: IAC (EECP) e EECC. Esses programas realizavam seus 
experimentos genéticos com a colaboração de empresas produtoras.  

Dessa forma, foram acumulados recursos humanos e conhecimentos operacionais e técnicos nas 
empresas produtoras. Esses programas de melhoramento genético contribuíram para que a 
indústria superasse a crise do mosaico dos anos 1920 e 1930 pela realização de atividades de 
caracterização de variedades importadas e, posteriormente, a partir da década de 1940, lançar 
novas variedades de cana-de-açúcar por meio de atividades de obtenção de novas variedades de 
cana-de-açúcar por melhoramento convencional. Esses conhecimentos e recursos humanos 
criados no período de background serviram de base para que a indústria continuasse e ampliasse 
seus esforços de aprendizagem e, consequentemente, sua capacidade tecnológica na fase de 
emergência (1975-1989). 

Esta seção irá demonstrar que, na fase de emergência (1975-1989), a indústria aprimorou seus 
esforços de treinamentos, experimentação operacional e laboratorial e P&D aplicado em relação 
ao período de background para expandir conhecimentos sobre experimentações de 
melhoramento genético, construção de bancos de germoplasma e identificação de espécies. A 
partir da fase de crescimento (1990-1999), a indústria aprimorou seus esforços de 
aprendizagem, especialmente de P&D aplicado e iniciou a utilização de P&D básico. Isso 
contribuiu para a criação de conhecimento na área de transgenia, biotecnologia, genômica, a 
formação de recursos humanos capacitados, e a exploração de atividades para obtenção de 
variedades transgênicas e ferramentas biotecnológicas. Ou seja, a indústria utilizou uma nova 
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combinação de mecanismos de aprendizagem tecnológica na fase de crescimento em relação à 
fase de emergência.  

A partir da fase de maturidade (2000-2014), experimentações operacionais e laboratoriais 
passaram a serem realizadas de forma colaborativa entre a Ridesa, IAC e empresas produtoras. 
Isso contribuiu para a expansão de conhecimentos sobre experimentações de melhoramento 
genético nas empresas produtoras, criação de recursos humanos capacitados para conduzir 
testes e análises de novas variedades e estreitou a relação entre as organizações de pesquisa e 
produtoras. Ou seja, a indústria modificou a maneira que utilizou treinamentos e 
experimentação operacional na fase de maturidade em relação à fase de crescimento. Ainda na 
fase de maturidade, a indústria aprimorou o uso de P&D aplicado e básico em relação à fase de 
crescimento. 

Isso contribuiu para a ampliação de conhecimentos na área de transgenia, biotecnologia, 
genômica, ampliou o quadro de profissionais capacitados, aprimorou as atividades de obtenção 
de novas variedades transgênicas, desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas e 
desenvolvimento de variedades específicas para fabricação de bioetanol de 2ª geração. Portanto, 
a seção irá demonstrar que o aprimoramento da combinação de mecanismos de aprendizagem 
ao longo do tempo contribuiu para que a indústria implementasse atividades tecnológicas que 
refletem um avanço nas capacidades tecnológicas da função feedstock de nível intermediário 
(Nível 4), do período de 1920 a 1974, para nível avançado (Nível 5) na fase de emergência e, 
posteriormente, para nível world-leading innovation (Nível 6) nas fases de crescimento e 
maturidade.  
 
 
7.2.1 Fase de emergência (1975-1989) 
 
 
Nesta seção serão examinados os principais mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados 
pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de emergência (1975-1989): treinamento, 
experimentação operacional e laboratorial e P&D aplicado. A seguir, são examinados alguns 
mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados na fase de emergência. 
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Embora não seja o foco da pesquisa, não é possível negligenciar os esforços de aprendizagem 
tecnológica e de criação de conhecimento tecnológico realizado no período entre 1920 e 1974, na 
indústria de bioetanol do Brasil, na função feedstock. A indústria mantinha programas de seleção de 
variedades e melhoramento genético desde a década de 1920. Esses programas de melhoramento 
genético foram realizados na EECP, EECC e, posteriormente, no IAC. Dessa forma, a indústria 
havia construído um corpo de pesquisadores com expertise em melhoramento genético.  

Assim como havia construído um corpo de agrônomos e técnicos capacitados para realização 
dos experimentos genéticos em campo, tanto nas organizações de pesquisa (EECP, EECC e 
IAC) quanto nas empresas produtoras parceiras, as organizações de pesquisa já mantinham 
relações de troca de conhecimento e informações, realizando cursos, treinamentos e realização 
conjunta de experimentos. Portanto, a indústria havia constituído um corpo de profissionais 
capacitados tanto para realização de atividades de produção quanto para atividades de pesquisa 
na área de feedstock. Ademais, universidades como ESALQ e Unicamp haviam estruturado 
cursos de graduação na área de engenharia agronômica para criação de recursos humanos 
qualificados. Na fase de emergência, portanto, a indústria se apoiou na base de recursos 
humanos e de conhecimento criada anteriormente no período de background para aprofundar 
ainda mais os conhecimentos na área de feedstock.  

Programas de treinamento 

Compreende-se como treinamento a concepção e/ou participação em treinamentos, seminários, 
visitas técnicas, cursos e aulas para a operação de tecnologias, utilização de novos processos, 
incorporação de novas técnicas ou para a realização de atividades inovadoras.  

Em comparação com o período de background (1920-1974), a indústria aprimorou seus 
esforços de treinamento na fase de emergência (1975-1989). Por exemplo, a Copersucar criou 
comissões técnicas para realizar visitas técnicas. Essas visitas técnicas tinham como objetivo 
prospectar tecnologias estrangeiras, em países como Austrália, Havaí (EUA), Cuba, África do 
Sul, entre outros países na Europa. Ademais, o CTC criou cursos específicos para suas 
necessidades: “Na Copersucar, o então presidente da empresa, compreendeu que havia uma 
grande deficiência de técnicos em processos agrícolas e processos açucareiros e que era 
necessário buscar um curso de formação de nível superior.” (Coordenador da garantia da 
qualidade da Copersucar).  
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Houve iniciativas das universidades brasileiras para criar propostas de cursos. Contudo, essas 
propostas não atendiam às necessidades da empresa. Dessa forma, em 1977, a Copersucar 
estruturou um curso na University of Mauritius: “Neste curso, participaram 18 engenheiros, 
entre químicos e mecânicos, retirados das empresas associadas à Copersucar.” (Diretor 
executivo de Logística da Copersucar). Esse grupo preparou um curso para ser ministrado aos 
funcionários das empresas: 

Entre 1979 e 1989, a cada dois anos, uma vez que era dado o curso de formação 
agrícola e outra vez o curso de formação industrial. Ao longo deste período, as 
empresas contratavam engenheiros de formação agrícola, química e de mecânica e 
colocavam, pagando normalmente os salários, para fazer o curso durante um ano. 
Eram cursos intensos, de custo alto, compreendendo 1.400 a 1.500 horas aula/ano, 
com 8 horas de aula diárias. Durante este período foram formados 53 profissionais. 
(Coordenador da garantia da qualidade na Copersucar). 

Dessa maneira, esse foi um dos mecanismos que contribuíram para a criação de conhecimentos 
tecnológicos de base para o início do programa de melhoramento genético do Centro de 
Tecnologia Copersucar no início da década de 1970. Ou seja, esses cursos foram importantes 
tanto para a disseminação de conhecimento na área agrícola quanto na área industrial. 
Especificamente para a função feedstock, esses cursos auxiliaram na criação de conhecimentos 
para realização de experimentos genéticos de cana-de-açúcar. 

Outro exemplo, organizações como o Planalsucar, IAC e CTC ofereciam treinamento para as 
empresas produtoras para repassar conhecimento técnico sobre as variedades de cana-de-açúcar. 
Eram palestras, cursos e treinamentos ministrados pelos pesquisadores e técnicos das 
instituições visando transferir para as empresas interessadas os procedimentos, conceitos e 
critérios para a criação e o acompanhamento de experimentos com clones. Especificamente, 
essas organizações capacitaram as empresas produtoras a trabalharem com técnicas 
fitossanitárias, como tratamento térmico, assepsia dos instrumentos de corte e desinfecção do 
podão. Essas técnicas permitem controlar e combater doenças como o raquitismo da soqueira, 
escaldadura e raquitismo. Nesses eventos também eram apresentados resultados de clones 
promissores e eram coletados opiniões e feedbacks dos agrônomos das empresas produtoras. 
Por fim, esses esforços foram essenciais para a homogeneização de conhecimentos básicos e 
operacionais para a implementação e operação de viveiros com controle de qualidade e de 
doenças nas empresas produtoras. 
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Experimentação operacional e laboratorial 

Entende-se como experimentação operacional e laboratorial as atividades no chão de fábrica ou 
no campo, baseadas em tentativa e erro, para a realização de melhorias incrementais em 
matérias-primas, produtos, processos, softwares, sistemas, equipamentos, máquinas e 
tecnologias.  

A indústria aprimorou seus esforços de experimentação operacional e laboratorial na fase de 
emergência (1975-1989) em relação ao período de background (1920-1974). Por exemplo, 
CTC, Planalsucar e IAC utilizaram a experimentação operacional em melhoramento genético 
para expandir conhecimentos sobre o processo de obtenção de novas variedades de cana-de-
açúcar por métodos convencionais, biologia da planta e adaptabilidade de variedades para 
diferentes ambientes. Essas atividades eram realizadas em estações experimentais próprias e 
também em espaços disponibilizados por empresas produtoras em seus canaviais: 

A Alfa auxiliou o CTC e o IAC em seus programas de melhoramento genético desde a 
época do Proálcool. Naquele tempo, a Alfa era uma das empresas financiadoras dos 
programas de desenvolvimento de novas variedades. Nós também oferecíamos locais 
em nossas plantações para que o CTC e o IAC realizassem experimentos. Mas nosso 
envolvimento na criação de novas variedades se limitava a isto. Isso só foi mudar em 
meados dos anos 2000. (Diretor-presidente da Alfa). 

Dessa forma, os esforços em experimentação operacional e laboratorial contribuíram para que 
as empresas produtoras criassem e assimilassem conhecimentos técnicos e operacionais para 
gestão de viveiros de experimentação como viveiros de multiplicação. Nesses locais, equipes de 
pesquisadores, agrônomos e técnicos realizavam experimentos genéticos e testes de avaliação 
de desempenho de novas variedades de cana-de-açúcar. A criação de conhecimentos pela 
experimentação operacional contribuiu para o lançamento de dezenas de novas variedades de 
cana-de-açúcar.  

Por exemplo, em 1983, o CTC lançou sua primeira variedade: SP 70-1143. Além dessa 
variedade, o CTC lançou outras variedades que tiveram menor adoção pelo setor. Somente o 
IAC desenvolveu quase 20 novas variedades na fase de emergência (1975-1989). Três 
variedades IAC se estabeleceram entre as 10 variedades mais plantadas (IAC 48-65, IAC 50-
134 e IAC 51-205) na década de 1970. Na década de 1980, foram lançadas duas variedades IAC 
(IAC 51-205 e IAC 52-150) e quatro variedades CTC (SP 70-1078, SP 70-1143, SP 71-799 e 
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SP 71-1406) que ficaram entre as 10 variedades mais plantadas no Brasil (ver detalhes no 
capítulo 6).  

P&D aplicado 

Compreende-se como P&D aplicado a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento 
para criação de novas matérias-primas, produtos, processos, softwares, sistemas, equipamentos, 
máquinas e tecnologias.  

Na fase de emergência (1975-1989), a indústria aprimorou o uso de P&D aplicado em relação 
ao período de background. Por exemplo, o CTC criou o seu banco de germoplasma na cidade 
de Camamu (BA) com milhares de genótipos de diferentes espécies (ex.: S. barberi, S. 
robustum, S. spontaneum etc.). Em 1976, foi firmado um convênio entre o IAC e o CTC que 
permitiu que o programa do IAC utilizasse a estação experimental de cruzamento de Camamu 
(BA), no qual se concentra o maior número de genótipos de cana-de-açúcar de todo o mundo 
com excelentes condições climáticas para hibridação10:  

O passo inicial foi dado por cientistas de diversos países em cooperação com 
pesquisadores do Brasil: instituir o germoplasma para as futuras hibridações. Os 
primeiros ‘genitores’ das futuras variedades SP e CTC foram plantados em 1969, em 
Camamu, Bahia, compostos por espécies ancestrais da cana-de-açúcar e por 
variedades estrangeiras. Com o passar do tempo, foram feitas novas introduções e a 
formação de genótipos adaptados ao ambiente canavieiro nacional. (Coordenador de 
P&D de variedades do CTC, Revistas Opiniões, 2010a). 

Logo, pesquisadores do CTC e IAC realizaram atividades de P&D de forma individual e 
cooperada, para criação e assimilação de conhecimentos sobre a biologia da cana-de-açúcar, 
suas características fenotípicas e genotípicas, identificação de espécies e realizaram estudos de 
adaptabilidade e desempenho de espécies e novas variedades: esses conhecimentos 
contribuíram para aprimorar os programas genéticos de obtenção de novas variedades de cana-
de-açúcar. 

Outro exemplo, a Delta e a Iota, por esforços de P&D aplicado, construíram seus próprios 
programas de melhoramento genético de novas variedades de cana-de-açúcar. O esforço da Iota, 
de criação de conhecimento para obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar, contribuiu 
                                                
10 Hasegawa (2005) examina o processo de transformação dos conhecimentos e capacitações gerados no 
programa de P&D do IAC (Procana) em resultados econômicos e spinoffs. O estudo realiza uma investigação 
focada somente no programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar do IAC e não da indústria de 
bioetanol do Brasil. 
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para a liberação de variedades para uso próprio. A Delta criou um novo método que foi 
posteriormente transferido para o CTC. Detalhes do programa de melhoramento genético da 
Delta são expostos no Boxe 7.1. 

Boxe 7.1. P&D aplicado na Delta e transferência tecnológica para o CTC 
“Um engenheiro agronômico da área agrícola da empresa se mostrava bastante insatisfeito com a metodologia 
de análises e testes que o CTC praticava para a criação de novas variedades na década de 1970 e 1980.” 
(Diretor agrícola da Delta). Essa metodologia tradicional se baseava em análises de produtividade e qualidade de 
novas variedades em somente um período do ano. Como esse engenheiro agronômico da Delta não estava 
convencido da superioridade do método CTC, propôs à Diretoria da Delta que o grupo lançasse o seu próprio 
programa de melhoramento genético e criação de novas variedades. Nesse programa, a Delta realizaria seus 
experimentos baseada numa metodologia ligeiramente diferente: uma na qual as análises de produtividade e 
qualidade não se limitassem a somente um período do ano, mas, sim, que fossem realizados diversos testes, se 
possível, em até três momentos diferentes (início, meio e fim da safra). Os engenheiros e técnicos da Delta 
criaram procedimentos, critérios de análises e testes de desempenho de novas variedades de forma individual. 
Durante esse período, técnicos do CTC e da Delta continuaram realizando trabalhos conjuntos de avaliação da 
nova metodologia. Após algumas safras de experimentação da nova metodologia da Delta, o CTC reconheceu as 
vantagens e superioridade dos procedimentos e critérios criados pela equipe da Delta. Quando o CTC finalmente 
reconheceu as vantagens da nova metodologia e adotou esses procedimentos nas suas experimentações, a 
Diretoria da Delta não vislumbrava mais a necessidade de um programa de melhoramento próprio. 
De acordo com o diretor agrícola da Delta, o programa durou menos de cinco anos. A curta 
duração do programa não foi suficiente para que a empresa lançasse sua própria variedade 
melhorada. Após o encerramento do programa, o conhecimento gerado pela Delta foi todo 
transferido para o CTC. Contudo, a metodologia criada pelo programa da Delta demonstrou na 
prática ser superior à metodologia utilizada pelo CTC de acordo com o diretor-superintendente 
da Delta: 

Esse projeto foi implantado e gerido por pouco tempo, questão de algumas safras. 
Esse projeto não gerou nenhuma variedade Delta, mas foi importante em outro 
sentido. Após a implantação deste projeto e da nova metodologia, houve um intenso 
debate entre os técnicos da Delta e do CTC sobre os benefícios desta metodologia. 
Após alguns resultados apurados, os técnicos do CTC se convenceram da 
superioridade desta nova metodologia e iniciaram o seu uso para a criação das 
variedades CTC. (Diretor-superintendente da Delta). 

Consequentemente, os esforços de geração de conhecimento da Delta trouxeram benefícios para 
todos os programas de melhoramento genético do país. Os esforços de P&D interno da Delta 
contribuíram para a criação e assimilação de conhecimentos sobre novas metodologias de testes 
e análises de desempenho de variedades de cana-de-açúcar. Posteriormente, essa metodologia 
foi adotada como padrão em toda a indústria de bioetanol do Brasil.  
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7.2.2 Fase de crescimento (1990-1999) 
 
 
Esta seção explora os mecanismos de aprendizagem tecnológica que se sobressaíram e que 
foram utilizados pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de crescimento (1990-1999): 
treinamento, experimentação operacional e laboratorial, P&D aplicado e P&D básico. 

Programas de treinamento 

Os treinamentos adotados pela indústria de bioetanol do Brasil para difundir conhecimentos de 
experimentação genéticos na fase de emergência (1975-1989) foram continuados na fase de 
crescimento (1990-1999). Por exemplo, os treinamentos viabilizavam a transferência dos 
conceitos básicos para se criar e conduzir um ensaio de melhoramento genético. Pesquisadores 
e técnicos do IAC, CTC e Ridesa ofereciam cursos em sala de aula e no campo para os 
agrônomos e técnicos das empresas produtoras:  

Depois que encerramos nosso programa de melhoramento genético, ainda 
realizávamos treinamentos com o CTC para cuidar dos viveiros de experimentação 
deles e dos viveiros de multiplicação da empresa. O IAC nos ajudava principalmente 
na atualização de técnicas e procedimentos de tratamento térmico e desinfecção do 
podão. (Diretor-superintendente da Delta). 

Outro exemplo foi a criação, em 1992, do Grupo Fitotécnico de Cana-de-Açúcar no IAC: 

Congrega fitotecnistas de empresas, destilarias e cooperativas, pesquisadores de 
universidades e instituições de pesquisa e pessoas de empresas que produzem e 
comercializam insumos, matérias-primas, máquinas e equipamentos, projetos e outros 
fatores de produção ligados à cultura da cana-de-açúcar. O grupo se reúne a cada dois 
meses, em instalações do IAD na regional de Ribeirão Preto, para discutir temas de 
relevância para a agroindústria. Este grupo foi uma iniciativa de agrônomos de 
empresas da região de Ribeirão Preto e de Marcos Landell (pesquisador do IAC na 
estação de Ribeirão) com o intuito de criar um espaço para a troca de ideias (técnicas e 
de conjuntura) sobre a agroindústria sucroalcooleira. (HASEGAWA, 2005, p. 76). 

Logo, os cursos realizados pelo CTC, Ridesa e IAC (Grupo Fitotécnico de Cana-de-Açúcar) 
visavam transferir conhecimentos para o aumento da capacidade de absorção dos agrônomos e 
técnicos das empresas para participar de forma mais ativa no processo de geração de novas 
variedades, dando opiniões, gerando feedback e realizando análises preliminares. Além disso, 
esses mecanismos de treinamento foram importantes para a criação, assimilação e difusão de 
conhecimentos de técnicas fitossanitárias para condução dos ensaios como tratamento térmico, 
assepsia dos instrumentos de corte e desinfecção do podão. Essas técnicas fitossanitárias foram 
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implementadas pelas empresas produtoras para a gestão de seus viveiros de multiplicação e 
experimentais.  

Cursos na área agrícola foram expandidos no Brasil. Universidades ligadas à Ridesa, ESALQ, 
UFSCar e a Unicamp ofereciam cursos de graduação e pós-graduação relacionados à cultura da 
cana. Isso contribuiu para a formação de recursos humanos tanto para trabalhar nas empresas 
produtoras quanto para a criação de pesquisadores para trabalhar nas organizações de pesquisa. 

Experimentação operacional e laboratorial 

CTC, Planalsucar e IAC continuaram seus esforços de experimentações operacionais e 
laboratoriais realizados na fase de emergência (1975-1989) na fase de crescimento (1990-1999). 
Esse mecanismo era utilizado para expansão de conhecimentos sobre o processo de obtenção de 
novas variedades de cana-de-açúcar por métodos convencionais, biologia da planta e 
adaptabilidade de variedades para diferentes ambientes. Essas atividades ainda eram realizadas 
em estações experimentais próprias e em terras disponibilizadas pelas empresas produtoras 
associadas.  

As empresas exerciam um papel apenas de apoio operacional e disponibilizavam 
recursos, financeiros e terras agricultáveis, para que organizações como CTC, Ridesa 
e IAC realizassem atividades de desenvolvimento, testes e análises de novas 
variedades. Ou seja, nós, as empresas, apenas gerenciávamos os viveiros 
experimentais, desempenhando atividades rotineiras para garantir a brotação e 
desenvolvimento de variedades experimentais. As atividades de pesquisas eram 
realizadas pelas organizações de P&D dedicadas ao estudo de melhoramento 
genético de cana-de-açúcar. (Diretor-presidente da Alfa). 

Consequentemente, mecanismos de experimentação operacional e laboratorial contribuíram 
para a continuação dos programas de melhoramento genético do CTC, Ridesa e IAC. Esses 
programas realizavam o processo de melhoramento genético para obtenção de novas 
variedades. Conforme será explorado a seguir, a combinação do mecanismo de experimentação 
operacional e laboratorial com o mecanismo de P&D aplicado contribuiu para que a indústria 
obtivesse mais de 30 novas variedades num espaço de uma década (ver detalhes das variedades 
liberadas no capítulo 6). 
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P&D aplicado 

A indústria de bioetanol do Brasil modificou a maneira como utilizou o P&D aplicado para 
geração de conhecimento na fase de crescimento (1990-1999) em relação à fase de emergência 
(1975-1989). Por exemplo, o CTC realizou esforços de P&D aplicado para a criação e 
assimilação de conhecimentos sobre manipulação genética, novos processos de obtenção de 
novas variedades e transgenia. O seu corpo de pesquisadores e agrônomos se esforçaram na 
realização de investigações científicas de aplicação da transgenia na cana-de-açúcar. O CTC 
também estabeleceu colaborações com organizações estrangeiras para pesquisas de métodos de 
transformação: 

Para a criação de conhecimentos de novos métodos de transformação genética da 
cana-de-açúcar, o CTC estabeleceu acordos de cooperação com instituições nos EUA 
e França. A Texas A&M e a Cornell University, assim como o INRA [Institut National 
de la Recherche Agronomique], foram essenciais para a criação de conhecimento 
nestas novas técnicas de manipulação genética. (Assessor de tecnologia da 
presidência do CTC). 

Dessa forma, a realização de esforços em P&D aplicado colaborativo entre CTC, Texas A&M, 
Cornell e INRA contribuíram para o desenvolvimento da primeira cana transgênica do Brasil.  

Outro exemplo, tanto IAC quanto Ridesa continuaram e expandiram seus esforços em P&D 
aplicado para criação de conhecimentos sobre a biologia da cana-de-açúcar, suas características 
fenotípicas e genotípicas, identificação de espécies e realizaram estudos de adaptabilidade e 
desempenho de espécies e novas variedades. Esses esforços contribuíram para que IAC e 
Ridesa ampliassem o número de estações experimentais e a ampliação dos bancos de 
germoplasma. Ademais, a combinação dos mecanismos de experimentação operacional e 
laboratorial e P&D aplicado contribuíram para que a Ridesa desenvolvesse 20 novas variedades 
de cana-de-açúcar na fase de crescimento (1990-1999), enquanto CTC e IAC lançaram outras 
dezenas de novas variedades (ver detalhes no capítulo 6). Particularmente, das 20 variedades 
lançadas pela Ridesa, cinco variedades ficaram entre as 10 mais plantadas no Brasil (RB 72454, 
RB 765418, RB 785148, RB 806043 e RB 835980); enquanto o CTC/Copersucar teve outras 
cinco variedades entre as 10 mais plantadas na década de 1990 (SP 70-1143, SP 70-1284, SP 
71-1406, SP 79-1011) (ver detalhes no capítulo 6).  
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P&D básico 

Compreende-se como P&D básico a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento 
para explorar novos campos científicos, criação de conhecimento científico e tecnológico capaz 
de gerar tecnologias radicalmente novas.  

A indústria de bioetanol do Brasil iniciou o uso de P&D básico na fase de crescimento (1990-
1999). A indústria realizou P&D básico para criação e ampliação do conhecimento sobre o 
genoma da cana-de-açúcar, características genotípicas, marcadores moleculares11, quantitative 
trait loci12 e outras ferramentas biotecnológicas. Para essa atividade, foi organizado um 
consórcio composto de diferentes universidades, institutos de pesquisa e empresas para a 
formação do Projeto SucEST (Boxe 7.2).  

Boxe 7.2. Projeto SucEST: consórcio para o sequenciamento do genoma da cana 
O Programa SucEST caracterizou-se por uma forte colaboração de P&D básico e aplicado entre as universidades 
e o setor privado:  
 

Paulo Arruda, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
coordenador do projeto, lembra que foi convidado a liderar o projeto depois que a 
Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 
(Copersucar) e seu braço de pesquisa, o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), 
procuraram a diretoria científica da FAPESP e propuseram uma parceria entre 
universidades e indústria a fim de sequenciar o genoma da cana. (FAPESP, 2015). 

 
Foram elaborados três projetos: (i) Proposal for DNA coordinator of the Sugarcane EST Project (SucEST) - nº 
1998/12250-0 (1998-2004); (ii) Bioinformática para projeto EST cana-de-açúcar - nº 1999/02837-6 (1999-
2002), e; (iii) SucEST - data mining - nº 1999/02840-7 (1999-2002). Foram investidos aproximadamente US$ 4 
milhões da FAPESP e outros US$ 400 mil da Copersucar. Esse projeto foi resultado de uma intensa colaboração, 
reunindo, pela primeira vez numa empreitada comum, laboratórios de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Alagoas. Paulo Arruda, coordenador do projeto, comentou 
que: “Todos os laboratórios tiveram acesso ao banco de dados e puderam estudar os genes identificados. Foi 
realmente inovador. Centrado em gente muito jovem, que tinha mais facilidade de lidar com tecnologia que os 
pesquisadores mais experientes, o Genoma Cana mostrou que é possível identificar grandes desafios e reunir 
talentos para resolvê-los.” (FAPESP, 2015). Posteriormente, a pesquisadora Glaucia Souza assumiu a 
coordenação do SucEST e iniciou o Projeto SucEST-Fun. A identificação de genes associados ao teor de açúcar 
foi realizada em um projeto entre o CTC, a Usina Central de Álcool Lucélia e pesquisadores da USP e Unicamp, 
financiados pela FAPESP. Outro projeto posterior foi a identificação de marcadores moleculares a partir das 
sequências do SucEST, sob a liderança da pesquisadora Anete Pereira de Souza, do Instituto de Biologia da 
Unicamp. As organizações participantes do SucEST-Fun foram: USP, Unicamp, UFRJ, UFRRJ, UFAL, 
UFRPE, UFSCar, UFPR, UENF, Unirio, UFBA, ESALQ/USP, UFBA, CTC, UFPE, Embrapa Agrobiologia, 
APTA, Cold Spring Harbor Laboratory (EUA) e Rutgers University (EUA) (SUCEST-FUN, 2015). 

Esse consórcio, que envolveu 240 pesquisadores de mais de 40 instituições, sendo 17 delas do 
exterior, avaliou o transcriptoma da cana e organizou um vasto banco de dados sobre o material 
                                                
11 É um fragmento de sequência de DNA que é associado a uma parte do genoma (ver detalhes no capítulo 4). 
12 É uma seção de DNA que se correlaciona com uma variação fenotípica (ver detalhes no capítulo 4). 
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genético da planta. Para isso foram sequenciados fragmentos de genes denominados ESTs13 
(FAPESP, 2015). Batizado oficialmente como Projeto FAPESP SucEST (Sugar Cane EST), o 
genoma cana foi:  

Um dos projetos vinculados à Rede Onsa, sigla para Organization for Nucleotide 
Sequencing and Analysis, infraestrutura de laboratórios espalhados por várias cidades, 
dotados de sequenciadores novos e outros equipamentos. A rede, uma espécie de 
instituto virtual de pesquisa, foi criada em 1997 e teve como primeiro desdobramento 
o sequenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa, em 2000. Mas logo se 
engajou em outros projetos no âmbito do Programa Genoma da FAPESP - já em 1998, 
a rede mergulhou em temas de grande interesse social e econômico, como o 
mapeamento de genes associados ao câncer e ao genoma expresso da cana-de-açúcar. 
(FAPESP, 2015).  

O Projeto SucEST foi o esforço inicial da indústria de bioetanol do Brasil para criação de 
conhecimentos na área de biotecnologia e do genoma da cana. Esse projeto contribuiu para a 
troca de conhecimentos entre diferentes pesquisadores e instituições nacionais e internacionais. 
Um dos resultados do projeto foi a criação e formação de cientistas e pesquisadores qualificados 
na área de biotecnologia, bioinformática, genética, biologia etc. O Projeto SucEST resultou no 
Projeto SucEST-Fun, que marcou o início das pesquisas em marcadores moleculares para a 
cana-de-açúcar no Brasil. Outra implicação do Projeto SucEST foi a posterior fundação da 
CanaVialis, empresa de biotecnologia que objetiva a obtenção de novas variedades de cana-de-
açúcar com o uso de técnicas de transgenia e biotecnologia. 
 
 
7.2.3 Fase de maturidade (2000-2014) 
 
 
O propósito desta seção é examinar os principais mecanismos de aprendizagem tecnológica que 
foram utilizados pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de maturidade (2000-2014): 
treinamento, experimentação operacional e laboratorial, P&D aplicado e P&D básico. A seguir, 
são explorados alguns mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados na fase de 
maturidade. 

                                                
13 É uma metodologia para descobrir uma sequência de DNA complementar (ver detalhes no capítulo 4). 
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Programas de treinamento 

A indústria de bioetanol do Brasil modificou a maneira que utilizou treinamentos na fase de 
maturidade (2000-2014) em relação à fase de crescimento (1990-1999). Por exemplo, a 
CanaVialis criou um time de Desenvolvimento Técnico de Produto (DTP) responsável pelo 
contato direto com as empresas, levando informações dos materiais pré-comerciais e 
comerciais, dando recomendações das variedades CanaVialis, de acordo com as condições 
climáticas, de solos, doenças e pragas da região, para atingir melhores índices de produtividade. 
Para isso, a CanaVialis e as empresas instalaram campos demonstrativos de competição de 
variedades para estudos e análises (MONSANTO, 2015).  

Outro exemplo, a Ridesa, além de estabelecer relações de treinamento com as empresas 
produtoras parceiras no Brasil, iniciou colaborações com empresas produtoras no México 
(Grupo Piasa Azúcar etc.) a partir de meados dos anos 2010. As variedades RB foram levadas 
para serem plantadas no México para a produção de açúcar. As empresas produtoras mexicanas 
que utilizavam a variedade desenvolvida pela Ridesa foram treinadas para criar conhecimentos 
técnicos das variedades disponíveis e para a implantação e gestão de viveiros de mudas. Além 
disso, pesquisadores e professores ligados à Ridesa participaram de cursos, seminários e 
congressos internacionais sobre melhoramento genético: 

Estive recentemente [em 2015] num congresso nas Ilhas Reunião para apresentar os 
avanços da Ridesa no desenvolvimento genético de variedades de cana-de-açúcar 
específica para a fabricação de bioetanol de 2ª geração. Este congresso foi 
organizado pela International Society of Sugar Cane Technologists [ISSCT]. Foi uma 
oportunidade de apresentar os avanços do programa de melhoramento da Ridesa 
para melhoristas de cana-de-açúcar de todo o mundo. Estiverem presentes 
pesquisadores da Austrália, Índia, África do Sul, Jamaica, Ilhas Maurício, Ilhas 
Reunião e outros. (Coordenador da Ridesa). 

Desse modo, a participação nesses cursos, seminários e congressos foram uma oportunidade 
para professores e pesquisadores da Ridesa criarem e assimilarem novos conhecimentos 
técnicos sobre métodos de obtenção de novas variedades. Esses novos conhecimentos 
contribuíram para a divulgação dos avanços realizados pelo programa de melhoramento 
genético da Ridesa e a troca de informações entre programas de melhoramento genético de 
diferentes partes do mundo. 

Por fim, o foco dos treinamentos do IAC e Ridesa mudou a partir da fase de maturidade (2000-
2014). Anteriormente, na fase de crescimento, o foco era no repasse de informações técnicas de 
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variedades e a capacitação em técnicas fitossanitárias simples. Na fase de maturidade, o foco 
mudou para capacitar as empresas produtoras a participarem nas fases finais dos programas de 
melhoramento genético do IAC e Ridesa. Os técnicos e agrônomos das empresas produtoras 
foram treinados para realizar análises e testes nas fases finais do processo de melhoramento 
genético. Ademais, os treinamentos e cursos contribuíram para que os campos experimentais 
implementados nas lavouras das empresas fossem gerenciados com as técnicas de tratos e 
prevenção de doenças mais avançados, como roguing, diagnóstico molecular de PCR, 
sorologia, parcelamento de fertilizante nitrogenado e microscopia. Essas técnicas auxiliam na 
garantia de viveiros com um maior grau de pureza varietal, genética e física, além da realização 
precoce de diagnósticos de doenças e aplicação de quantidades específicas de nitrogênio para as 
necessidades exigidas pelas condições de solo e clima da região.  

Experimentação operacional e laboratorial 

IAC e Ridesa modificaram a maneira que utilizaram o mecanismo de experimentação operacional 
e laboratorial para criação de conhecimento. Anteriormente, na fase de crescimento (1990-1999), 
esse mecanismo era realizado de forma mais individual. A partir da fase de maturidade (2000-
2014), esse mecanismo começou a ser realizado de forma cooperada com empresas produtoras. A 
utilização desse mecanismo de aprendizagem objetivava a expansão de conhecimentos sobre o 
processo de obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar por métodos convencionais, biologia 
da planta e adaptabilidade de variedades para diferentes ambientes.  

A diferença na maneira que a experimentação operacional e laboratorial era utilizada na fase de 
crescimento, em comparação com a fase de maturidade, está centrada no aumento das 
responsabilidades dos técnicos e agrônomos das empresas produtoras no processo de obtenção 
de novas variedades. Na fase de crescimento, as empresas produtoras somente disponibilizavam 
terras e recursos financeiros e geriam os campos de experimentação. Análises e testes eram 
realizados pelas organizações de pesquisa em melhoramento genético. A partir da fase de 
maturidade, as empresas produtoras, além de disponibilizar terras agricultáveis (campos de 
testes) e recursos financeiros, também iniciaram atividades conjuntas com a Ridesa e IAC de 
análises, testes e seleção de clones promissores nas fases finais do processo de melhoramento 
genético: 

A Beta iniciou a operação de viveiros para multiplicação, análise e testes de 
experimentos de novas variedades inicialmente com o CTC e a Ridesa. Achávamos 
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importante participar do processo para ter conhecimento técnico das variedades que 
iriam ser lançadas de antemão. (Ex-gerente de inovação e atual gerente de novos 
processos industriais da Beta). 

A nova maneira da condução de experimentos genéticos para obtenção de novas variedades 
contribuiu para a criação e assimilação de conhecimentos na área de biologia e agronomia nas 
empresas produtoras. As empresas produtoras se beneficiavam dessa nova prática 
principalmente por acumular conhecimentos técnicos de variedades promissoras, com a 
possibilidade de realizar feedback e opinar sobre quais variedades atendiam melhor às suas 
necessidades. Para as organizações de pesquisa de melhoramento genético, a nova forma de 
praticar os experimentos genéticos contribuiu para economias com recursos humanos, 
diminuição da carga de trabalho de pesquisadores e agrônomos e a possibilidade de expandir 
experimentações de melhoramento genético. 

P&D aplicado 

CTC, Ridesa e IAC continuaram e expandiram seus esforços em P&D aplicado na fase de 
maturidade (2000-2014) em relação à fase de crescimento (1990-1999). Esses esforços 
contribuíram para a criação e assimilação de conhecimentos sobre a biologia da cana-de-açúcar, 
suas características fenotípicas e genotípicas, identificação de espécies e realizaram estudos de 
adaptabilidade e desempenho de espécies e novas variedades.  

A partir da combinação de experimentação operacional e laboratorial e P&D aplicado, foi 
possível que a Ridesa lançasse sete variedades que ficaram entre as 10 mais usadas pela 
indústria na década de 2000 (RB 72454, RB 835486, RB 845257, RB 855113, RB 855156, RB 
855536 e RB 855453) e o CTC lançasse as outras três variedades (SP 80-1816, SP 80-1842 e 
SP 81-3250) entre as mais utilizadas na década de 2000 (ver detalhes no capítulo 6). Esse 
esforço em P&D aplicado contribuiu para que Ridesa, IAC e CTC realizassem esforços para 
ampliação de seus bancos de germoplasma, com a inclusão de novas espécies de cana-de-
açúcar, troca de material genético e estudos de espécies de cana-de-açúcar.  

Outro exemplo, a Ridesa estabeleceu colaborações de P&D aplicado com instituições 
estrangeiras para a troca de variedades para serem pesquisadas em diferentes países: 

Estabelecemos relações com o Sugar Research Institute da Austrália e com o Centro 
de Investigación de la Caña de Azúcar [Cenicaña] da Colômbia para a troca de 
variedades promissoras. Dessa forma, podemos realizar a troca de material genético 
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de várias partes do mundo para termos variedades mais resistentes e produtivas. 
(Coordenador do PMGCA/Ridesa). 

Logo, esses esforços de P&D aplicado colaborativo entre Ridesa, SRI e Cenicaña contribuíram para 
a ampliação dos bancos de germoplasma da Ridesa e, consequentemente, a ampliação da 
diversidade de germoplasma para ser utilizado na obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar. 

CTC, Ridesa, IAC e Sigma realizaram esforços em P&D aplicado com o objetivo de criar e 
assimilar conhecimentos na área de modificação genética, melhoramento genético com uso de 
técnica de transgenia e melhoramento genético de novas matérias-primas. Por exemplo, isso 
contribuiu para que o CTC implementasse atividades de P&D para criação de variedades de 
cana-de-açúcar transgênica com BASF e Bayer.  

Liderados pelo CTC, havia dois projetos em andamento até 2014 para a criação de novas 
variedades de cana-de-açúcar transgênicas que estavam sendo conduzidos de forma cooperada 
com empresas multinacionais: (i) uma cana tolerante a estresse hídrico: um feedstock capaz de 
produzir até 15% a mais em regiões de déficit hídrico em comparação com a mesma variedade na 
versão convencional. O desenvolvimento dessa variedade é feito em parceria com a BASF; e (ii) 
cana com maior teor de açúcar: matéria-prima que, por meio da inserção de um gene transgênico, 
tem a capacidade de aumentar em mais de 20% o teor de açúcar na produção de bioetanol, 
conferindo uma maior produtividade de produção. O desenvolvimento dessa variedade foi feito 
em parceria com a Bayer (CTC, 2015; gerente de P&D de Melhoramento Genético do CTC). O 
CTC também trabalhou de forma conjunta com a Embrapa: “Na área de melhoramento genético 
da cana, a parceria terá à disposição um mapeamento feito pela Embrapa de 7 milhões de 
hectares de novas áreas para cultivo de cana no país. A Embrapa tem ainda 50 polos de 
desenvolvimento para realizar cruzamentos de espécies.” (Presidente do CTC).  

A cooperação de P&D aplicado entre o CTC e a Embrapa tinha como objetivo se aproveitar da 
colaboração tecnológica entre Embrapa e o Japão: “A Embrapa conquistou um FtO [Freedom to 
Operate] de alguns genes com resistência à seca [DREB – proteína de resposta à desidratação 
celular] do Japan International Research Center for Agricultural Sciences [JIRCAS].” 
(Assessor de tecnologia da presidência do CTC). A Embrapa Agroenergia havia trabalhado de 
forma cooperada com as instituições tradicionais de melhoramento genético (CTC, Ridesa e 
IAC) para desenvolvimento de novas variedades com tecnologia de transgenia: 
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Especificamente em cana, a Embrapa não é forte, mas tem trabalhos em conjunto com 
a Ridesa, CTBE e CTC [desenvolvimento de novas variedades], trabalhando com 
cana geneticamente modificada [para tolerância a seca e ampliação do tempo de 
cultivo]. Os genes da Embrapa poderão estar nas variedades do CTC em 2 ou 3 anos. 
Esses genes são para criar uma cana resistente à seca e à broca [inseto]. Com a ajuda 
e financiamento do BNDES [Embrapa + CTC] está havendo a prospecção de uma 
cana com genes adequados para o aumento de sacarose. (Chefe adjunto da Embrapa 
Agroenergia). 

A indústria também utilizou P&D aplicado para explorar o desenvolvimento de novas matérias-
primas para a produção de bioetanol. Por exemplo, a Sigma criou um projeto de P&D aplicado 
cooperado com a Embrapa para a criação de conhecimentos em biologia e melhoramento genético 
de novos feedstocks diferentes da cana-de-açúcar para a fabricação de bioetanol de 2ª geração:  

A Sigma mantém uma relação cooperativa de pesquisa com a Embrapa para encontrar 
outras matérias-primas para utilizar em seus processos de fabricação de bioetanol 
celulósico. Estamos averiguando a viabilidade econômica e técnica, assim como as 
pesquisas de desenvolvimento para a utilização do sorgo sacarino, do eucalipto e do 
capim elefante. Contudo, essas possíveis soluções ainda se encontram em um estágio 
inicial de pesquisa. (Diretor de melhoramento genético de feedstock da Sigma). 

A indústria também se apoiou em esforços de P&D aplicado para a obtenção de variedades 
específicas para o bioetanol de 2ª geração, por exemplo, o Programa Cana-Vertix conduzido 
pela Sigma, IAC e Ridesa (Boxe 7.3). 

Boxe 7.3. Programa Cana-Vertix: consórcio para a criação de uma variedade de cana para o E2G 
O Programa Cana-Vertix (Cana-Energia) teve como objetivo desenvolver uma variedade a partir do cruzamento 
genético de tipos ancestrais e híbridos comerciais de cana-de-açúcar. O resultado foi a concepção de uma cana 
com característica de maior teor de fibra, ideal para a fabricação de biocombustíveis e bioquímicos a partir de 
rotas de 2ª geração. Essa cana permite ser plantada em áreas degradadas de pasto – não competindo, assim, com 
alimentos – e colhida em qualquer período do ano (SIGMA, 2015): “Uma cana mais robusta, mais resiste a 
pragas e doenças e mais longeva, com teor de fibra e produtividade maiores que as plantas convencionais.” 
(FAPESP, 2015). Essa variedade será consumida apenas pela Sigma: “A eficiência da fotossíntese da Cana-
Vertix vai refletir no custo da matéria-prima. No setor, quem manda no jogo é quem tem cana barata e eficiente.” 
(FAPESP, 2015). O desenvolvimento dessa nova variedade foi realizado de forma cooperada. Pesquisadores do 
IAC e da Ridesa, em conjunto com pesquisadores da Sigma, trabalharam de forma sinérgica para a realização 
dos cruzamentos das plantas para a obtenção da variedade desejada: 
 

Sua rusticidade permite ainda outros ganhos: a planta exige menos água e menos 
insumos para crescer. Tudo isso, aliado a uma alta produtividade, faz da cana-
energia uma das matérias-primas mais competitivas atualmente. A Sigma escolheu 
Alagoas para desenvolver a CanaVertix® porque a região tem um microclima ideal 
para hibridização e seleção da variedade. Por isso, desde maio de 2013, a empresa 
mantém, no município de Barra de São Miguel, uma Estação Experimental. Com 
sessenta hectares de área, tem foco no desenvolvimento de cana-energia, mas 
estuda também outras fontes de biomassa para futuras unidades industriais. Este 
trabalho é feito em parceria com o IAC e com a Ridesa. (SIGMA, 2015). 

Portanto, o Programa Cana-Vertix foi o primeiro esforço para a obtenção de uma nova 
variedade específica para a fabricação de bioetanol de 2ª geração. Esses esforços em P&D 
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aplicado colaborativo entre IAC, Ridesa e Sigma contribuíram para a criação de novos 
conhecimentos na área de experimentação genética. Até 2015, a nova variedade não havia sido 
liberada e tinha a previsão de estar disponível para ser plantada em larga escala a partir da safra 
2015/2016. 

P&D básico 

A indústria de bioetanol do Brasil aprimorou seus esforços em P&D básico na fase de 
maturidade (2000-2014) em relação à fase de crescimento (1990-1999). Esses esforços 
contribuíram para a ampliação de conhecimentos sobre o genoma da cana-de-açúcar, 
marcadores de sequência expressa, locos de caracteres quantitativos, marcadores moleculares e 
outras ferramentas biotecnológicas.  

O Projeto SucEST (apresentado no Boxe 7.2), que tinha o propósito de realizar atividades de 
mapeamento do genoma da cana e desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas, foi realizado 
com colaborações de P&D básico entre institutos de pesquisa (ex.: CTC, APTA, Cold Spring 
Harbor Laboratory (EUA) etc.), universidades (ex.: Unicamp, USP, UFSCar etc.) e empresas 
produtoras. A partir da década de 2000, o Projeto SucEST passou para uma nova coordenação e 
foi iniciada a fase do Projeto SucEST-Fun. Esse projeto tinha o objetivo de identificar os genes 
associados ao teor de açúcar e à identificação de marcadores moleculares pelo uso de 
conhecimentos em bioinformática (ver detalhes do Projeto SucEST e SucEST-Fun no capítulo 6). 

Outro exemplo, a tecnologia dos marcadores moleculares foi pesquisada também por outros 
dois atores específicos: CTC e Ridesa. Contudo, para o desenvolvimento de P&D dessa 
tecnologia em particular, os esforços foram realizados de forma bastante isolada. O CTC 
realizou esforços de P&D básico para a criação de conhecimentos tecnológicos de biologia e 
biotecnologia para criação de sementes de cana. Na Ridesa, o esforço se concentrou no estudo 
dos marcadores moleculares para serem aplicados ao programa de melhoramento genético: 

Em 2014, a Ridesa procurou implantar o sistema de marcadores moleculares. Porém, 
devido aos imensos desafios genéticos que a cana apresenta, esta técnica ainda 
precisa de algumas décadas de maturação para se tornar uma ferramenta prática e 
útil. Formamos um conjunto de professores e pesquisadores competentes para 
aperfeiçoar a tecnologia. Além disso, em diferentes universidades como a UFSCar, 
UFPR, USP e UFRRJ, formamos pessoal técnico capacitado. (Coordenador da 
Ridesa). 
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Logo, os esforços em P&D básico realizados pelo CTC e pela Ridesa contribuíram para a 
criação de conhecimentos na área de biotecnologia, biologia, agronomia e bioinformática. Esses 
esforços contribuíram para avançar o conhecimento do uso de ferramentas biotecnológicas para 
o mapeamento genético da cana-de-açúcar, a compreensão de suas características genotípicas e 
o uso da biotecnologia para acelerar o processo de obtenção de novas variedades de cana-de-
açúcar. 
 
 
7.2.4 Síntese da relação entre os mecanismos de aprendizagem tecnológica e acumulação de 
capacidades tecnológicas para feedstock 
 
 
Esta seção realiza uma breve síntese das evidências do papel mecanismos subjacentes de 
aprendizagem tecnológica no processo de acumulação de capacidade tecnológica na indústria 
de bioetanol do Brasil nas três fases examinadas (emergência, crescimento e maturidade) na 
função feedstock. 

A Figura 7.1 tem como objetivo apresentar de forma sintética e ilustrativa quais foram os 
principais mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados para realizar atividades 
tecnológicas em diferentes níveis de capacidade tecnológica, na indústria de bioetanol do Brasil, 
na função feedstock no período entre 1975 e 2014. O eixo horizontal representa as três fases 
examinadas na pesquisa: fase de emergência (1975-1989), fase de crescimento (1990-1999) e fase 
de maturidade (2000-2014). O eixo vertical representa os níveis de capacidade tecnológica, 
conforme o Quadro 5.2. No centro da figura são exemplificadas algumas das principais atividades 
realizadas (que foram descritas no capítulo 6) e os principais mecanismos de aprendizagem 
tecnológica envolvidos. Com relação ao apresentado na seção 7.2 e na Figura 7.1, conclui-se que:  

Fase de emergência (1975-1989) 

Conforme descrito na seção 7.2.1, no período de background (1920-1974), a indústria havia 
acumulado uma base de conhecimentos na área de engenharia agronômica, biologia e de 
experimentação genética de cana-de-açúcar. A indústria também havia formado um corpo de 
profissionais nas empresas produtoras com expertise na operação e gestão de viveiros de mudas 
experimentais e de multiplicação. Universidades e institutos de pesquisa possuíam engenheiros, 
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pesquisadores e professores com experiência e conhecimentos para realização de atividades de 
caracterização de variedades estrangeiras e pesquisa em melhoramento genético para obtenção 
de novas variedades de cana-de-açúcar.  

Essa base de conhecimento e de profissionais contribuiu para a criação de dois programas de 
melhoramento genético (IAC e EECC) que tiveram papel de destaque na superação da crise do 
mosaico de 1920 e para a liberação de novas variedades de cana entre 1940 e 1970. Toda essa 
expertise e profissionais formados no período de background serviram de base para a ampliação 
de conhecimentos na área de feedstock na fase de emergência (1975-1989). 

As evidências apresentadas na seção 7.2 e os exemplos ilustrativos da primeira coluna da Figura 
7.1 sugerem que a indústria modificou a combinação de mecanismos de aprendizagem 
tecnológica na fase de emergência (1975-1989) em relação ao período de background. Por 
exemplo, a indústria continuou a utilização de mecanismos de treinamento (ex.: formação do 
curso na University of Mauritius, entre outros), de experimentação operacional e laboratorial 
(ex.: criação dos programas de melhoramento genético do CTC e do Planalsucar etc.), e de 
P&D aplicado (estudos de identificação de espécies de cana-de-açúcar e estudos de 
características fenotípicas e genotípicas da cana; criação de novas metodologias de análises e 
testes de variedades promissoras).  

Ou seja, a indústria ampliou os mecanismos de aprendizagem utilizados na fase de emergência 
em relação ao período de background (1920-1974). Esses esforços contribuíram para a 
liberação de novas variedades de cana-de-açúcar pelo método de melhoramento genético, 
construção de bancos de germoplasma etc. (ver detalhes das atividades tecnológicas realizadas 
na fase de emergência no capítulo 6). Portanto, essa combinação de mecanismos de 
aprendizagem da fase de emergência distinta do período de background contribuiu para que a 
indústria tenha implementado atividades inovadoras que refletem um avanço, em termos de 
capacidade tecnológica, de inovação intermediária (Nível 4), acumulada no período entre 1920 
e 1975, para inovação avançada (Nível 5) na fase de emergência. 

Fase de crescimento (1990-1999) 

Na fase de crescimento (1990-1999), a indústria ampliou a combinação de mecanismos de 
aprendizagem utilizados em relação à fase de emergência (1975-1989). As evidências 
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apresentadas na seção 7.2.2 e os exemplos ilustrativos sintetizados na segunda coluna da Figura 
7.1 permitem sugerir que a indústria continuou utilizando mecanismos de aprendizagem na fase 
de crescimento que eram utilizados na fase de emergência, e criou novos mecanismos que ainda 
não haviam sido utilizados pela indústria na função feedstock. Por exemplo, a indústria 
continuou a utilização de mecanismos de programas de treinamento (ex.: criação do Grupo 
Fitotécnico do IAC etc.), de experimentação operacional e laboratorial (ex.: ampliação do 
número de estações experimentais, entre outros) e de P&D aplicado (ex.: CTC estabeleceu 
relações cooperativas com a Texas A&M, Cornell e INRA para pesquisas de métodos de 
transformação genética e desenvolvimento de cana transgênica etc.).  

A indústria criou mecanismos de P&D básico (ex.: criação do Projeto SucEST da FAPESP). 
Esses esforços de aprendizagem tecnológica resultaram na liberação de novas variedades de 
cana-de-açúcar pelo método de melhoramento genético, o desenvolvimento da primeira 
variedade de cana-de-açúcar transgênica do Brasil, pesquisas de desenvolvimento de 
ferramentas biotecnológicas e para o mapeamento do genoma da cana-de-açúcar etc. (as 
atividades tecnológicas implementadas pela indústria na fase de crescimento são detalhadas no 
capítulo 6). Portanto, as evidências apresentadas sugerem que a indústria continuou com os 
mecanismos utilizados e acrescentou novos mecanismos na fase de crescimento em relação à 
fase de emergência. Dessa forma, essa combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu 
para que a indústria tenha implementado atividades inovadoras que refletem um avanço, em 
termos de acumulação de capacidades tecnológicas, de inovação avançada (Nível 5), para 
world-leading innovation (Nível 6) na fase de crescimento. 

Fase de maturidade (2000-2014) 

Na fase de maturidade (2000-2014), a indústria modificou a combinação de aprendizagem 
tecnológica utilizada na função feedstock em relação à fase de crescimento (1990-1999). De 
acordo com as evidências exploradas na seção 7.2.3 e os exemplos ilustrados na terceira coluna 
na Figura 7.1, sugere-se que a indústria utilizou os mesmos mecanismos de aprendizagem 
tecnológica na fase de maturidade em relação à fase de crescimento (1990-1999). Contudo, 
houve mudanças na maneira como esses mecanismos foram utilizados. Por exemplo, a indústria 
continuou seus esforços de treinamento (IAC e Ridesa passaram a capacitar as empresas 
produtoras para utilizar técnicas fitossanitárias mais complexas e serem capazes de gerirem 
testes e análises de desempenho de novos cultivares promissores etc.) e de experimentação 
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operacional e laboratorial (as empresas produtoras realizaram testes, análises e avaliações de 
variedades promissoras nas fases finais do processo de melhoramento genético na fase de 
maturidade).  

Ademais, a indústria utilizou os mecanismos de P&D aplicado e básico para apoiar a realização 
de novas atividades inovadoras e com um número maior de organizações envolvidas. Ou seja, a 
indústria continuou e aprimorou seus esforços de P&D aplicado (ex.: Projeto Cana-Vertix, 
entrada da BASF, Bayer, Embrapa Agroenergia em projetos de transgenia etc.) e de P&D 
básico (ex.: manutenção do Projeto SucEST, e CTC e Ridesa têm realizado pesquisas com 
marcadores moleculares, entre outros). A utilização dessa combinação de esforços de 
aprendizagem contribuiu para a realização de atividades inovadoras como liberação de novas 
variedades de cana-de-açúcar com o uso de ferramentas biotecnológicas, desenvolvimento de 
feedstock específicos para fabricação de bioetanol de 2ª geração, pesquisas de novas matérias-
primas e mapeamento do genoma cana-de-açúcar (ver detalhes no capítulo 6). Desse modo, a 
partir das evidências apresentadas na seção 7.2, conclui-se que a indústria aprimorou a 
combinação de mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados. Consequentemente, isso 
contribuiu para que a indústria tenha mantido, em termos de sua capacidade tecnológica, o nível 
world-leading innovation (Nível 6). 

Por fim, especificamente para a função feedstock, as universidades e institutos de pesquisa 
(CTC, IAC, Planalsucar/Ridesa) desempenharam um papel central nos esforços de 
aprendizagem tecnológica e para a acumulação de capacidades tecnológicas. Empresas 
produtoras exerceram um papel de apoio até a fase de crescimento (1990-1999) (com exceção 
de Delta e Iota que construíram seus programas de melhoramento genético próprios) e só 
tiveram um papel mais ativo na geração de atividades inovadoras a partir da fase de maturidade 
(2000-2014). A fase de maturidade é caracterizada pela entrada de novos atores (CanaVialis, 
Embrapa Agroenergia, Syngenta, CTBE etc.) que fomentaram atividades de P&D aplicado e 
básico de transgenia, biotecnologia e genoma da cana com as organizações tradicionais de P&D 
de novas variedades (CTC, Ridesa e IAC). A Sigma utilizou mecanismos de aprendizagem 
tecnológica de P&D aplicado em conjunto com CanaVialis, IAC e Ridesa para criação do 
Programa Cana-Vertix. 
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Figura 7.1. Papel dos mecanismos de aprendizagem tecnológica na acumulação de capacidades tecnológicas 
para feedstock na indústria de bioetanol do Brasil no período entre 1975 e 2014 

 
Fonte: Evidências empíricas da pesquisa. 
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7.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem Tecnológica na Acumulação de 
Capacidades Tecnológicas para Processos Agrícolas na Indústria de Bioetanol do Brasil 
entre 1975 e 2014 
 
 
Esta seção examina a relação entre a acumulação de capacidades tecnológicas para atividades 
de processos agrícolas e o modo de uso dos mecanismos subjacentes de aprendizagem 
tecnológica durante o período de 1975 a 2014 na indústria de bioetanol do Brasil. A indústria 
havia formado no período de background (1920-1974) um corpo de profissionais alocados nas 
empresas produtoras e fornecedores (executivos, engenheiros, agrônomos, técnicos, operadores) 
e professores e pesquisadores em universidades com conhecimentos na área de preparo de solo, 
adubação, herbicidas, inseticidas, plantio, tratos culturais, colheita e transporte de cana-de-
açúcar. Essa massa crítica e a base de conhecimentos contribuíram para a realização de 
pequenas melhorias e modificações em processos e equipamentos agrícolas para adequação às 
condições da matéria-prima. Na fase de emergência (1975-1989), a indústria deu continuidade a 
esses esforços realizados no período de background (1920-1974). 

Nesta seção será demonstrado que, na fase de emergência (1975-1984), a indústria continuou e 
aprimorou seus esforços em aprendizagem tecnológica em relação ao período de background. A 
indústria aprimorou seus esforços de treinamentos, assistência técnica e consultoria, engenharia, 
engenharia reversa e projetos para expandir o número de profissionais qualificados, ampliar 
conhecimentos sobre engenharia agronômica, química e mecânica. Esses conhecimentos 
contribuíram para realizar atividades inovadoras de reutilização de resíduos industriais e 
desenvolvimento de máquinas agrícolas. 

 Na fase de crescimento (1990-1999), a indústria aprimorou os esforços de aprendizagem 
tecnológica de treinamento, assistência técnica e consultoria e engenharia, engenharia reversa e 
projetos em relação à fase de emergência para criar conhecimentos na área de engenharia 
agronômica e mecânica. Esses esforços contribuíram para a capacitação de empresas produtoras 
implementarem processos mecanizados no plantio, tratos culturais e colheita da cana-de-açúcar 
e o desenvolvimento de atividades inovadoras de desenvolvimento de máquinas e equipamentos 
agrícolas.  
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Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), a indústria iniciou a utilização de P&D aplicado, 
além do aprimoramento do uso de mecanismos de aprendizagem tecnológica que já eram 
utilizados na fase de crescimento (1990-1999). Isso contribuiu para a capacitação de 
engenheiros, pesquisadores e professores, criação de conhecimentos na área de agricultura de 
precisão, biologia da cana-de-açúcar, software, engenharia mecânica e eletrônica, e a realização 
de atividades de desenvolvimento de novos processos e equipamentos agrícolas. Dessa forma, 
esta seção demonstrará que a mudança na maneira de uso de combinações de mecanismos de 
aprendizagem contribuiu para a implementação de atividades tecnológicas, que refletem um 
avanço nas capacidades tecnológicas da função processos agrícolas de nível básico (Nível 3), do 
período de background, para nível intermediário (Nível 4) nas fases de emergência, crescimento 
e maturidade. 
 
 
7.3.1 Fase de emergência (1975-1989) 
 
 
Nesta seção serão examinados os principais mecanismos de aprendizagem tecnológica 
utilizados pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de emergência (1975-1989): treinamento, 
assistência técnica e consultoria, engenharia, engenharia reversa e projetos.  

Esta pesquisa não tem como foco de análise o período entre 1920 e 1974. Contudo, os esforços 
de aprendizagem tecnológica e criação de conhecimentos realizados nesse período não podem 
ser negligenciados. Esses esforços formaram uma base prévia de recursos humanos e 
conhecimento que a indústria de bioetanol do Brasil se apoiou para realização de atividades 
tanto de produção quanto de inovação posteriormente na fase de emergência (1975-1989). A 
indústria havia constituído um corpo de profissionais capacitados, alocados nas empresas 
produtoras e fornecedores (executivos, engenheiros, agrônomos, técnicos, operadores etc.) com 
conhecimentos na área operacional, capazes de operar processos e equipamentos na área de 
preparo de solo, adubação, herbicidas, inseticidas, plantio, tratos culturais, colheita e transporte 
de cana-de-açúcar.  

A indústria também havia constituído um corpo de pesquisadores e professores (ex.: ESALQ e 
Unicamp), na área de biologia e agronomia, capacitados para criação de novos conhecimentos, 
condução de pesquisas científicas e realização de cursos e treinamentos. Esses esforços em 
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mecanismos de aprendizagem contribuíram para a realização de pequenas melhorias e 
modificações em processos e equipamentos agrícolas para adequação às condições da matéria-
prima. Portanto, na fase de emergência, a indústria se apoiou nessa base de recursos humanos e 
de conhecimento criados no período de 1920 a 1974 para avançar conhecimentos na área de 
processos agrícolas. 

Programas de treinamento, assistência técnica e consultoria 

A definição de treinamento foi apresentada na seção 7.2.1. Compreende-se assistência técnica e 
consultoria como a prestação e/ou recebimento de assistência técnica, consultoria ou auditoria 
em matérias-primas, produtos, processos, softwares, sistemas, equipamentos, máquinas, 
laboratórios e tecnologias. 

A indústria continuou e aprimorou os esforços de treinamento, assistência técnica e consultoria 
na fase de emergência (1975-1989) em relação ao período de background (1920-1974). Por 
exemplo, o CTC utilizou o mecanismo de treinamento para adaptar e transferir tecnologias 
aplicadas em outros setores e em outros países para desenvolvimento de novos processos de 
controle biológico de pragas por exemplo. Essa postura proativa da Copersucar em criar um 
centro de tecnologia para o setor vinha como resposta às necessidades e desafios tecnológicos 
criados a partir da instauração do Proálcool: 

Quando da formação da Copersucar, as empresas entenderam que necessitavam se 
capacitar tecnicamente para dar resposta ao aumento de demanda e às exigências 
estabelecidas pelo governo. Assim, as empresas constituíram um grupo de 
profissionais que foram participar do único curso estruturado em produção de cana, 
açúcar e álcool que existia, realizado na Ilhas Maurício. Este grupo ficou conhecido 
como a Turma da Ilhas Maurícius. (Diretor executivo de logística na Copersucar). 

Esse curso das Ilhas Maurício foi uma das diferentes iniciativas do CTC para capacitar a 
indústria de bioetanol do Brasil para atualização de conhecimentos técnicos na área agrícola. 
Esse curso também contribuiu para preparar a indústria para o aumento da produção por causa 
do Proálcool e, posteriormente, criar profissionais capacitados para ministrar cursos e 
treinamentos para disseminação de conhecimentos agrícolas para todas as empresas produtoras 
associadas. As empresas produtoras utilizavam esses mecanismos de aprendizagem para a 
criação de conhecimentos técnicos e operacionais de processos, equipamentos e máquinas 
agrícolas.  
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As empresas produtoras receberam de fornecedores de equipamentos e insumos (adubos, 
defensivos agrícolas etc.) cursos, palestras, demonstrações e aulas práticas para 
operacionalização das principais atividades de tratos culturais. Essa relação se baseava na 
transferência de conhecimento operacional e técnico de seus produtos para serem utilizados e 
operados com o maior grau de produtividade possível, de acordo com padrões e critérios criados 
pelos fornecedores.  

Engenharia, engenharia reversa e projetos 

Entende-se engenharia, engenharia reversa e projetos como a realização de atividades de 
concepção e desenvolvimento a partir de esforços em engenharia de matérias-primas, produtos, 
processos, softwares, sistemas, equipamentos, máquinas e tecnologias.  

Os esforços de engenharia, engenharia reversa e projetos foram aprimorados na fase de 
emergência (1975-1989) em relação ao período de background (1920-1974). Por exemplo, CTC, 
Lambda, New Holland, Delta e ESALQ utilizaram mecanismos de engenharia, engenharia 
reversa e projetos para criação e assimilação de conhecimentos na área de engenharia química, 
agronômica e mecânica. Por exemplo, o consórcio formado pela Lambda, CTC, Santal, 
Copersucar e New Holland desenvolveu, com base no mecanismo de aprendizagem tecnológica 
de engenharia, engenharia reversa e de projetos, novos equipamentos agrícolas.  

Dessa colaboração, foi desenvolvida uma nova plantadora específica para a cultura de cana-de-
açúcar e uma colheitadeira de corte a laser. A Lambda também criou conhecimento por meio de 
atividades individuais de construção e operação de um laboratório próprio de análises de solos. 
Desenvolvimento de processos de utilização da vinhaça na fertirrigação foi criado a partir das 
atividades de engenharia colaborativa entre os engenheiros da Delta e professores da ESALQ 
(ver detalhes no capítulo 6):  

A Delta, em parceria com a ESALQ, se engajou em atividades de engenharia, 
trabalhando em diferentes formulações até encontrarem uma forma viável de 
fertirrigação. Desta colaboração entre o nosso pessoal e os pesquisadores da ESALQ, 
encontramos soluções criativas para a vinhaça. (Diretor agrícola da Delta). 

Logo, esforços em engenharia, engenharia reversa e projetos foi uma das maneiras que a 
indústria de bioetanol do Brasil encontrou para a criação de conhecimentos tecnológicos na área 
de engenharia química e agronômica. Esses esforços contribuíram para que a indústria 
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encontrasse uma nova possível solução para o problema da vinhaça. O processo de fertirrigação 
foi uma prática que foi disseminada e adotada em larga escala pela indústria, e até o ano de 
2014 ainda se caracterizava por ser uma das soluções mais adotadas pelas empresas produtoras 
para reutilizar esse resíduo industrial. 
 
 
7.3.2 Fase de crescimento (1990-1999) 
 
 
Esta seção explora os mecanismos de aprendizagem tecnológica que se sobressaíram e que foram 
utilizados pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de crescimento (1990-1999): treinamento, 
assistência técnica e consultoria, engenharia, engenharia reversa e projetos. A seguir, são 
examinados alguns mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados na fase de crescimento. 

Programas de treinamento, assistência técnica e consultoria 

A indústria de bioetanol do Brasil aprimorou a maneira de utilização de treinamento, assistência 
técnica e consultoria na fase de crescimento (1990-1999) em relação à fase de emergência 
(1975-1989). Por exemplo, as empresas produtoras usaram esses mecanismos de aprendizagem 
tecnológica para criar conhecimento técnico e operacional para implantar processos 
mecanizados. Os fornecedores ofereciam cursos, palestras, simulações e assistência técnica para 
implementar técnicas manuais e mecanizadas para as principais atividades de tratos culturais da 
cana-de-açúcar, como: gradagem, destruição de soqueira por enxada rotativa ou herbicida, 
subsolagem de grade pesada, plantio mecanizado, processos de espaçamento entre sulcos e 
layouts informatizados, cobertura de toletes mecanizados, carpas mecânicas de cultivadores de 
disco, aplicação de maturadores químicos, enleiramento do palhiço, permeabilização do solo, 
colheita mecânica, escarificação mecânica e recolhimento da palha. 

O programa do IAC alcançou diferentes resultados com o seu fortalecimento a partir da década 
de 1990. Além do Procana (programa do IAC) ter disponibilizado recomendações técnicas de 
adubação e fitotécnicas para a cana em São Paulo (via Boletim 100-IAC e 200-IAC de 1996 e 
1998), lançou os seguintes programas de treinamento e serviços de assistência técnicas às 
empresas: (i) Ambicana: projeto de prestação de serviços de levantamento de solos e 
treinamento pedológico às empresas conveniadas ou não ao Procana. Esse projeto surgiu dentro 
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do Procana e depois se desvinculou e passou a ser um serviço independente; (ii) Sanicana: 
serviço oferecido às empresas de treinamento na área de reconhecimento e manejo de pragas e 
nematoides; (iii) método biométrico de medição de ensaios: uma metodologia de medição do 
desempenho dos clones dos ensaios por meio da amostragem; e (iv) Rhizocana: serviço 
oferecido às empresas de análise da reação raízes/solo dentro da propriedade para orientar as 
decisões de preparo de solo e subsolagem.  

Engenharia, engenharia reversa e projetos 

A maneira de utilização de atividades de engenharia, engenharia reversa e projetos foi 
continuada na fase de crescimento (1990-1999) em relação à fase de emergência (1975-1989). 
Delta e CTC implementaram esforços de engenharia para criar conhecimentos na área de 
engenharia mecânica e agronomia. Esses esforços contribuíram para que o setor de bioetanol 
realizasse atividades inovadoras para a criação e melhoria de equipamentos agrícolas. Por 
exemplo, a Delta manteve seus esforços para a realização de atividades inovadoras na área 
agrícola na fase de crescimento.  

Para a criação de conhecimento tecnológico para essas atividades, a empresa se apoiou em 
colaborações baseadas em engenharia e projetos, com institutos de pesquisa (CTC), 
fornecedores (Randon) e empresas de assistência técnica. Além dessas colaborações, a empresa 
enviou grupos de engenheiros e técnicos em missões de prospecção tecnológica em outros 
países para estudos técnicos e procedimentos de engenharia reversa. De forma mais específica, 
a partir dessas colaborações foi desenvolvido o sistema Cameco para a substituição dos 
caminhões de transporte de cana por sistemas de containers: 

Uma equipe de técnicos e engenheiros da Delta foi até os Estados Unidos para 
realizar visitas técnicas numa empresa americana para estudar o sistema de uma 
empresa chamada Cameco. Após esta visita técnica, realização de estudos dos 
projetos, e avaliação, o grupo técnico da Delta se reuniu com diferentes parceiros 
para viabilizar esta tecnologia para a realidade brasileira. Este grupo de empresas 
enviaram equipes técnicas para realizar o desenho e projetar um novo sistema de 
containers específico para o transporte de cana-de-açúcar. No final do projeto, a 
Randon ficou responsável pela produção do implemento e a Delta tornou-se pioneira 
no uso deste tipo de modal. (Diretor agrícola da Delta). 

Esse tipo de mecanismo de aprendizagem tecnológica serviu tanto para a criação do sistema 
Cameco (exemplificado anteriormente) quanto também para o desenvolvimento do sistema 
Contiper (ver detalhes no capítulo 6):  
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A empresa tinha iniciado alguns projetos de apoio técnico com um engenheiro 
africano, que havia trabalhado conjuntamente com empresas da África do Sul, que 
propôs uma solução [...] Técnicos da Delta foram até a usina onde o equipamento 
estava instalado e ficaram uma semana realizando estudos, tirando fotos, estudando o 
projeto e compreendendo a tecnologia. Na volta, entraram em contato com projetistas 
do CTC para dar início ao projeto da construção do seu próprio sistema fixo de 
tombamento de carga. (Diretor agrícola da Delta). 

Portanto, esses esforços de engenharia, engenharia reversa e projetos contribuíram para a 
geração e assimilação de conhecimentos na área de engenharia mecânica. Esses novos 
conhecimentos foram materializados na forma de novos equipamentos e implementos que 
foram utilizados nos canaviais para tornar o processo mais produtivo, menos custoso e, 
consequentemente, trazer benefícios financeiros para as empresas produtoras. As duas 
tecnologias criadas na Delta foram largamente adotadas pela indústria. Inclusive, até o ano de 
2014, as duas tecnologias ainda estavam em operação na Delta. 
 
 
7.3.3 Fase de maturidade (2000-2014) 
 
 
O propósito desta seção é examinar os principais mecanismos de aprendizagem tecnológica que 
foram utilizados pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de maturidade (2000-2014): 
treinamento, assistência técnica e consultoria, engenharia, engenharia reversa e projetos e P&D 
aplicado. 

Programas de treinamento, assistência técnica e consultoria 

A maneira que a indústria de bioetanol do Brasil utilizou treinamentos, assistência técnica e 
consultoria na fase de maturidade (2000-2014) em relação à fase de crescimento (1990-1999) 
foi continuada. As empresas produtoras de bioetanol se apoiaram em diferentes parceiros para a 
realização de treinamentos, cursos e assistência técnica para operação de novas tecnologias 
agrícolas. Por exemplo, as empresas implementaram programas de treinamento e educação para 
atender à demanda de pessoal para o crescimento do setor. Na Tabela 7.1 são apresentados 
dados dos esforços realizados pela Beta. Na safra de 2012/2013, a Beta destinou R$ 6 milhões 
para programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional, promovendo mais de 700 mil 
horas de treinamento.  
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Tabela 7.1. Dados sobre treinamento e educação na Beta na safra de 2012/2013 
 Nº de participantes Nº total de horas Horas médias por 

integrante 
Diretoria 13 142 10,9 
Gerência 156 1.097 7 

Chefia/coordenação 816 6.437 7,9 
Técnica/supervisão 5.124 47.896 9,3 

Administrativo 3.098 23.842 7,7 
Produção 55.769 615.816 11 
Trainees 264 3.110 11,8 

Estagiários 39 399 10,2 
Total 65.502 702.052 10,7 

Fonte: Relatório Anual Safra 2012/2013 do Grupo Beta, obtido na pesquisa empírica. 

Especificamente, a Beta implantou um expressivo programa de construção de empresas 
greenfield no Centro-Oeste brasileiro que demandou a criação de mão de obra especializada 
para a operação de máquinas agrícolas. A Beta e demais empresas tiveram o apoio técnico de 
empresas fornecedoras, como a Case IH e New Holland, para treinar operadores de máquinas. 
Particularmente na Beta, em cooperação com a Case IH, foi desenvolvido e adquirido um 
simulador de colheitadeira para treinamento: 

O equipamento foi desenvolvido em parceria com a empresa de tecnologia Case IH e, 
até o momento, mais de 120 integrantes já foram treinados. O objetivo é dar 
oportunidade de desenvolvimento profissional e aumentar a produtividade das 
equipes. O programa de treinamento tem cinco módulos práticos – comando da 
cabine, procedimento para ligar a colhedora, comando automático, tração eletrônica, 
manobras e colheita básica – em um total de 24 horas. O simulador cria virtualmente 
um cenário semelhante ao do canavial em uma cabine com som ambiente, projeções 
de imagens em 3D e os mesmos movimentos da colheitadeira, onde o operador 
enfrenta condições análogas às do campo. Finalizadas as horas no simulador, o 
integrante passa por um primeiro contato com a colhedora, mas ainda no pátio de 
testes e estará pronto para iniciar a colheita. (Diretor agrícola da Beta). 

Consequentemente, a implantação de treinamentos com a utilização de simuladores contribuiu 
para a capacitação de novos operadores de máquinas. Esse modo de treinamento foi benéfico 
para as empresas produtoras por causa da redução de custos na capacitação de mão de obra: 
tanto na economia de combustível e manutenção de máquinas colhedoras, que eram utilizadas 
para treinar a mão de obra, quanto também da realocação dessas máquinas que eram utilizadas 
para treinamento para serem usadas no canavial para a colheita. 

A utilização de treinamento e cursos capacitou as empresas produtoras (Alfa, Beta, Gama, 
Delta, Lambda, Sigma, entre outras) para implementar técnicas mecanizadas para as principais 
atividades de tratos culturais da cana-de-açúcar, como: gradagem, destruição de soqueira por 
enxada rotativa ou herbicida, subsolagem de grade pesada, plantio mecanizado, processos de 
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espaçamento entre sulcos e layouts informatizados, cobertura de toletes mecanizados, carpas 
mecânicas de cultivadores de disco, aplicação de maturadores químicos, enleiramento do 
palhiço, permeabilização do solo, colheita mecânica, escarificação mecânica e recolhimento da 
palha (ver detalhes no capítulo 6). 

Particularmente, a Beta pretendia manter os investimentos em capacitação, com R$ 5 milhões 
investidos anualmente no aperfeiçoamento e aprendizado de seus integrantes – totalizando R$ 
30 milhões investidos na área desde a criação da empresa em 2007. Contudo, o mecanismo de 
aprendizagem tecnológica de treinamento não se limita a fornecedores. Instituições como o 
CTC prestaram serviços de treinamento para a difusão de tecnologias para aumento da 
produtividade agrícola. Por exemplo, na década de 2000, a Alfa implantou sistemas 
computadorizados para a gestão de suas lavouras e desenho de layout dos seus canaviais: 
“Somente para criar expertise para usar a tecnologia de desenho de layout, a Alfa necessitou 
de dois anos com treinamentos, experimentações, testes e aprendizagem ‘learning by-doing’ 
com a ajuda de consultores e do CTC.” (Coordenador agrícola da Alfa). 

Dessa forma, para a criação do conhecimento de operação dos procedimentos, técnicas e do 
software, a empresa contou com o apoio de profissionais do CTC. A criação e assimilação desses 
conhecimentos possibilitaram que a empresa gerisse de forma mais produtiva seus canaviais e 
mudasse completamente o seu planejamento agrícola. As colaborações entre o CTC e as empresas 
vão além de treinamentos – como relatado pelo coordenador agrícola da Alfa. Para que a Alfa 
operasse a tecnologia de desenho de layout, também foi necessário o apoio técnico. Outro exemplo 
de consultoria aconteceu entre o CTC e a Delta (ver detalhes no capítulo 6):  

Equipes técnicas de ambas as organizações mantêm contatos formais por meio de 
seminários, reuniões e feedback para prospectar e testar novas e melhores soluções 
técnicas agronômicas para diferentes tipos de solo e climas encontrados nas regiões 
que a usina mantém lavouras. (Diretor agrícola da Delta). 

Essa colaboração teve como objetivo encontrar soluções técnicas agronômicas de acordo com 
as condições de solo e climas. Isso contribuiu para que a Delta criasse conhecimentos para 
escolha das melhores variedades de cana-de-açúcar para diferentes condições edafoclimáticas, 
realização de testes e análises de solo para determinação do tipo de ambiente e prospecção de 
soluções agronômicas para preparação de solo, adubação e proteção contra doenças e pragas. 
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Engenharia, engenharia reversa e projetos 
A indústria de bioetanol do Brasil aprimorou a utilização do mecanismo de engenharia, 
engenharia reversa e projetos na fase de maturidade (2000-2014) em relação à fase de crescimento 
(1990-1999). Alfa e Beta tiveram uma participação ativa com organizações parceiras para 
realização de atividades para o melhoramento de novos equipamentos e criação de novos 
softwares apoiadas em mecanismos de aprendizagem tecnológica de engenharia, engenharia 
reversa e de projetos. Detalhes desses esforços colaborativos são expostos no Boxe 7.4.  

Boxe 7.4. Atividades de engenharia, engenharia reversa e de projetos para melhorias em equipamentos, processos e 
softwares agrícolas 

Nas décadas de 2000 e 2010, tanto Alfa quanto Beta constituíram equipes de engenheiros e técnicos capacitados 
para trabalhar em cooperação com empresas fornecedoras para a concepção de novos equipamentos, máquinas, 
implementos e software agrícolas. A Alfa trabalhou especificamente em três diferentes projetos: (i) um sensor de 
profundidade; (ii) software agrícola; e (iii) um sistema fluxômetro. Em cada um desses projetos, sua equipe se 
aliou a diferentes parceiros. O sensor de profundidade foi concebido com um fornecedor nacional: “A Alfa e um 
fornecedor de engenharia trabalharam de forma cooperada, trocando informações técnicas para o 
desenvolvimento do novo sensor de profundidade.” (Coordenador agrícola da Alfa).  
 
O software foi realizado em cooperação com empresas competidoras e uma empresa de tecnologia chamada 
Tecgraf: “Para o desenvolvimento do novo software, trabalhamos em conjunto com a Tecgraf e outras empresas 
parceiras. Desenvolvemos o algoritmo com a ajuda de todos os envolvidos.” (Coordenador agrícola da Alfa). 
Por fim, o sistema fluxômetro teve uma dinâmica diferenciada. O desenvolvimento aconteceu de forma 
completamente interna à organização. A tecnologia foi tão bem aceita pela John Deere, que decidiu incorporar a 
melhoria em seus equipamentos que foi difundida para outras empresas: “Essa modificação [fluxômetro] 
mecânica e eletrônica do sistema foi desenvolvida pelos técnicos da usina Alfa e depois foi incorporada pela 
John Deere que modificou seu sistema e começou a difundir esta tecnologia para os demais usuários de suas 
máquinas.” (Coordenador agrícola da Alfa).  
 
A Beta também realizou atividades inovadoras para a concepção de novos equipamentos e softwares agrícolas. 
A empresa colaborou com a TMA e Case IH para a realização de atividades de engenharia para a concepção e 
melhoria de implementos agrícolas: “A cooperação entre as duas empresas se dava pelos feedbacks realizados 
pelos operadores da Beta sobre o desempenho e possíveis melhorias para a TMA, que realizava melhorias 
estruturais e os testes eram refeitos em campos da Beta.” (Diretor agrícola da Beta); e de equipamentos mais 
complexos como plantadoras e colhedoras: “Os engenheiros da Beta trabalharam de forma cooperada com o 
pessoal da Case IH e da TMA no desenho e testes da colhedora e plantadora.” (Diretor agrícola da Beta). 
Contudo, o maior enfoque da Beta foi na criação de relações colaborativas para encontrar soluções de gestão e 
rastreamento de máquinas agrícolas: 
 

Para o desenvolvimento dos softwares de gestão das máquinas colhedoras, 
ficamos responsáveis pela criação do algoritmo, enquanto a nossa parceira Enalta 
desenvolveu o hardware, o computador de bordo e o software de interface do 
equipamento. Envolvemos também a Agromática para conceber o sistema de 
interface equipamento e sistema legado da Beta. (Coordenador de tecnologia 
agrícola da Beta). 

Ou seja, esses esforços de engenharia, engenharia reversa e projetos contribuíram para a 
geração e assimilação de conhecimentos na área de engenharia mecânica, agronômica e 
eletrônica. Esses novos conhecimentos contribuíram para o desenvolvimento de novos 
equipamentos e implementos que foram utilizados nos canaviais. A criação desses 
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equipamentos e implementos contribuiu para que empresas produtoras realizassem reduções de 
seus custos com insumos e combustível. A automatização e mecanização de processos agrícolas 
contribuiu para que as operações fossem mais produtivas e auxiliou no replanejamento de 
layout das fazendas (ver detalhes no capítulo 6). 

P&D aplicado 

A indústria de bioetanol do Brasil iniciou a utilização de P&D aplicado em processos agrícolas 
na fase de maturidade (2000-2014). Esse mecanismo não havia sido utilizado anteriormente na 
fase de crescimento (1990-1999). Mecanismos de aprendizagem tecnológica de P&D aplicado 
entre empresas produtoras e organizações parceiras (universidades, institutos de pesquisa e 
fornecedores) apoiaram a realização de atividades tecnológicas de agricultura de precisão e 
desenvolvimento de sistemas multilinhas.  

Por exemplo, na década de 2000, a Beta trabalhou de forma cooperada com a empresa 
multinacional Syngenta e um fornecedor de máquinas agrícolas (John Deere) para a concepção 
e adoção de uma nova técnica de agricultura de precisão (ver detalhes no capítulo 6). 
Particularmente, o consórcio formado pela Beta, Syngenta e John Deere desenvolveu um 
projeto de agricultura de precisão com a utilização de um novo sistema de plantio: “Em 
parceria com a Syngenta, trabalhamos de forma muito próxima na concepção de um novo 
sistema de plantio mecanizado e de agricultura de precisão.” (Ex-gerente de inovação e atual 
gerente de novos processos industriais da Beta). 

Consequentemente, isso demandou a geração e assimilação de conhecimentos na área 
agronômica e de engenharia mecânica. Isso contribuiu para o desenvolvimento de novos 
equipamentos agrícolas, novos tipos de plântula e tubetes de plantio e novos processos de 
fecundação do canavial. Contudo, a tecnologia não vingou por diferentes motivos e foi 
abandonada na época (ver detalhes no capítulo 6).  

Um exemplo mais recente e com melhores resultados sobre colaborações de P&D aplicado em 
agricultura de precisão aconteceu entre a Embrapa e a Gama na década de 2010. A Gama 
realizou um intercâmbio frutífero de conhecimento com a Embrapa, trabalhando de forma 
muito próxima com um pesquisador específico para a concepção de uma tecnologia de tubetes 
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de cana: “Essa iniciativa foi realizada em conjunto com o Dr. Takeshi, especialista em 
microbiologia e herbicidas da Embrapa [Seropédica].” (Diretor agroindustrial da Gama).  

Por fim, o CTBE e a Jacto (empresa de equipamentos de origem japonesa instalada no interior 
de São Paulo) trabalharam de forma cooperada para a concepção de uma máquina colheitadeira 
de seis linhas. Esse desenvolvimento, que estava em fase de concepção e testes em 2014, tem a 
possibilidade de contribuir de forma direta para o canavial, reduzindo a área de pisoteio e 
reduzindo a compactação do solo. Essa colaboração captou, aproximadamente, R$ 16 milhões 
na sua primeira fase (ver detalhes no capítulo 6).  
 
 
7.3.4 Síntese da relação entre os mecanismos de aprendizagem tecnológica e acumulação de 
capacidades tecnológicas para processos agrícolas 
 
 
Esta seção realiza uma breve síntese das evidências do papel de mecanismos subjacentes de 
aprendizagem tecnológica no processo de acumulação de capacidade tecnológica na indústria 
de bioetanol do Brasil nas três fases examinadas (emergência, crescimento e maturidade) na 
função processos agrícolas.  

A Figura 7.2 objetiva apresentar de forma sintética e ilustrativa os principais mecanismos de 
aprendizagem usados pela indústria de bioetanol do Brasil para realizar atividades tecnológicas 
em diferentes níveis de capacidade tecnológica na função processos agrícolas, no período entre 
1975 e 2014. Para atingir esse objetivo, a figura foi assim construída: o eixo horizontal 
representa o período de tempo. O período de tempo foi dividido nas três fases propostas nesta 
pesquisa: fase de emergência (1975-1989), fase de crescimento (1990-1999) e fase de 
maturidade (2000-2014). O eixo vertical representa os níveis de capacidade tecnológica 
conforme o Quadro 5.2. Exemplos das principais atividades tecnológicas realizadas pela 
indústria (o detalhamento das atividades realizadas é descrito no capítulo 6), e os respectivos 
mecanismos de aprendizagem tecnológica envolvidos são ilustrados no centro da Figura 7.2. A 
partir das evidências apresentadas na seção 7.3 e da Figura 7.2, conclui-se que: 
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Fase de emergência (1975-1989) 
Na seção 7.3.1 foi descrito que a indústria de bioetanol do Brasil havia construído uma base 
prévia no período de background (1920-1974) de recursos humanos e de conhecimentos na área 
agrícola, tanto para a realização de atividade rotineiras quanto para a criação de novos 
conhecimentos, condução de pesquisas científicas e realização de cursos e treinamentos nas 
universidades e institutos de pesquisa. A formação dessa expertise contribuiu para que a 
indústria fosse capaz de implementar atividades de pequenas melhorias e adaptações de 
processos agrícolas no período de background. A acumulação desse conhecimento e de recursos 
humanos na área agrícola serviu de base para que a indústria continuasse seus esforços de 
aprendizagem tecnológica na função processos agrícolas na fase de emergência (1975-1989). 

A seção 7.3.1 e os exemplos ilustrados na primeira coluna da Figura 7.2 apresentam evidências 
que permitem sugerir que a indústria aprimorou a combinação de mecanismos de aprendizagem 
tecnológica na fase de emergência (1975-1989) em relação ao período de background. Por 
exemplo, a indústria continuou a utilização de mecanismos de treinamento (ex.: formação do 
curso na University of Mauritius, fornecedores treinavam as empresas para transferir 
conhecimento operacional e técnico etc.) e de assistência técnica (assistência técnica para uso e 
manutenção de equipamentos, máquinas e insumos). A indústria criou mecanismos de 
aprendizagem tecnológica de engenharia, engenharia reversa e projetos (ex.: criaram 
conhecimentos na área de engenharia química, agronômica e mecânica).  

Os esforços de aprendizagem tecnológica realizados pela indústria contribuíram para a 
realização de projetos de desenvolvimento de reutilização de vinhaça (entre Delta e ESALQ) e 
de desenvolvimento de colheitadeira a laser (entre Lambda, CTC, Santal, Copersucar e New 
Holland etc.) (ver detalhes no capítulo 6). Portanto, essas evidências sugerem que a indústria 
aprimorou a combinação de mecanismos de aprendizagem na fase de emergência em relação ao 
período de background. Consequentemente, essa combinação de mecanismos de aprendizagem 
tecnológica contribuiu para que a indústria tenha implementado atividades inovadoras que 
refletem um avanço, em termos de suas capacidades tecnológicas, do nível de inovação básica 
(Nível 3), acumulado no período de background, para nível de inovação intermediária (Nível 4), 
acumulado na fase de emergência.  
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Fase de crescimento (1990-1999) 
Na fase de crescimento (1990-1999), a indústria utilizou a mesma combinação de mecanismos 
de aprendizagem tecnológica em relação à fase de emergência (1975-1989). As evidências 
sintetizadas na segunda coluna da Figura 7.2, combinadas com os exemplos explorados na 
seção 7.3.2, possibilitam sugerir que a indústria continuou seus mecanismos de treinamento, 
assistência técnica, e de engenharia, engenharia reversa e projetos. Por exemplo, com relação 
aos programas de treinamento, a indústria continuou esses esforços (ex.: início de treinamentos 
para mecanização de processos agrícolas, entre outros), assim como também aprimorou os 
mecanismos de assistência técnica e consultoria (serviços de manutenção de máquinas de 
plantio e colheita, o IAC lançou quatro serviços de assistência técnica: Ambicana, Sanicana, 
Método biométrico e Rhizocana).  

A indústria continuou seus esforços de engenharia, engenharia reversa e projetos (criação de 
conhecimentos em engenharia agronômica e mecânica). A continuação dos mecanismos de 
treinamento, assistência técnica e consultoria contribuiu para que a indústria implementasse 
processos mecanizados na lavoura, e a manutenção dos esforços em engenharia, engenharia 
reversa e projetos contribuiu para a realização de desenvolvimento de novos equipamentos e 
implementos agrícolas, por exemplo, o projeto Cameco e Contiper realizados pela Delta, CTC e 
outras empresas (ver detalhes das atividades tecnológicas realizadas pela indústria em processos 
agrícolas na fase de crescimento no capítulo 6). Portanto, as evidências sugerem que a 
combinação de mecanismos de aprendizagem tecnológica foi continuada entre as fases de 
crescimento e emergência, e isso ajuda a explicar o motivo de a indústria ter mantido, em 
termos de acumulação de capacidades tecnológicas, o nível de inovação intermediária (Nível 4). 

Fase de maturidade (2000-2014) 

Na fase de maturidade (2000-2014), a indústria perpetuou a combinação de mecanismos de 
aprendizagem tecnológica utilizada na função processos agrícolas em relação à fase de 
crescimento (1990-1999). De acordo com as evidências apresentadas na seção 7.3.3 e os 
exemplos ilustrados na terceira coluna da Figura 7.2, sugere-se que a indústria modificou 
mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados, e criou novos mecanismos que não eram 
utilizados na fase de crescimento. Por exemplo, a indústria continuou a utilização de 
mecanismos de treinamento (ex.: uso de simuladores de colheitadeira, treinamentos para 
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operação de sistemas computadorizados, entre outros) e de assistência técnica já utilizados na 
fase de crescimento. Ademais, a indústria continuou os esforços de engenharia, engenharia 
reversa e projetos (ex.: criação de conhecimentos na área de computação, engenharia 
agronômica, mecânica e eletrônica). 

Diferentemente da fase de crescimento, a indústria iniciou o uso de P&D aplicado na fase de 
maturidade (ex.: criação de conhecimentos na área de química, biologia da planta, métodos de 
fecundação e design de produto). A utilização dessa nova combinação de esforços de 
aprendizagem contribuiu para a realização de atividades inovadoras, como desenvolvimento de 
novos equipamentos (ex.: fluxômetro e sensor de profundidade), máquinas agrícolas (ex.: 
plantadora de três linhas, implementos e máquina colhedora de duas linhas) e softwares (ex.: 
plugin do AgroCAD, sistemas de computador de bordo). 

Esses esforços de P&D aplicado lançaram as bases para desenvolvimento de processos de 
agricultura de precisão (ex.: sistema de plantio por plântulas, projeto tubetes de cana) e sistemas 
multilinha de plantio e colheita de baixo impacto (ver detalhes dessas atividades tecnológicas no 
capítulo 6). Portanto, as evidências apresentadas sugerem que a indústria continuou a utilização 
de mecanismos utilizados e acrescentou um novo mecanismo na fase de maturidade em relação 
à fase de crescimento. Dessa forma, essa nova combinação de mecanismos de aprendizagem 
contribuiu para que a indústria tenha sustentado, em termos de capacidades tecnológicas, o nível 
de inovação intermediária (Nível 4) e lançado as bases para criação de capacidades de liderança 
mundial. 
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Figura 7.2. Papel dos mecanismos de aprendizagem tecnológica na acumulação de capacidades tecnológicas 
para processos agrícolas na indústria de bioetanol do Brasil no período entre 1975 e 2014 

 
Fonte: Evidências empíricas da pesquisa. 
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Por fim, as empresas fornecedoras tiveram um papel essencial para a realização de esforços em 
aprendizagem tecnológica para acumulação de capacidades de produção e de inovação. As 
universidades foram importantes somente até a fase de emergência. A partir da fase de 
crescimento, as universidades pouco se envolveram em atividades inovadoras na função 
processos agrícolas. Desde a fase de emergência, as empresas produtoras estiveram envolvidas 
em esforços de atividades de inovação. Por fim, os institutos de pesquisa foram importantes em 
todas as fases. Planalsucar e CTC foram importantes nas fases de emergência e crescimento. Na 
fase de maturidade, Embrapa e CTBE lideraram os esforços de P&D aplicado. 
 
 
7.4 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem Tecnológica na Acumulação de 
Capacidades Tecnológicas para Processos Industriais na Indústria de Bioetanol do Brasil 
entre 1975 e 2014 
 
 
Esta seção tem como propósito explorar o relacionamento entre a acumulação de capacidades 
tecnológicas para atividades de processos industriais e o modo de uso dos mecanismos 
subjacentes de aprendizagem tecnológica durante o período de 1975 a 2014 na indústria de 
bioetanol do Brasil. A indústria construiu uma base de conhecimento e um corpo de operários, 
técnicos e engenheiros com conhecimentos na área de engenharia mecânica e engenharia 
química no período de background (1920-1974). Empresas de bens de capital com 
conhecimento na indústria de bioetanol (Dedini, Codistil, Foster Wheeler etc.) formaram 
expertise na instalação, manutenção e adaptação de máquinas e equipamentos industriais para as 
principais etapas do processo produtivo de fabricação de bioetanol. Essas empresas eram 
capazes de difundir conhecimento técnico e operacional para as empresas produtoras operarem 
sistemas industriais de fabricação de açúcar e bioetanol.  

Consequentemente, as empresas produtoras haviam criado um corpo de profissionais com 
habilidades e conhecimentos para uso e operação dessas tecnologias industriais. Ademais, os 
conhecimentos acumulados nas empresas fornecedoras contribuíram para que Dedini e Codistil 
implementassem pequenas modificações e adaptações em processos e equipamentos industriais 
das áreas de moagem, caldo, cristalização, fermentação, destilação etc. A acumulação desses 
conhecimentos e a formação dessa expertise no período de background serviram de base para 
que a indústria, a partir da fase de emergência (1975-1989), continuasse seus esforços de 
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aprendizagem tecnológica para expansão de conhecimentos na área de engenharia mecânica, 
elétrica e química. 

Dessa forma, esta seção demonstrará que, na fase de emergência (1975-1989), a indústria criou 
conhecimentos que contribuíram para a realização de atividades de pequenas melhorias e 
adaptações de novos processos e equipamentos industriais. Esse conhecimento e atividades 
eram gerados primordialmente no CTC, que, posteriormente, repassou e difundiu os 
conhecimentos e tecnologias geradas para empresas de bens de capital e empresas produtoras. A 
partir da fase de crescimento (1990-1999), a indústria iniciou o uso de mecanismos de 
aprendizagem tecnológica de engenharia, engenharia reversa e projetos e P&D aplicado (além 
dos processos utilizados na fase de emergência). Isso contribuiu para a criação de 
conhecimentos na área de biologia, engenharia química, de materiais e alimentos e 
desenvolvimento de novos processos e equipamentos para fabricação de bioetanol de 1ª geração 
e buscar soluções para diversificação de produção industrial (bioalimentos e bioplásticos).  

Na fase de maturidade (2000-2014), a indústria aprimorou o uso de engenharia, engenharia 
reversa e projetos e P&D aplicado em relação à fase de crescimento (1990-1999). Isso 
contribuiu para que a indústria ampliasse seus conhecimentos na área de biologia, farmácia, 
engenharia mecânica, elétrica, química e alimentos. A ampliação desses conhecimentos 
contribuiu para que a indústria pudesse: (a) aprofundar capacidades tecnológicas na rota de 
produção de bioetanol de 1ª geração; (b) desenvolver novas tecnologias para a rota de 
produção de bioetanol com materiais lignocelulósicos (E2G); e (c) desenvolver processos e 
produtos de biorrefinaria (ex.: bioalimentos, biofármacos, bioquímicos, bioplásticos e 
combustíveis avançados). Portanto, esta seção demonstra que a mudança na maneira como a 
indústria utilizou as combinações de mecanismos de aprendizagem tecnológica ao longo do 
tempo contribuiu para que a indústria implementasse atividades tecnológicas que refletem um 
avanço nas capacidades tecnológicas da função processos industriais de nível básico (Nível 
3), do período de 1920 a 1974, e da fase de emergência para nível world-leading innovation 
(Nível 6) nas fases de crescimento e maturidade. 
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7.4.1 Fase de emergência (1975-1989) 
 
 
Nesta seção são examinados os principais mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados 
pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de emergência (1975-1989): treinamento, 
assistência técnica e consultoria e experimentação operacional e laboratorial. A seguir, são 
examinados alguns mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados na fase de emergência. 

Conforme mencionado anteriormente, embora o período de 1920 a 1974 não ser o foco desta 
pesquisa, os esforços de aprendizagem tecnológica realizados pela indústria de bioetanol do 
Brasil nesse período não podem ser ignorados. A indústria havia constituído um corpo de 
profissionais com conhecimentos na área operacional e de engenharia, capacitados para operar e 
realizar pequenas modificações em equipamentos e processos industriais de moagem, 
preparação de caldo, fermentação, destilação etc.  

Esses profissionais estavam alocados tanto em empresas produtoras quanto em fornecedores 
(Dedini, Codistil, Foster Wheeler etc.). Universidades haviam estruturado cursos de graduação 
na área de engenharia mecânica, química e industrial, para formação de recursos humanos para 
trabalhar tanto nas empresas produtoras quanto em instituições de pesquisas e fornecedores. As 
empresas de bens de capital realizavam esforços na área de engenharia para a construção, 
instalação, realização de pequenas melhorias e apoio técnico em equipamentos industriais. 
Portanto, os conhecimentos na área de processos industriais criados na fase de emergência se 
apoiaram nas bases de conhecimento e de recursos humanos criados no período entre 1920 e 
1974. 

Programas de treinamento, assistência técnica e consultoria 

Os esforços de treinamento, assistência técnica e consultoria foram aprimorados entre o período 
de background (1920-1974) e a fase de emergência (1975-1989). A indústria de bioetanol do 
Brasil utilizou treinamentos, assistência técnica e consultoria para criar conhecimentos técnicos 
e operacionais para que empresas produtoras fossem capazes de usar e operar equipamentos e 
sistemas industriais desenvolvidos pelo CTC e empresas de bens de capital.  
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A assistência técnica e consultoria contribuíram para a criação de conhecimentos de engenharia 
mecânica para realizar pequenas modificações em equipamentos e sistemas. Por exemplo, 
treinamento, assistência técnica e consultoria entre as empresas produtoras de bioetanol e as 
organizações parceiras (CTC e fornecedoras) apoiaram a transferência de tecnologia para 
empresas parceiras e empresas de bens de capital do Brasil (DANTAS; FIGUEIREDO, 2009; 
MATIAS, 2011): 

A partir da década de 1980 a Copersucar começou a desenvolver projetos de 
equipamentos, que eram construídos por empresas como a Dedini e a Foster Wheller. 
O CTC trazia tecnologia de fora, adaptava e através de fornecedores passava para as 
unidades associadas. Entretanto, a empresa cometeu a falha de não patentear esses 
projetos. (Coordenador da garantia da qualidade na Copersucar). 

Ademais, o CTC criou cursos específicos para formação de pessoal qualificado para operar as 
tecnologias nas empresas produtoras e para que o CTC desempenhasse pequenas modificações 
em processos e equipamentos industriais de moagem, fabricação de caldo, fermentação e 
destilação:  

Em 1970, a Copersucar estabeleceu o primeiro núcleo de tecnologia industrial na 
empresa. Esse núcleo realizava algumas pesquisas em laboratório relacionadas a 
controle de qualidade. Entretanto até 1975 o setor estava defasado em relação ao 
patamar tecnológico mundial. De 1975 até 1980 a Copersucar começou um trabalho 
de buscar tecnologia através de consultores especializados tanto no Brasil como no 
mundo. Em relação à formação de técnicos, na década de 1970, a Copersucar 
promoveu diversos cursos específicos como, por exemplo, operação e manutenção de 
moendas. (Coordenador da garantia da qualidade na Copersucar). 

Isto é, foi por meio desses mecanismos de aprendizagem que a indústria, de um lado, criou 
conhecimentos na área de mecânica e química que contribuíram para a implementação de 
pequenas modificações em equipamentos; e de outro lado, criou conhecimentos técnicos, que 
foram repassados para as empresas produtoras capacitarem seus operadores e técnicos para 
operacionalização das atividades industriais. 

Por meio de assistência técnica e consultoria entre empresas de bens de capital e empresas 
produtoras foi possível implantar e modificar processos de cogeração de energia elétrica na 
Lambda, equipamentos industriais na Gama e o projeto das peneiras moleculares da Delta 
(Boxe 7.5).  
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Boxe 7.5. Mecanismo de aprendizagem tecnológica de treinamento, assistência técnica e consultoria para difusão 
de conhecimento técnico na indústria de bioetanol 

Conforme relatado no capítulo 6, os avanços tecnológicos industriais na fase de emergência tiveram como 
principal fonte os esforços do CTC para criação e difusão de conhecimento técnico. Contudo, outros atores, na 
forma de fornecedores de serviços de engenharia e de equipamentos nacionais e internacionais, também foram 
importantes para que empresas produtoras como Lambda, Gama e Delta criassem atividades para operar 
tecnologias e realizar pequenas modificações. 
 
A Gama se apoiou em colaborações com empresas de bens de capital nacional, tanto para a aquisição de 
equipamentos quanto posterior treinamento para operação e assistência técnica para problemas de manutenção e 
adaptação: “A Gama sempre se apoiou nos avanços realizados pelas empresas fornecedoras de bens de capital 
como Dedini, Fermentec, Copersucar e outras.” (Diretor agroindustrial da Gama). A Lambda se interessou na 
importação de uma tecnologia australiana para a queima de bagaço. Para a incorporação dessa nova tecnologia, a 
usina se apoiou nos serviços de engenharia de uma empresa alemã: “A partir de um fornecedor alemão, foi 
projetado e implantado um silo para o início das operações de cogeração de energia elétrica.” (Consultor de 
tecnologia e inovação da Lambda).  
 
As colaborações com fornecedores de serviços de engenharia e consultoria internacionais foram determinantes 
para que a Delta incorporasse, de forma pioneira, a tecnologia de desidratação de álcool por meio do uso de 
peneiras moleculares e criasse um corpo técnico capaz de realizar atividades de pequenas modificações e 
adaptações: 
 

No final dos anos 1980, a Codistil, juntamente com a K-Engineering e Zeochem, 
projetaram e forneceram a primeira unidade de desidratação de álcool via peneira 
molecular em escala industrial do Brasil para a Delta. Após a instalação do 
equipamento na Delta, foram necessárias uma série de pequenas melhorias e 
adaptações para iniciar o processo de fabricação. Estes desafios e problemas 
técnicos só foram detectados após a sua instalação ou durante a operação de 
produção, o que demandou do corpo de técnicos e engenheiros da Delta criar uma 
série de pequenas soluções criativas. Problemas de menor grau de complexidade, a 
Delta se engajou de forma individual para resolução de desafios técnicos. 
Problemas de maior grau de complexidade, a Codistil [Dedini] realizava o apoio 
técnico. (Gerente industrial da Delta). 

Ou seja, os mecanismos de treinamento, assistência técnica e consultoria contribuíram para que 
a indústria tenha criado conhecimentos na área de engenharia mecânica, engenharia elétrica e 
engenharia química. Esses esforços foram realizados de forma colaborativa entre empresas 
produtoras (Gama, Delta e Lambda) e fornecedores (Dedini, Codistil, K-Engineering e 
Zeochem). Esses conhecimentos contribuíram para a realização de pequenas modificações em 
equipamentos de cogeração de energia elétrica, fermentação e destilação (ver detalhes no 
capítulo 6). 

Experimentação operacional e laboratorial 

A indústria continuou os esforços de experimentação operacional e laboratorial na fase de 
emergência (1975-1989). Vale ressaltar que esses esforços já eram realizados no período de 
background (1920-1974). O CTC teve um papel decisivo para a prospecção de tecnologia 
estrangeira, absorção e modificação desse conhecimento e posterior difusão entre as empresas e 
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transferência da tecnologia para empresas de bens de capital no Brasil para processos industriais 
(ver detalhes no capítulo 6). Esse esforço se baseou em treinamento, assistência técnica e 
consultoria e experimentação operacional e laboratorial. Esse esforço foi necessário porque o 
Brasil estava tecnologicamente defasado com relação ao mundo: 

Depois que me formei na faculdade, o CTC me contratou especificamente para 
trabalhar num novo processo de fermentação para ser utilizado nas empresas 
produtoras. Até aquele momento, a tecnologia mais utilizada era a da fermentação 
batelada. Usando conhecimento químico e da própria ‘lógica’, estabelecemos 
relações com algumas empresas produtoras para testar um novo método conhecido 
como ‘fermentação batelada alimentada’ no qual o fermento era adicionado antes e o 
mostro era despejado de forma controlada posteriormente. (Assessor de tecnologia da 
presidência do CTC). 

Portanto, o CTC criou conhecimentos na área de processos e equipamentos industriais pela 
realização de experimentação operacional e laboratorial interna. Esses esforços contribuíram 
para a geração e assimilação de conhecimentos na área de engenharia mecânica e química. 
Esses conhecimentos foram usados para a criação de um novo método de fermentação que foi 
adotado em parte significante da indústria.  
 
 
7.4.2 Fase de crescimento (1990-1999) 
 
 
Esta seção explora os mecanismos de aprendizagem tecnológica que se sobressaíram e que 
foram utilizados pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de crescimento (1990-1999): 
contratação de expertise, treinamento, assistência técnica e consultoria, engenharia, engenharia 
reversa e projetos, P&D aplicado e P&D básico. 

Contratação de expertise 

As empresas produtoras utilizaram mecanismos de aprendizagem tecnológica de contratação de 
expertise, desde profissionais para áreas de produção até engenheiros industriais e executivos. 
Também foram criados programas trainee para a capacitação de jovens engenheiros e 
executivos promissores: “Os gerentes da planta, qualidade, engenharia, logística e manutenção 
foram todos contratados de outras indústrias. Além disso, a empresa mantinha um programa 
trainee que empregava entre 5 a 10 engenheiros na área de manufatura.” (Gerente industrial da 
Lambda). 
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Logo, a criação desses recursos humanos contribuiu para a operação de tecnologias para as 
principais atividades de produção de açúcar e bioetanol, como: moagem de cana, tratamento de 
caldo, evaporação, cozimento, centrifugação, secagem, fermentação, transformação do mosto 
em vinho e destilação. Mecanismos de aprendizagem tecnológica de contratação de expertise 
contribuíram de forma direta para atividades de operação de tecnologias e de forma indireta 
para a criação de bases de recursos humanos para dar apoio a atividades de inovação. Por 
exemplo, a contratação de expertise auxiliou na implementação de atividades inovadoras de 
novos equipamentos, processos e produtos de biorrefinaria (bioplástico) na Delta Ômega etc.: 
“O grupo que a Delta Ômega construiu para operar a planta-piloto de PHB foi enxuta no 
início. Contratamos 6 operadores, 2 engenheiros e 2 consultores do CTC, um para a área de 
fermentação e outro para a área de extração. Essa estrutura se manteve de 1994 até o ano 
2000.” (Diretor da Delta Ômega). 

A utilização de contratação de expertise contribuiu para que a Delta iniciasse suas atividades de 
produção em escala-piloto, além da realização de atividades de melhoria e desenvolvimento em 
bioplásticos. Vale ressaltar que os mecanismos de contratação de expertise não atuaram de 
forma isolada. Conforme será apresentado adiante, esses mecanismos foram usados de forma 
combinada com outros tipos de mecanismo de aprendizagem tecnológica (engenharia, 
engenharia reversa e projetos e P&D aplicado). 

Programas de treinamento, assistência técnica e consultoria 

A indústria de bioetanol do Brasil aprimorou a utilização de treinamentos, assistência técnica e 
consultoria na fase de crescimento (1990-1999) em relação à fase de emergência (1975-1989). 
Esses esforços foram realizados para criar conhecimentos técnicos e operacionais para que 
empresas produtoras fossem capazes de usar e operar equipamentos e sistemas industriais. Por 
exemplo, as empresas continuaram realizando treinamentos e financiando cursos de capacitação 
e educação que se iniciaram na fase de emergência: “Para apoiar o sistema produtivo, além de 
contar com profissionais experientes da casa, a Lambda incentivou a formação superior de 
todos os seus supervisores e a realização de treinamentos e cursos no exterior.” (Gerente 
industrial da Lambda). 

Desse modo, a indústria utilizou os treinamentos para capacitar sua mão de obra para realização 
de atividades em nível operacional, tático e gerencial. Além disso, a Lambda se apoiou em 
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treinamento para a realização de atividades de execução do seu plano de automação industrial 
(responsável por mais de 100 mudanças e melhorias tecnológicas): 

Para a realização do plano de automação, foi estabelecida uma parceria com o CTC 
para a elaboração e implementação de uma missão tecnológica de treinamento na 
Alemanha. Essa missão consistia em visitas técnicas a empresas de produção de 
açúcar a partir da beterraba alemãs. Essa missão teve duração de aproximadamente 
40 dias. Foi a partir desta missão que a Lambda elaborou seu ‘Plano de Automação 
Industrial’ que seria implementado ao longo de uma década. [...] A tecnologia de 
automatização é de origem alemã, sendo uma empresa americana que realiza a 
assistência técnica e os equipamentos fabricados na China. (Superintendente 
agroindustrial da Lambda). 

As empresas produtoras também se apoiaram em mecanismos de aprendizagem tecnológica de 
assistência técnica e consultoria. Por exemplo, a Alfa utilizou esse tipo de mecanismo de 
aprendizagem tecnológica para incrementar a qualidade de seus produtos: “Os processos de 
expansão industrial, melhoria de qualidade e ampliação dos produtos produzidos pela Alfa 
foram realizados por meio de tecnologias, sistemas e equipamentos de empresas fornecedoras, 
em sua grande maioria, de indústrias de bens de capital nacional.” (Consultor técnico 
industrial da Alfa). 

A partir das citações dos profissionais da Lambda e Alfa, sugere-se que a capacitação de 
recursos humanos e o apoio de fornecedores com assistência técnica e consultoria contribuíram 
para que empresas produtoras criassem conhecimentos na área industrial e implementassem 
atividades inovadoras como: (i) implementação de melhorias incrementais em equipamentos e 
processos de fabricação de adubo líquido na Alfa; (ii) implementação de melhorias incrementais 
em equipamentos e processos de fabricação de levedura seca na Gama e Lambda; e (iii) 
implementação de melhorias incrementais em equipamentos e processos de fermentação na 
Gama, Delta e Lambda.  

Engenharia, engenharia reversa e projetos 

A indústria de bioetanol do Brasil iniciou a utilização de engenharia, engenharia reversa e 
projetos na fase de crescimento (1990-1999) para criar conhecimentos na área de engenharia 
mecânica e química. Esse tipo de esforço não foi utilizado na fase de emergência (1975-1989). 
Por exemplo, a utilização desse mecanismo contribuiu para que a Delta aplicasse melhorias nos 
seus processos de fermentação (ver detalhes no capítulo 6): 
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Os gestores da Delta tomaram a decisão de investir numa planta-piloto de 
fermentação. [...] Nesta planta-piloto, dois técnicos da Fermentec e a equipe técnica 
da Delta realizaram e ainda realizam experimentações para criação de novas linhas 
de cepas e leveduras para serem utilizadas no processo de transformação do açúcar 
em bioetanol. [...] Pesquisadores e professores da ESALQ, como por exemplo o Prof. 
Luiz Carlos Basso, trabalham em conjunto com a Fermentec em projetos de melhoria 
da fermentação. (Diretor-superintendente da Delta). 

Com base nas evidências do capítulo 6 e da citação do diretor-superintendente da Delta, sugere-
se que mecanismos de aprendizagem de engenharia foram a principal fonte de conhecimento 
para realizar experimentações de novas cepas e leveduras. Essas atividades de engenharia foram 
realizadas entre a Delta, ESALQ e a Fermentec na planta-piloto da empresa produtora. 

Especificamente para a criação de processos de produção de biogás, a Lambda engajou em 
esforços conjuntos de engenharia, engenharia reversa e projetos com a TreeBio. A TreeBio é 
uma empresa brasileira especializada em equipamentos e sistemas para tratamento de água e 
efluentes industriais, além de sistemas de biodigestão termofílica. A TreeBio e Lambda 
cooperaram em atividades de geração e assimilação de novos processos e equipamentos para 
biodigestão termofílica para a produção de biogás: 

A criação da área de P&D na década de 1990 criou uma base de conhecimento e de 
pessoal que possibilitou a criação uma capacidade técnica e de engenharia. Essa base 
permitiu realizar atividades de interação e análise de resultados com outras 
instituições, como a TreeBio, para a tecnologia da biodigestão termofílica. (Gerente 
industrial da Lambda). 

Consequentemente, os mecanismos de engenharia, engenharia reversa e projetos contribuíram 
para a criação de conhecimentos na área de engenharia mecânica e química. A criação desses 
conhecimentos contribuiu para o desenvolvimento de novos processos e equipamentos para que 
a indústria aprofundasse seus conhecimentos e capacidades tecnológicas na produção de 
bioetanol de 1ª geração, particularmente no processo de fermentação alcoólica, como na 
fabricação de novos combustíveis avançados por processos de biodigestão termofílica. 

P&D aplicado 

A indústria de bioetanol do Brasil iniciou a utilização de P&D aplicado na fase de crescimento 
(1990-1999) para geração e assimilação de conhecimentos na área de biologia, transgenia, 
engenharia mecânica, elétrica, química e de materiais. Os maiores avanços tecnológicos em 
processos industriais e desenvolvimento de produtos, baseados em cana-de-açúcar, na fase de 
crescimento, tiveram como fonte os mecanismos de aprendizagem tecnológica de P&D 
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aplicado que empresas produtoras realizaram com diferentes organizações: IPT, CTC, USP, 
UFSCar, Graz University, TreeBio etc. Por exemplo, na década de 1990, a Lambda constituiu 
seu próprio centro de P&D: 

Inicialmente, os profissionais da área de P&D ministravam cursos e treinamentos 
para os demais gestores e profissionais da Lambda para compreender, interagir, 
analisar e demandar o pessoal do CTC. Este grupo de profissionais também 
realizavam pesquisas para o desenvolvimento de novos processos de fermentação e 
destilação, assim como o desenvolvimento e implementação de processos de produção 
de energia a partir de resíduos industriais em parceria com fornecedores de bens de 
capital. (Assessor de tecnologia da Lambda). 

Esse centro de P&D ficou responsável pela realização de treinamentos técnicos para operadores 
e engenheiros da empresa, prospecção de novas tecnologias e desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para necessidades na área agrícola e industrial da empresa. Essa área de P&D 
também era responsável pela realização de colaborações com institutos de pesquisa, 
universidades e fornecedores para a criação de novos equipamentos e processos industriais. 
Essa área de P&D da Lambda também se envolveu em atividades de geração interna de 
conhecimento para o desenvolvimento de novos processos de fermentação e destilação. Junto 
com o CTC, a equipe técnica da Lambda e pesquisadores do CTC codesenvolveram novos 
processos de cogeração de energia elétrica. Contudo, essa área de P&D foi desmantelada no fim 
dos anos 1990. 

Na fase de crescimento, a Delta e Ksi realizaram uma joint venture, a Delta Ômega, para a 
fabricação de bioplásticos (ver detalhes no capítulo 6). O P&D aplicado dos processos e 
conceitos científicos da produção do PHB foi realizado por organizações ligadas à indústria de 
bioetanol (IPT, USP e CTC): 

O CTC, em parceria com o IPT e a USP realizaram estudos de fermentação 
objetivando a produção de um polímero biodegradável e depois foi desenvolvida uma 
tecnologia de extração e purificação do plástico. Neste período, o CTC procurou uma 
parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo [ICB-
USP] para produzir uma cepa transgênica para sintetizar o PHB. A partir de 1994, o 
CTC abriu um chamado entre seus cooperados para colocar a ideia do PHB na 
prática. Somente o grupo Delta e a Ksi se demonstraram interessados na nova 
tecnologia. (Diretor da Delta Ômega). 

Após os conceitos científicos estarem desenvolvidos, para a realização do P&D aplicado para 
criação dos processos, equipamentos e procedimentos industriais, os atores mudaram para as 
universidades (UFSCar e Graz University): 
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Os sócios da Delta Ômega investiram cerca de R$ 30 milhões para a construção da 
planta-piloto que estava pronta para operação em 1995. A partir de 1996, os lotes 
produzidos começaram a ser enviados para diferentes Institutos de pesquisa e 
empresas, nacionais e internacionais para avaliação inicial das propriedades físico-
químicas do biopolímero e realização dos primeiros testes de exploração para 
transformação em máquinas injetoras convencionais. CTC havia se distanciado e 
participava apenas de forma pontual em alguns pontos técnicos. Em grande parte, as 
melhorias dos processos de fermentação neste período foram realizadas com um 
pesquisador internacional da Universidade de Graz [Áustria]. Em 2007, a Delta 
decidiu investir numa parceria com o departamento de engenharia de materiais da 
UFSCar para encontrar possíveis aplicações para o PHB. (Diretor da Delta Ômega) 

Logo, o P&D aplicado contribuiu para que a indústria de bioetanol do Brasil criasse 
conhecimentos na área de química, biologia, engenharia mecânica e transgenia. Esses 
conhecimentos formaram a base para a implementação de atividades inovadoras de 
desenvolvimento de novos equipamentos, processos e produtos baseados em biorrefinaria. 
Particularmente, foram importantes para o desenvolvimento de processos de produção de 
bioplástico. Conforme exposto no capítulo 6, os conhecimentos criados e as atividades geradas 
resultaram em patentes que foram depositadas no INPI. 
 
 
7.4.3 Fase de maturidade (2000-2014) 
 
 
O propósito desta seção é examinar os principais mecanismos de aprendizagem tecnológica que 
foram utilizados pela indústria de bioetanol do Brasil na fase de maturidade (2000-2014): 
treinamento, assistência técnica e consultoria, experimentação operacional e laboratorial, 
engenharia, engenharia reversa e projetos P&D aplicado e P&D básico. A seguir, são 
explorados alguns mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados na fase de maturidade. 

Programas de treinamento 

A indústria de bioetanol do Brasil aprimorou a utilização de treinamentos para geração e 
assimilação de conhecimentos técnicos operacionais na fase de maturidade (2000-2014) em 
relação à fase de crescimento (1990-1999). Isso foi motivado pela rápida expansão produtiva na 
década de 2000. As empresas produtoras necessitaram ampliar programas de treinamento e 
educação. Por exemplo, a Alfa implementou mais de 100.000 horas de treinamento na safra 
2010/2011 (Tabela 7.2). Além disso, o presidente da empresa realizou uma série de visitas 
técnicas em outras plantas industriais de diferentes ramos para colher ideias para implantar na 
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usina: “O presidente da Alfa realizou uma visita na fábrica da Budweiser nos EUA e ficou 
impressionado com as instalações dos laboratórios da empresa. Dessa forma, ele decidiu que 
os laboratórios da Alfa deveriam ser reconstruídos com uma filosofia mais atual.” (Analista de 
planejamento industrial da Alfa). 

Tabela 7.2. Dados sobre treinamento e educação na Alfa na safra de 2012/2013 
 Nº de participantes Nº total de horas Horas médias por 

integrante 
Safra 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 

Coordenação 170 166 10.313,66 6.850,50 60,67 41,27 
Técnico 28 28 541 535,5 19,32 19,13 

Administrativo 102 98 1.315,40 1.151 12,90 11,74 
Manutenção 227 197 3.238,29 3.250,5 14,27 16,50 
Operacional 1.849 2.643 107.952,77 81.531 58,38 30,85 

Total 2.376 3.132 123.361,12 93.318,5 51,92 29,80 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade da Alfa, obtido na pesquisa empírica. 

Portanto, as colaborações entre empresas, fornecedores, institutos de pesquisa e universidades 
para disseminação de conhecimento, por meio de treinamento e cursos, contribuíram para que 
conhecimentos técnicos de novos processos industriais e operação de equipamentos industriais 
fossem disseminados e absorvidos pelas empresas. Particularmente, para capacidades de 
produção, a criação desses recursos humanos contribuiu para a operação de tecnologias para as 
principais atividades de produção de açúcar e bioetanol com níveis de excelência global, como: 
moagem de cana, tratamento de caldo, evaporação, cozimento, centrifugação, secagem, 
fermentação, transformação do mosto em vinho e destilação.  

Assistência técnica e consultoria 

A indústria de bioetanol do Brasil aprimorou a utilização de assistência técnica e consultoria na 
fase de maturidade (2000-2014) em relação à fase de crescimento (1990-1999). Por exemplo, a 
Alfa utilizou mecanismos de assistência técnica e consultoria para diversificar sua produção 
para bioetanol de 2ª geração: “Atualmente [em 2014], a implantação desta fábrica de E2G não 
conta com a participação da equipe de engenheiros e técnicos da Alfa, porém, acreditamos que 
essa fábrica é uma oportunidade valiosa de aprendizado para conhecermos um novo processo 
de fabricação de bioetanol.” (Diretor-presidente da Alfa). 
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Particularmente, a Alfa ofereceu ao CTC apoio técnico e operacional para a instalação e 
operação da planta de demonstração de fabricação de E2G. Contudo, a Alfa teve um 
envolvimento passivo e toda a criação de conhecimento foi desempenhada pelo CTC.  

Experimentação operacional e laboratorial 

A indústria de bioetanol do Brasil iniciou a utilização de experimentação operacional e 
laboratorial na fase de maturidade (2000-2014). Por exemplo, a Alfa utilizou o mecanismo de 
aprendizagem tecnológica de experimentação operacional para a realização de experimentos na 
área de fermentação: 

Para desenvolver os processos de fermentação da empresa e para a seleção das 
leveduras que são utilizadas no nosso processo produtivo, a Alfa criou seus próprios 
procedimentos, sistemas e métodos para realizar experimentações e testes. Esta é a 
forma que conseguimos selecionar as melhores leveduras para a próxima safra. 
(Analista de planejamento industrial da Alfa). 

Dessa forma, as experimentações no chão de fábrica contribuíram para que a Alfa tenha criado 
conhecimentos na área de engenharia química e biologia. Esses conhecimentos formaram a base 
para que a empresa desenvolvesse atividades inovadoras para criação de novos processos de 
fermentação e seleção de leveduras. 

Outro exemplo, a Beta colaborou com outras empresas para desempenhar atividades de 
experimentação operacional em processos de E2G. Beta e empresas parceiras trabalharam para 
realizar melhorias em equipamentos de recolhimento de palha, em processos de fermentação e 
em desenvolvimento de novos processos de produção de E2G. A Beta teve uma participação 
menor no desenvolvimento conjunto com a Sermatec do equipamento de recolhimento de 
palha: “Enquanto a Sermatec ficou responsável pela engenharia e concepção do projeto, a Beta 
tratou de realizar testes e feedback.” (Diretor de operações e engenharia da Beta). De outro 
lado, com relação às melhorias de processo de fermentação, a Beta desempenhou um papel mais 
importante: 

Com a ajuda de consultores externos, a empresa tem realizado melhorias no processo 
biológico, processo de contaminação e antibióticos. Essas experimentações são 
realizadas pelas equipes técnicas da Beta e os dados são disponibilizados para uma 
empresa de consultoria que realiza as análises, e depois, em conjunto, são realizadas 
propostas de modificações no processo de fermentação. (Ex-gerente de inovação e 
atual gerente de novos processos industriais da Beta). 
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Particularmente, sobre as atividades de geração de conhecimento e desenvolvimento de novos 
processos de produção de bioetanol de 2ª geração, a Beta participou do projeto da seguinte 
forma: 

A VTT exportará sua expertise em desenvolvimento de tecnologias de processamento 
de biomassa. A Metso será responsável pela manufatura dos equipamentos industriais 
utilizados nas plantas-piloto e comercial. A Inbicon, empresa dinamarquesa do Grupo 
DONG Energy, usará sua expertise em biotecnologia para desenvolvimento de 
tecnologias, outros produtos a partir de matérias-primas lignocelulósicas e técnicas 
fermentativas. (Ex-gerente de inovação e atual gerente de novos processos industriais 
da Beta). 

Consequentemente, a maneira que a Beta utilizou os mecanismos de experimentação 
operacional e laboratorial contribuiu para que a empresa criasse novos conhecimentos de 
engenharia química e mecânica. Esses conhecimentos não foram gerados de forma individual. 
A empresa colaborou com fornecedores (Sermatec e Inbicon) e institutos de pesquisa (VTT) 
para geração desses conhecimentos. Como resultado, esses conhecimentos contribuíram para o 
desenvolvimento de novos equipamentos, novos processos de fermentação e novas tecnologias 
para a fabricação de bioetanol de 2ª geração. 

Engenharia, engenharia reversa e projetos 

A indústria de bioetanol aprimorou a utilização de engenharia, engenharia reversa e projetos 
para desenvolvimento de processos e equipamentos industriais na fase de maturidade (2000-
2014) em relação à fase de crescimento (1990-1999). Por exemplo, a Beta construiu um setor de 
engenharia para desenvolver projetos de cogeração de energia elétrica: 

A Beta concebeu projetos para aproveitamento de correntes quentes para preaquecer 
correntes frias. Nestes projetos são utilizados software de simulação de processo. 
Para construir estas equipes de engenharia de projetos de sistemas termodinâmicos, 
foram contratados engenheiros que já tinham experiência na Beta Petro. (Diretor de 
operações e engenharia da Beta). 

Essas atividades de criação de conhecimento contribuíram para que a Beta tenha constituído um 
grupo de engenheiros e uma base de conhecimentos para tornar seus processos de cogeração de 
energia elétrica mais eficientes. Essa equipe concebeu projetos para o uso de caldeiras de alta 
pressão e sistemas de troca de pressão que otimizaram o processo de cogeração de energia 
elétrica (ver detalhes no capítulo 6). 
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Outro exemplo, a Gama engajou-se em atividades de engenharia tanto para a diversificação 
industrial na década de 2000 quanto para a melhoria de processos de fermentação na década de 
2010 (ver detalhes no capítulo 6). O início das operações de produção de levedura seca da 
Gama foi baseado em esforços internos e aconselhamento de clientes:  

A empresa iniciou seus negócios de levedura apenas para a ração animal com a 
construção da primeira fábrica. Após certa maturidade neste negócio, a empresa 
recebeu a indicação e buscou um instituto de pesquisa holandês para produzir outros 
produtos de maior valor agregado com a levedura. Porém, esta tentativa não deu 
resultados pela falta de afinidades entre as organizações e as diferenças de estratégia. 
(Diretor da Gama Ômega). 

Isto é, a Gama reuniu um time de engenheiros para iniciar a produção de levedura seca para 
produção de alimentos para animais e realizar melhorias em processos e produtos. Esses 
esforços contribuíram para a exploração de novas linhas de negócio e geração de renda por 
outras fontes, além do açúcar e do bioetanol.  

Por fim, a Gama constituiu um grupo de engenheiros para a construção de uma planta-piloto de 
fermentação onde são realizados experimentações e desenvolvimento de novas dornas e de 
novos processos de fermentação: 

Essa iniciativa é um empreendimento individual dos técnicos e engenheiros industriais 
da Gama que buscam encontrar melhorias no processo químico, no design dos 
equipamentos e em protocolos de processo. Dessa forma, a empresa construiu uma 
planta-piloto de fermentação, onde são realizadas experimentações de novas formas 
de dornas e novos processos. (Diretor agroindustrial da Gama). 

Concluindo, as evidências apresentadas sugerem que a utilização de mecanismos de engenharia, 
engenharia reversa e projetos contribuíram para a geração e assimilação de conhecimentos na 
área de engenharia mecânica e química. Esses conhecimentos contribuíram para a construção de 
uma planta-piloto de fermentação. Nessa planta-piloto de fermentação, a Gama cria e testa 
novos equipamentos e processos para ganhos de produtividade em seu processo de fermentação. 
O aumento da produtividade possibilita que a empresa obtenha uma proporção menor de 
vinhaça no seu processo produtivo, a vinhaça resultante é mais concentrada e, 
consequentemente, mais propícia para a fertirrigação, menores custos com gasto de energia e 
benefícios para a produtividade do restante do processo produtivo de bioetanol. 
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P&D aplicado 

A indústria de bioetanol do Brasil aprimorou e modificou a maneira de utilização de P&D 
aplicado para criação de conhecimentos na área de nutrição, farmácia, engenharia química e de 
materiais na fase de maturidade (2000-2014) em relação à fase de crescimento (1990-1999). Por 
exemplo, detalhes sobre como Delta Ômega e Gama Ômega realizaram atividades de P&D em 
biorrefinaria são apresentados no Boxe 7.6.  

Boxe 7.6. O surgimento da Delta Ômega e Gama Ômega e a pesquisa em biorrefinaria e biocombustíveis 
avançados 

Nas décadas de 2000 e 2010, a Gama Ômega desempenhou uma série de atividades de P&D aplicado de forma 
individual e cooperada com diferentes parceiros para diversificar sua produção industrial. O início da Gama Ômega 
partiu de um conselho de um parceiro comercial:  
 

Um dos parceiros comerciais da Gama sugeriu que ela buscasse os conhecimentos 
de um professor norte-americano. [...] Com estes parceiros, a Gama realizou 
treinamentos, experimentações conjunta e codesenvolvimento de novos produtos. [...] 
Essas relações têm um papel fundamental para a criação de inovações de processo e 
produto da Gama Ômega. (Diretor agroindustrial da Gama). 

 
Em seguida, a Gama Ômega lançou seus próprios centros de P&D para a pesquisa e desenvolvimento de processos 
e produtos na área de bioalimentos, bioquímicos e biofármacos:  
 

Em 2004, a Gama Ômega lançou seu Centro de P&D, com expansões em 2007, 2010 
e 2011 [ver detalhes no capítulo 6]. Nesse centro de P&D são realizados 
desenvolvimentos de novos processos, produtos e pesquisas com genética, biologia e 
leveduras transgênicas. Em 2013, após a construção da Unidade II e III do Centro de 
P&D da Gama Ômega, a empresa lançou a linha Protemyc®, um aditivo adsorvente 
de micotoxinas de amplo espectro de adsorção. (Diretor da Gama Ômega). 

 
Conforme relatado pelo Diretor da Gama Ômega, a diversificação industrial e a criação de novos produtos para 
mercados inexplorados foram possíveis com um conjunto mais complexo de mecanismos de aprendizagem. As 
atividades de P&D não são por si suficientes. Colaborações com fornecedores, clientes, universidades e institutos de 
pesquisa foi de crucial importância: 

 
A compra da fábrica americana permitiu que a organização tivesse um grande 
aprendizado, principalmente na questão comercial e regulatória americana, além de 
acessar um conhecimento em bactérias que complementou os conhecimentos em 
microrganismos da Gama Ômega. A compra da empresa norueguesa trouxe uma 
grande expertise em biotecnologia e deu as bases para que a empresa explorasse 
comercialmente uma marca de nutrição reconhecida mundialmente. Adicionalmente, 
a compra da Immunocorp foi um movimento da Gama Ômega para se apropriar de 
patentes importantes. Para a criação destes diferentes produtos, a Gama Ômega, 
além de contar com o apoio técnico e programas de pesquisa com Universidades e 
Institutos de pesquisas nacionais e internacionais, seu próprio Centro de P&D, e a 
aquisição de empresas de biotecnologia nos EUA e Noruega, mantém um processo 
de feedback constante com os clientes. Este elemento foi o componente-chave para a 
inovação na Gama Ômega. Os processos de troca de informações com clientes-
chave foram determinantes para escolhas de produtos e aumento da qualidade. Uma 
das relações mais importantes da Gama Ômega foi realizada com a empresa Abac 
[Suíça], empresa chefiada pelo Prof. Othmar Käppeli do Instituto Federal Suíço de 
Tecnologia. Desenvolvemos em parceria e lançaremos três produtos para a indústria 
de cosméticos. (Diretor da Gama Ômega). 
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A Delta Ômega, a partir da joint venture entre a Delta e a Ksi, também realizou atividades de P&D aplicado. De 
forma bastante específica, a empresa financiou a construção de um laboratório na área de engenharia de matérias da 
UFSCar para desenvolvimento conjunto do PHB. Além dessa colaboração específica com a UFSCar, a empresa 
manteve colaborações de pesquisa com universidades e institutos de pesquisa realizados na década de 1990: “Os 
esforços realizados em conjunto com a UFSCar permitiram que a empresa desenvolvesse tecnologias para a 
produção de pellets. Pellets são pequenas pastilhas cilíndricas feitas com uma mistura de PHB e fibras naturais.” 
(Diretor da Delta Ômega). 
 
Outro exemplo, a Gama estabeleceu colaborações de P&D aplicado com a GE para desenvolvimento de sistemas 
de produção de biogás: “De forma conjunta com a GE, a empresa está desenvolvendo sistemas economicamente 
viáveis para a produção e utilização do biogás proveniente da torta de filtro e da vinhaça.” (Diretor agroindustrial 
da Gama). 

Logo, os mecanismos de aprendizagem tecnológica de P&D aplicado encabeçadas pela Delta 
Ômega e pela Gama Ômega com fornecedores, institutos de pesquisa e universidades 
contribuíram para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos 
processos, equipamentos e produtos de biorrefinaria (bioalimentos, bioplásticos, biofármacos 
e bioquímicos) e combustíveis avançados (conforme apresentado no Boxe 7.6). 
Particularmente, a Gama Ômega, além de construir seus próprios laboratórios de P&D e 
desenvolver de forma individual linhas de pesquisas de novos processos e produtos à base de 
levedura, também estabeleceu atividades cooperadas de P&D aplicado com universidades 
nacionais, internacionais, institutos de pesquisa da Europa e empresas fornecedoras de 
biotecnologia para criar novas linhas de produtos. Por fim, a Delta Ômega construiu seu 
próprio corpo de profissionais e técnicos para realização de atividades de P&D interna à 
organização, assim como construiu de forma cooperada um laboratório de pesquisas de novos 
materiais com a UFSCar.  
 
 
7.4.4 Síntese da relação entre os mecanismos de aprendizagem tecnológica e acumulação de 
capacidades tecnológicas para processos industriais 
 
 
Esta seção realiza uma breve síntese das evidências do papel de mecanismos subjacentes de 
aprendizagem tecnológica no processo de acumulação de capacidade tecnológica na indústria 
de bioetanol do Brasil nas três fases examinadas (emergência, crescimento e maturidade) na 
função processos industriais.  

A Figura 7.3 tem o propósito de apresentar de forma sintética e ilustrativa quais foram as 
principais atividades tecnológicas desenvolvidas pela indústria de bioetanol do Brasil e os 
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principais mecanismos de aprendizagem que serviram de apoio para a construção dessas 
capacidades tecnológicas na função processos industriais no período entre 1975 e 2014. Dessa 
forma, a figura foi assim construída: o eixo horizontal representa o tempo considerado nesta 
pesquisa, dividido nas três fases examinadas (emergência, crescimento e maturidade). O eixo 
vertical ilustra os diferentes níveis de capacidade tecnológica. No centro da figura são 
exemplificadas algumas das atividades tecnológicas mais relevantes que foram 
desempenhadas pela indústria (ver detalhes no capítulo 6). Essas atividades tecnológicas são 
organizadas conforme a capacidade tecnológica demandada para serem realizadas. Ademais, 
são exemplificados os principais mecanismos de aprendizagem tecnológica que apoiaram a 
realização dessas atividades tecnológicas. As evidências apresentadas na seção 7.4 e a 
interpretação da Figura 7.3 possibilitam concluir que: 

Fase de emergência (1975-1989) 

Conforme descrito na seção 7.4.1, no período de background (1920-1974), a indústria de 
bioetanol do Brasil: (i) havia construído um corpo de profissionais com conhecimentos na área 
operacional e de engenharia, capacitados para operar e realizar pequenas modificações em 
equipamentos e processos industriais de moagem, preparação de caldo, fermentação, destilação 
etc.; (ii) as empresas de bens de capital realizavam esforços na área de engenharia para a 
construção, instalação, realização de pequenas melhorias e apoio técnico em equipamentos 
industriais; e (iii) universidades haviam estruturado cursos de graduação na área de engenharia 
mecânica, química e industrial, para formação de recursos humanos para trabalhar tanto nas 
empresas produtoras quanto em instituições de pesquisas e fornecedores. Essa base de expertise e 
profissionais acumulados no período de background sustentou a ampliação de conhecimentos na 
área de processos industriais na fase de emergência (1975-1989). 

De acordo com as evidências exploradas na seção 7.4.1 e dos exemplos sintetizados na 
primeira coluna da Figura 7.3, sugere-se que a indústria utilizou a mesma combinação de 
mecanismos de aprendizagem tecnológica na fase de emergência em relação ao período de 
background. Por exemplo, a indústria continuou a utilização de mecanismos de treinamento 
(o CTC capacitava e transferia o know-how tecnológico de suas adaptações de processos e 
equipamentos industriais para as empresas de bens de capital e empresas produtoras, curso 
University of Mauritius etc.).  
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A indústria continuou a utilização de mecanismos de assistência técnica e consultoria (para 
uso e manutenção de equipamentos) e de experimentação operacional e laboratorial (criação 
de conhecimentos na área de engenharia mecânica e química). Essa combinação de esforços 
de aprendizagem tecnológica contribuiu para a implantação e melhoria de novos processos e 
equipamentos de cogeração de energia elétrica, de desidratação por peneiras moleculares e de 
fermentação batelada alimentada (ver detalhes no capítulo 6). Portanto, as evidências sugerem 
que a indústria utilizou a mesma combinação de mecanismos de aprendizagem tecnológica na 
fase de emergência que foi utilizada no período de background. Isso ajuda a explicar o motivo 
da indústria ter mantido, em termos de capacidades tecnológicas, o nível de inovação básica 
(Nível 3). 

Fase de crescimento (1990-1999) 

Na fase de crescimento (1990-1999), a indústria aprimorou a combinação de mecanismos de 
aprendizagem tecnológica usada em relação à fase de emergência (1975-1989). De acordo 
com as evidências exploradas na seção 7.4.2 e os exemplos ilustrados na segunda coluna da 
Figura 7.3, sugere-se que a indústria continuou a utilização de mecanismos que eram 
utilizados na fase de emergência, e criou novos mecanismos que ainda não eram utilizados 
pela indústria. Por exemplo, a indústria continuou a utilização de mecanismos de treinamento 
(foram realizados esforços para incentivar a formação superior, cursos no exterior, missões de 
prospecção de tecnologias no exterior etc.), contratação de expertise (contratação de 
operadores, técnicos, trainees, engenheiros, pesquisadores e executivos, entre outros) e de 
assistência técnica e consultoria (assistência técnica para uso e manutenção de equipamentos e 
máquinas).  

Modificações qualitativas na combinação de mecanismos de aprendizagem tecnológica 
utilizados pela indústria na fase de crescimento em relação à fase de emergência foram o 
início da utilização de mecanismos de engenharia, engenharia reversa e projetos (criação de 
conhecimento nas áreas de engenharia química e mecânica) e de P&D aplicado (criação de 
conhecimentos nas áreas de biologia, transgenia, química e novos materiais). Essa nova 
combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para a implementação de atividades 
desenvolvimento de processos e equipamentos de fermentação (plantas-piloto, 
desenvolvimento de cepas e leveduras), de produção de combustíveis avançados (projeto 
biogás via biodigestão termofílica entre a TreeBio e a Lambda) e de produção de bioplásticos 
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(planta-piloto da Delta Ômega, Laboratório de Materiais da Delta Ômega e UFSCar, 
processos de fermentação da Delta Ômega e Graz University, entre outros) (ver detalhes 
dessas atividades tecnológicas no capítulo 6). Portanto, as evidências apresentadas sugerem 
que a indústria continuou a utilização de mecanismos utilizados e criou novos mecanismos na 
fase de crescimento em relação à fase de emergência. Dessa forma, essa combinação de 
mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a indústria tenha se movido ao longo da 
nova trajetória tecnológica, em termos de acumulação de capacidades tecnológicas, de 
inovação básica (Nível 3), para world-leading innovation (Nível 6). 

Fase de maturidade (2000-2014) 

Na fase de maturidade (2000-2014), a indústria aprimorou a combinação de aprendizagem 
tecnológica utilizada em relação à fase de crescimento (1990-1999). As evidências 
examinadas na seção 7.4.3 e os exemplos sintetizados na terceira coluna da Figura 7.3 
permitem sugerir que a indústria criou novos mecanismos de aprendizagem e ampliou os 
mecanismos utilizados na fase de maturidade em relação à fase de crescimento (1990-1999). 
Por exemplo, a indústria continuou a utilização de mecanismos de treinamento (incentivos de 
formação superior etc.), de assistência técnica e consultoria (apoio técnico de empresas para 
início de produção de bioetanol de 2ª geração e bioplástico), de engenharia, engenharia 
reversa e projetos (criação de conhecimentos na área de engenharia química e mecânica etc.) e 
P&D aplicado (criação de conhecimentos na área de genética, biologia e leveduras 
transgênicas).  

A indústria iniciou o uso dos mecanismos de experimentação operacional e laboratorial (ex.: 
criação de conhecimentos em engenharia mecânica e para produção de bioetanol de 2ª 
geração). O uso dessa combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para a 
realização de atividades de desenvolvimento de novos processos e equipamentos de cogeração 
de energia elétrica, fermentação, de produção de bioetanol de 2ª geração, de produção de 
bioalimentos, bioplásticos, biofármacos, bioquímicos e biocombustíveis avançados (ver 
detalhes no capítulo 6). Portanto, as evidências apresentadas sugerem que a indústria 
continuou a utilização de mecanismos utilizados e acrescentou um novo mecanismo na fase 
de maturidade em relação à fase de crescimento. Nesse sentido, essa nova combinação de 
mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a indústria tenha mantido, em termos de 
sua capacidade tecnológica, o nível world-leading innovation (Nível 6). 



275 
 

 

Por fim, na função processos industriais, empresas produtoras, universidades, institutos de 
pesquisa, empresas de biotecnologia e fornecedores tiveram grande importância para a 
realização de mecanismos de aprendizagem tecnológica. Para o desenvolvimento de novos 
processos e equipamentos para fabricação de bioetanol de 1ª geração, a indústria de bioetanol 
do Brasil se apoiou principalmente em esforços de geração de conhecimento em colaboração 
com o CTC e com fornecedores (Dedini, Fermentec etc.). Para o desenvolvimento de novos 
processos, equipamentos e produtos de bioalimentos, a indústria construiu colaborações de 
geração e assimilação de conhecimento primordialmente com fornecedores estrangeiros 
(Abac), institutos de pesquisa (TNO etc.) e universidades (Louisville University etc.). No que 
se refere ao desenvolvimento de novos processos, equipamentos e produtos de bioplásticos, a 
indústria se relacionou em sua grande maioria com institutos de pesquisa (IPT, CTC etc.) e 
universidades (Graz University, UFSCar etc.) para a criação de conhecimentos. Por fim, para 
o desenvolvimento de novos processos e equipamentos de produção de bioetanol de 2ª 
geração, a indústria constituiu consórcios de geração de conhecimento principalmente com 
fornecedores (Beta Renewables, Metso etc.) e institutos de pesquisa (CTC, CTBE, VTT etc.) 
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Figura 7.3. Papel dos mecanismos de aprendizagem tecnológica na acumulação de capacidades tecnológicas 
para processos industriais na indústria de bioetanol do Brasil no período entre 1975 e 2014 

 
Fonte: Evidências empíricas da pesquisa.
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7.5 Síntese do Capítulo 
 
 
Esta seção tem como objetivo realizar uma síntese sobre o papel dos diferentes mecanismos de 
aprendizagem na acumulação de capacidades para as funções tecnológicas feedstock, processos 
agrícolas e processos industriais ao longo das fases examinadas no estudo: emergência, 
crescimento e maturidade. 

A partir das evidências do capítulo 7, sugere-se que as universidades e institutos de pesquisa 
desempenharam um papel central para criação e difusão de conhecimentos tecnológicos na 
função feedstock. As empresas produtoras exerceram em sua maioria um papel de apoio. 
Capacidades tecnológicas mais aprofundadas foram construídas com base em P&D básico e 
aplicado em consórcios, com a participação de universidades, institutos de pesquisa e empresas 
produtoras. Empresas fornecedoras desempenharam um papel central para criação e difusão de 
conhecimentos tecnológicos na função processos agrícolas. As empresas fornecedoras foram 
importantes para a criação de capacidades de produção, realizando treinamentos, assistência 
técnica e consultoria; assim como para a criação de capacidades de inovação intermediária, 
participando esforços conjuntos de engenharia, engenharia reversa e projetos e P&D aplicado.  

Universidades tiveram um papel importante para atividades tecnológicas na função processos 
agrícolas somente na fase de emergência (1975-1989). Nas fases posteriores, as universidades 
participaram somente na realização de treinamentos e assistência técnica. Na fase de maturidade 
(2000-2014), o CTBE e a Embrapa exerceram um papel central para a geração de conhecimento 
e realização de P&D. O CTC exerceu um papel central para a criação e difusão de 
conhecimentos tecnológicos na função processos industriais na fase de emergência (1975-
1989). O CTC se engajou na criação de conhecimento externo e geração de conhecimento 
interno para implementar uma série de mudanças e melhorias em processos e equipamentos 
industriais. Posteriormente, o conhecimento gerado foi transferido para as empresas de bens de 
capital e empresas produtoras. Nas fases de crescimento (1990-1999) e de maturidade (2000-
2014), a indústria se organizou na forma de consórcios interinstitucionais, com a participação de 
organizações nacionais e internacionais, para a realização de P&D aplicado, para explorar 
oportunidades de melhoria na produção de bioetanol de 1ª geração, geração de novos processos 
e equipamentos para produção do bioetanol de 2ª geração e produtos de biorrefinaria. 
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8 ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 
 
8.1 Introdução 
 
 
Este capítulo objetiva discutir as evidências examinadas na pesquisa sobre o processo de catch-
up tecnológico, de acumulação de capacidades tecnológicas e do papel dos mecanismos de 
aprendizagem nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol 
do Brasil (1975-2014). Este capítulo discute de forma superficial (a) as implicações da trajetória 
tecnológica da indústria de bioetanol do Brasil e também (b) outros fatores influentes do 
processo de catch-up tecnológico da indústria de bioetanol do Brasil. 
 
 
8.2 Discussões dos Principais Resultados da Pesquisa 
 
 
Esta seção discute as principais evidências geradas pela pesquisa e está organizada com base 
nas questões propostas de pesquisa. São discutidos os principais resultados das duas questões de 
pesquisa com base na qual a tese está estruturada:  

(i) Como se caracterizou o processo de catch-up tecnológico na indústria de bioetanol do Brasil 
ao longo de sua existência, especialmente durante o período de 1975 a 2014? Especificamente, 
como a acumulação de capacidades tecnológicas moldou esse processo de catch-up tecnológico 
nessa indústria ao longo do tempo? 

(ii) Qual foi o papel dos diferentes mecanismos de aprendizagem na acumulação de capacidades 
tecnológicas na indústria de bioetanol do Brasil durante o período de 1975 a 2014? 

 



279 
 

 

8.2.1 Características do processo de catch-up tecnológico e de acumulação de capacidades 
tecnológicas da indústria de bioetanol do Brasil 
 
 
Esta seção discute os resultados da pesquisa e responde à primeira questão de pesquisa. 

A trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil (1920-2014) 

A trajetória tecnológica dominante (ver trajetória tecnológica (A) da Figura 6.1) era liderada no 
início do século XX por países tecnologicamente avançados em cana-de-açúcar (ex.: Austrália, 
Indonésia, Índia etc.), em produção de açúcar (ex.: Austrália, Índia etc.) e em produção de 
bioetanol de outras culturas como milho e beterraba (ex.: Estados Unidos, França e Inglaterra). 
Por sua vez, o Brasil acumulava experiência no cultivo de cana-de-açúcar e produção de açúcar 
desde o século XVI com base em tecnologias agrícolas (ex.: variedades e processos agrícolas) e 
industriais (ex.: equipamentos de moagem e para produção de caldo) adquiridas dos países 
líderes em tecnologia.  

O primeiro engenho de açúcar construído no Brasil data de 1530. A tração animal foi a 
tecnologia primordial dos engenhos brasileiros entre os séculos XVI e XIX. Em 1857, o 
governo brasileiro implantou o programa dos engenhos centrais, com maquinários mais 
modernos e o estabelecimento da divisão do trabalho. Engenhos movidos a vapor foram 
instalados no Brasil a partir de 1900. Até 1920, a produção de álcool no Brasil era destinada 
primordialmente para o mercado de bebidas alcoólicas e fins hospitalares. A partir da década de 
1920, com a inauguração da indústria automobilística no Brasil, iniciou-se a produção de 
bioetanol anidro no Brasil. A indústria importava as tecnologias estrangeiras (ex.: variedades, 
processos industriais de fermentação) para uso e operação para fabricação de bioetanol anidro 
(ver trajetória tecnológica (B) da Figura 6.1).  

Contudo, a crise do mosaico no início da década de 1920 devastou parcelas significativas dos 
canaviais do Sudeste brasileiro. A crise do mosaico forçou a indústria a procurar soluções para a 
doença. O governo brasileiro mobilizou a EECP e a EECC para encontrar soluções para a 
doença. Essas estações experimentais realizaram atividades de caracterização de espécies 
importadas e de obtenção de novas variedades por programas de melhoramento genético. Além 
disso, foram realizados esforços por universidades (ex.: IAC) para melhorar os processos 
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agrícolas e obtenção de novas variedades. Foram realizados esforços por fornecedores (ex.: 
Dedini e Codistil) para implementar pequenas melhorias em equipamentos industriais no 
período de background (1920-1974). Logo, a realização dessas atividades refletia que a 
indústria de bioetanol havia acumulado, em termos de capacidades tecnológicas, níveis básico e 
intermediário de inovação em feedstock e capacidades de inovação básica tanto na área de 
processos agrícolas quanto de processos industriais no período de background (1920-1974).  

Dessa forma, as evidências do capítulo 6 sugerem que diferentes fatores estimularam a 
realização de atividades tecnológicas para a produção de bioetanol anidro entre 1920 e 1974. 
Por exemplo, eventos externos como a crise do mosaico de 1929 e o início da indústria 
automobilística na década de 1920. Eventos institucionais como a política de mistura de 
combustível anidro na gasolina, a criação do IAA, EECP, EECC, Copersucar e IAC, entre 
outros. Portanto, logo no início da década de 1920, a indústria de bioetanol do Brasil realizou 
um desvio qualitativo da trajetória tecnológica já mapeada pelos líderes tecnológicos da 
indústria. Esse desvio da trajetória dominante ocorreu logo no início do processo de acumulação 
de capacidades tecnológicas, principalmente no que se refere à obtenção de novas variedades de 
cana-de-açúcar por métodos de melhoramento convencional que se diferiam das tecnologias de 
líderes mundiais entre as décadas de 1940 a 1970. Ou seja, a indústria abriu uma trajetória 
tecnológica diferente da existente, caracterizada por uma entrada precoce em path-creating 
(trajetória tecnológica (C) da Figura 6.1) (ver mais detalhes na seção 6.3). 

No início da década de 1970, a primeira crise do petróleo de 1973 afetou o abastecimento e os 
preços do combustível no Brasil. Essa crise estimulou esforços tecnológicos para o 
desenvolvimento de um motor adaptado para funcionar com base no bioetanol combustível 
(hidratado). Os experimentos de adaptação de motores movidos a bioetanol foram coordenados 
pelo Prof. Stumpf, da Divisão de Motores do IPD. O sucesso no experimento do motor movido 
a bioetanol foi uma das razões para o governo brasileiro criar o Proálcool. O Proálcool, aliado 
com o II PND, fomentou o desenvolvimento tecnológico da indústria de bioetanol no Brasil.  

O Proálcool determinou metas de produção do biocombustível que forçaram o IAC, CTC, 
fornecedores e as empresas produtoras a buscarem soluções tecnológicas para a modernização 
dos processos industriais e agrícolas. O Proálcool criou o Planalsucar com o objetivo de realizar 
experimentos genéticos para a obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar. Por fim, a 
segunda crise do petróleo de 1979 forçou o governo brasileiro a intensificar os investimentos no 
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Proálcool. Portanto, a partir de meados da década de 1970, a indústria de bioetanol do Brasil 
produzia tanto o bioetanol como aditivo de gasolina (anidro) quanto iniciou a produção do 
bioetanol como combustível automotivo em larga escala (hidratado). Vale ressaltar que o uso do 
bioetanol como combustível foi algo novo para o mundo. 

Ocorre que, ao longo da trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil, no período de 
1975 a 2014, houve padrões de acumulação de capacidades tecnológicas com relativa 
heterogeneidade. Provavelmente, deve ter havido heterogeneidade de acumulação de 
capacidades tecnológicas entre empresas. Contudo, este não foi o foco da pesquisa. Nesta 
pesquisa foram encontradas sutis diferenças entre os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas em nível de indústria em termos das funções (áreas) tecnológicas: feedstock, 
processos agrícolas e processos industriais. A seguir, serão discutidas as evidências dos padrões 
de acumulação de capacidades tecnológicas encontrados. 

Padrão de acumulação de capacidades tecnológicas da função feedstock no período entre 1975 e 
2014 

Uma representação do padrão de acumulação de capacidades tecnológicas da função feedstock 
nas fases de emergência (1975-1989), crescimento (1990-1999) e maturidade (2000-2014) foi 
apresentada na Figura 6.4. Uma discussão mais detalhada das três fases e do período de 
background é realizada a seguir (ver mais detalhes na seção 6.4): 

Período de background (1920-1974): a crise do mosaico de 1923 obrigou a indústria de 
bioetanol do Brasil a procurar soluções para a doença. A EECP se engajou em atividades de 
inovação de pequenas melhorias, enquanto a EECC desenvolveu atividades de inovação de 
obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar. Após a superação da crise do mosaico, os 
esforços em melhorias relativamente complexas da EECC e do IAC resultaram na liberação das 
primeiras variedades brasileiras a partir da década de 1940. Ressalta-se que as atividades de 
inovação do IAC e EECC eram realizadas de forma cooperada com as empresas produtoras. 
Contudo, tratava-se de uma cooperação desbalanceada. Grande parte da geração do 
conhecimento era realizada pelas universidades e institutos de pesquisa e as empresas 
produtoras participavam com a disponibilização de terras e recursos financeiros. As empresas 
produtoras aplicavam técnicas simples para o plantio e gerenciamento dos viveiros de mudas. 
Portanto, a indústria implementou atividades que refletem a acumulação de capacidades de 
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produção básica (Nível 1) e inovação intermediária (Nível 4) no período de background (1920-
1974). 

Fase de emergência (1975-1989): a fase de emergência se diferencia do período de background 
pelos esforços de P&D das organizações de pesquisa para ampliar o conhecimento sobre a cana-
de-açúcar e disponibilizar um maior número de variedades para o setor. A criação do 
Planalsucar, CTC e Proálcool contribuiu para a indústria de bioetanol do Brasil implementar 
atividades inovadoras de mudanças complexas baseadas em P&D aplicado. Esses esforços 
contribuíram para a obtenção de novas variedades por método de melhoramento genético 
convencional e criação de bancos de germoplasmas. CTC e IAC realizaram um acordo 
cooperativo para uso conjunto do banco de germoplasma. Duas empresas produtoras 
implementaram programas de melhoramento genético próprios.  

As cooperações entre as empresas produtoras, as universidades e os institutos de pesquisa 
permaneceram as mesmas do período de background. As empresas produtoras implementavam 
técnicas de desinfecção do podão em seus viveiros de mudas. Portanto, as capacidades 
tecnológicas permaneceram primordialmente acumuladas nas universidades e institutos de 
pesquisa. Dessa forma, a indústria implementou atividades que refletem a sustentação de 
capacidades de produção de nível básico (Nível 1) e o avanço das capacidades tecnológicas de 
inovação intermediária (Nível 4) do período de background (1920-1974) para inovação 
avançada (Nível 5), na fase de emergência (1975-1989). 

Fase de crescimento (1990-1999): a fase de crescimento se diferencia da fase de emergência 
pelos esforços de P&D para explorar a rota tecnológica da transgenia e de mapeamento genético 
da cana. O fim do Proálcool e a crise na Copersucar afetaram a indústria de bioetanol do Brasil. 
IAC e Ridesa perpetuaram seus esforços para implementar atividades inovadoras junto à 
fronteira tecnológica internacional. O CTC, mesmo com a crise da Copersucar, implementou 
atividades inovadoras de ponta (ex.: cana transgênica). Ou seja, nessa fase a indústria de 
bioetanol do Brasil iniciou a exploração da rota tecnológica da transgenia de desenvolvimento 
de novo feedstock (ver Figura 4.2). Contudo, os dois programas de melhoramento genético das 
empresas produtoras foram descontinuados.  

No final da fase de crescimento, a FAPESP criou o Projeto SucEST. Nesse projeto, foram 
realizadas atividades inovadoras com P&D de classe mundial (ex.: mapeamento do genoma da 
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cana). As empresas produtoras implementaram técnicas de tratamento térmico na gestão de seus 
viveiros de mudas. A maneira que as capacidades tecnológicas estavam acumuladas na indústria 
permanecia quase inalterada; com alta dependência dos esforços de institutos de pesquisa e 
universidades, e um papel de apoiador das empresas produtoras. Portanto, na fase de 
crescimento, a indústria implementou atividades que refletem a sustentação de capacidades de 
produção básica (Nível 1) e o avanço de suas capacidades tecnológicas de inovação avançada 
(Nível 5) da fase de emergência (1975-1989) para world-leading innovation (Nível 6) na fase de 
crescimento (1990-1999). 

Fase de maturidade (2000-2014): a fase de maturidade se diferencia da fase de crescimentos 
pelos esforços colaborativos entre diferentes institutos de pesquisa, universidades e empresas de 
biotecnologia para aplicação de ferramentas biotecnológicas no processo de obtenção de novas 
variedades. Em relação à fase de crescimento, a fase de maturidade é caracterizada por diversas 
mudanças. Primeiro, o relacionamento entre as empresas produtoras e as organizações de 
pesquisa evoluiu. As empresas produtoras iniciaram esforços mais participativos no processo de 
obtenção de novas variedades. As empresas produtoras iniciaram a sua participação nos 
experimentos genéticos e implementaram técnicas fitossanitárias mais complexas, como 
roguing e diagnóstico molecular PCR.  

Segundo, novas organizações foram criadas (ex.: Embrapa Agroenergia e CTBE), as quais 
colaboraram com IAC, Ridesa e CTC para geração de atividades de inovação com P&D de 
ponta (ex.: geração de cana-de-açúcar para bioetanol de 2ª geração, uso de ferramentas 
biotecnológicas etc.). Terceiro, empresas de biotecnologia também iniciaram esforços 
colaborativos com o CTC. Por exemplo, BASF e Bayer trabalharam de forma cooperada para a 
geração de variedades transgênicas. Quarto, a partir do Projeto SucEST e da Ridesa, foi criada 
uma nova empresa de biotecnologia dedicada à pesquisa genética da cana-de-açúcar: a 
CanaVialis. Dessa forma, a maneira que as capacidades foram acumuladas na indústria teve 
uma relativa mudança: mais institutos de pesquisa participando, início da participação de 
empresas de biotecnologia, e uma participação mais ativa das empresas produtoras.  

Contudo, as capacidades tecnológicas ainda continuavam em sua maior parte acumuladas nas 
universidades e institutos de pesquisa. Além da criação da CanaVialis, foi também criada a 
Alellyx (empresa dedicada à pesquisa do genoma de uma bactéria). Entretanto, as organizações 
da indústria pouco aproveitaram as oportunidades para a diversificação para novos negócios. 
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CTC, Ridesa e IAC continuaram centrados em atividades ligadas à cana-de-açúcar. Nos anos 
2010, o PAISS (BNDES) disponibilizou mais de R$ 1,6 bilhão para projetos inovadores na área 
de feedstock, contudo, até 2014, não havia gerado resultados desse apoio governamental. Por 
fim, a indústria implementou atividades que refletem o avanço da sua capacidade de produção 
básica (Nível 1) da fase de crescimento (1990-1999) para produção avançada (Nível 2) e a 
sustentação de suas capacidades em nível world-leading innovation (Nível 6) na fase de 
maturidade (2000-2014). 

Capacidades de produção: inicialmente, entre as décadas de 1920 e 1990 (período de 
background, fase de emergência e fase de crescimento), a indústria de bioetanol do Brasil 
operava da seguinte maneira: os programas de melhoramento genético conduziam os ensaios e 
experimentos genéticos. As empresas produtoras disponibilizavam recursos financeiros e áreas 
em suas lavouras para a construção de viveiros experimentais. Os profissionais das empresas 
produtoras eram treinados para aplicar técnicas fitossanitárias simples (ex.: assepsia dos 
materiais de corte, desinfecção do podão, tratamento térmico) para gerir os viveiros.  

As análises e testes para obter as variedades mais promissoras eram realizados por profissionais 
dos programas de melhoramento genético. Entretanto, a partir da fase de maturidade (2000-
2014), IAC e Ridesa iniciaram a qualificação dos profissionais das empresas produtoras para a 
realização de atividades mais elaboradas de duas formas: (i) treinamento para aplicação de 
novas técnicas fitossanitárias (ex.: sorologia, PCR molecular etc.); e (ii) treinamento para que os 
profissionais das empresas produtoras conduzissem análises e testes em variedades promissoras 
das fases finais do processo de seleção de novas variedades. Isso contribuiu para que as 
empresas produtoras desempenhassem um papel mais relevante no processo de obtenção de 
novas variedades. 

Evolução dos tipos de inovação: a indústria de bioetanol do Brasil iniciou realizando atividades 
de pequenas modificações (ex.: caracterização de variedades importadas) e de modificações 
relativamente complexas (ex.: obtenção de novas variedades) no período de background (1920-
1974). Na fase de emergência (1975-1989), a indústria continuou fazendo modificações 
relativamente complexas (ex.: obtenção de novas variedades) e iniciou a realizar inovações 
baseadas em P&D aplicado (ex.: criação de bancos de germoplasma). Na fase de crescimento 
(1990-1999), a indústria continuou fazendo modificações relativamente complexas (ex.: 
obtenção de novas variedades), aprimorou suas inovações baseadas em P&D aplicado (ex.: 
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manipulação genética) e iniciou a realização de inovações baseadas em P&D básico (ex.: 
mapeamento do genoma da cana). Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), a indústria 
continuou fazendo modificações relativamente complexas (ex.: obtenção de novas variedades), 
aprimorou suas inovações baseadas em P&D aplicado (ex.: transgenia) e em P&D básico (ex.: 
ferramentas biotecnológicas).  

Mesmo que a indústria tenha obtido sucesso no seu processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas, ainda há muitos desafios a serem superados, no mapeamento genético da cana, 
desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas, identificação dos genes, sementes de cana, 
obtenção de feedstock transgênico (ver Figura 4.2) em escala comercial e materiais específicos 
para o bioetanol de 2ª geração. 

O estudo de Nyko et al. (2013) argumenta que a redução do ritmo de aumento da produtividade 
agrícola da lavoura brasileira de cana-de-açúcar pode estar relacionada com uma possível 
estagnação tecnológica do setor, principalmente na área de feedstock. Concorda-se com as 
conclusões do estudo de Nyko et al. (2013) que os esforços de P&D básico e aplicado em 
desenvolvimento de novas variedades ainda necessitam ser ampliados e reforçados. Mas é 
importante salientar que a produtividade agrícola depende de outras variáveis além da liberação 
de novas variedades de cana-de-açúcar. Como bem apontado pelo estudo, a adoção de 
variedades mais produtivas, uso de técnicas de manejo agrícola mais modernas, condições 
edafoclimátivas, manejo irrigado etc. são elementos de grande impacto na produtividade 
agrícola. Conforme indicado pelo estudo e que vai ao encontro dos achados desta pesquisa, a 
indústria de bioetanol do Brasil desempenha um papel de liderança mundial na criação de 
tecnologias de feedstock em cana-de-açúcar. Portanto, é limitado apontar que a perda de 
produtividade da agricultura de cana-de-açúcar do Brasil é causada exclusivamente pela 
qualidade das novas variedades disponibilizadas.  

Papel das empresas e organizações para a construção de capacidades tecnológicas: no período 
de background (1920-1974), as capacidades foram criadas primordialmente nas universidades 
(ex.: IAC/EECP e EECC). Na fase de emergência (1975-1989), as capacidades tecnológicas 
foram criadas primordialmente no IAC, Planalsucar e CTC; em menor parte, em empresas 
produtoras (ex.: Delta e Iota). Na fase de crescimento (1990-1999), as capacidades tecnológicas 
foram criadas primordialmente no IAC, Ridesa, CTC e no Projeto Bioen. Por fim, na fase de 
maturidade (2000-2014), as capacidades tecnológicas foram criadas primordialmente no IAC, 
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Ridesa e CTC. Contudo, houve a colaboração de BASF, Bayer, Syngenta, CTBE, Embrapa 
Agroenergia e Sigma. A CanaVialis criou o seu próprio programa de melhoramento genético.  

Portanto, observa-se que as capacidades tecnológicas de feedstock da indústria de bioetanol do 
Brasil estão desiquilibradas. As empresas produtoras possuem um papel coadjuvante na 
formação de capacidades inovadoras de feedstock. Essa discrepância pode ter implicações no 
longo prazo. Por exemplo, duas empresas produtoras construíram programas próprios de 
melhoramento genético na fase de emergência e entregaram inovações benéficas para todo o 
setor (ex.: novo método de avaliação e variedades PO). Outras empresas produtoras poderiam se 
engajar em atividades inovadoras e construir seus próprios programas de melhoramento. Além 
dos benefícios para obtenção de novas variedades e criação de biotecnologias, poderiam se abrir 
novas oportunidades de diversificação. 

Padrão de acumulação de capacidades tecnológicas da função processos agrícolas no período 
entre 1975 e 2014 

A Figura 6.9 apresentada no capítulo 6 ilustra o padrão de acumulação de capacidades 
tecnológicas da função processos agrícolas nas fases de emergência (1975-1989), crescimento 
(1990-1999) e maturidade (2000-2014). Uma discussão mais detalhada das três fases e do 
período de background é realizada a seguir (ver mais detalhes na seção 6.5): 

Período de background (1920-1974): os esforços da EECP, EECC e do IAC para a obtenção de 
novas variedades de cana-de-açúcar demandaram esforços para a realização de pequenas 
modificações e melhorias nos processos de plantio, tratos culturais e colheita da cana-de-açúcar. 
O IAC liderou esforços para capacitar e dar assistência técnica aos produtores de cana. As 
empresas produtoras empregavam basicamente técnicas manuais para a realização do plantio, 
tratos culturais e colheita. Portanto, a geração de atividades tecnológicas de processos agrícolas 
no período de background era centrada no IAC e nas empresas produtoras. Dessa forma, a 
indústria de bioetanol do Brasil implementou atividades que refletem a acumulação de 
capacidades de produção básica (Nível 1) e de inovação básica (Nível 3) no período de 
background (1920-1974).  

Fase de emergência (1975-1989): a fase de emergência se diferencia do período de background 
pelos esforços da indústria de criar os primeiros equipamentos para mecanização das atividades 
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agrícolas. O surgimento do Proálcool demandou que as empresas produtoras, de forma 
cooperada com o CTC, criassem capacidades tecnológicas para atender à demanda crescente de 
cana-de-açúcar e bioetanol. O aumento da produção de bioetanol também gerou o aumento da 
produção de vinhaça. Para solucionar o problema, empresas produtoras e universidades se 
engajaram em esforços colaborativos para realizar experimentos (ex.: utilização da vinhaça na 
fertirrigação). Empresas produtoras, fornecedores e o Planalsucar se engajaram em atividades 
inovadoras com relativa complexidade (ex.: desenvolvimento de máquina agrícola e estudos de 
solo, fertilizantes etc.). Entretanto, as empresas produtoras ainda eram altamente dependentes de 
processos manuais de plantio, tratos culturais e colheita. Ou seja, as capacidades estavam 
acumuladas entre empresas produtoras, universidades e fornecedores. Portanto, a indústria 
implementou atividades que refletem uma estagnação de sua capacidade de produção em nível 
básico (Nível 1), mas foi capaz de avançar suas capacidades de inovação básica (Nível 3) do 
período de background (1920-1974) para inovação intermediária (Nível 4) na fase de 
emergência (1975-1989). 

Fase de crescimento (1990-1999): a fase de crescimento se diferencia da fase de maturidade pelo 
início da mecanização agrícola. Algumas empresas produtoras iniciaram a implementação de 
máquinas colhedoras em seus canaviais. O início da colheita mecanizada trouxe novos problemas 
que necessitavam de soluções (ex.: pisoteamento da cana, espaçamento entre as linhas, novas 
pragas etc.). Além disso, a mecanização exigiu que as empresas produtoras adotassem práticas de 
produção mais avançadas, com a adoção de equipamentos e processos mecanizados. Empresas 
produtoras, o CTC e fornecedores se engajaram em atividades baseadas em engenharia para 
desenvolver novas máquinas e equipamentos agrícolas (ex.: container, colhedora com corte a 
laser). A maneira como as capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol estavam 
acumuladas mudou da fase de emergência para a fase de crescimento: as universidades reduziram 
a sua participação em esforços colaborativos, enquanto institutos de pesquisa fortaleceram. 
Empresas produtoras e fornecedores permaneceram realizando esforços colaborativos. Contudo, 
as capacidades pouco evoluíram de uma fase para a outra. Portanto, a indústria de bioetanol do 
Brasil foi capaz de implementar atividades que refletem o avanço de suas capacidades de 
produção básica (Nível 1) da fase de emergência (1975-1989) para produção avançada (Nível 2) e 
apenas a sustentação das capacidades de inovação intermediária (Nível 4) na fase de crescimento 
(1990-1999). 
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Fase de maturidade (2000-2014): a fase de maturidade se diferencia da fase de crescimento 
pela consolidação da mecanização das atividades agrícolas e a procura por soluções 
tecnológicas impostas pelo novo método mecanizado. A criação da Lei Antiqueimada no estado 
de São Paulo obrigou que empresas produtoras que ainda não haviam aderido às técnicas 
mecanizadas de produção agrícola se engajassem na compra de equipamentos e criação de 
conhecimentos de uso e operação. A rápida adoção de técnicas mecanizadas na agricultura de 
cana-de-açúcar obrigou empresas produtoras e fornecedores a se engajarem em atividades 
inovadoras com relativa complexidade com base na engenharia. Esses esforços possibilitaram a 
criação de novos processos agrícolas, novos equipamentos, novas máquinas e também novos 
softwares.  

Além disso, a indústria criou as bases para avançar suas capacidades com o início de atividades 
inovadoras para a geração de técnicas de agricultura de precisão e novos sistemas multilinhas. 
Entretanto, esses benefícios ainda não foram largamente adotados e/ou estão em fase de 
desenvolvimento. A maneira que as capacidades foram acumuladas modificou-se em relação à 
fase de crescimento. Fornecedores e institutos de pesquisa centralizaram as capacidades 
tecnológicas, as empresas produtoras participaram de forma mais passiva e empresas de 
biotecnologia (ex.: Syngenta) iniciaram esforços conjuntos para a criação de novos processos. 
Portanto, a indústria de bioetanol do Brasil foi capaz de implementar atividade que refletem a 
sustentação de suas capacidades de produção avançada (Nível 2) e de inovação intermediária 
(Nível 4) na fase de maturidade (2000-2014). 

Capacidades de produção: inicialmente, entre as décadas de 1920 e 1980 (período de 
background e fase de emergência), a indústria de bioetanol do Brasil operava primordialmente 
com tecnologias de plantio, tratos culturais e colheita manual, com a utilização dos “cortadores 
de cana”. No início do Proálcool (fase de emergência – 1975-1989), haviam iniciativas de 
desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a mecanização do campo. As empresas 
produtoras pioneiras na mecanização iniciaram a utilização de colhedoras a partir da fase de 
crescimento (1990-1999). Na fase de maturidade (2000-2014), após a criação da Lei 
Antiqueimada, houve um esforço considerável das empresas produtoras para se modernizarem e 
mecanizarem suas atividades agrícolas. Contudo, muitos problemas técnicos do setor ainda não 
foram resolvidos. Por exemplo, o desnivelamento de capacidades de produção entre empresas 
produtoras. As evidências da pesquisa mostram que algumas empresas produtoras conseguiram 
índices de produtividade de, aproximadamente, 200-250 t/ha, enquanto outras tiveram 
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dificuldades para atingir patamares de 70 a 80 t/ha. Essa diferença está relacionada com a 
capacidade de as empresas produtoras usarem e operarem técnicas e procedimentos 
agronômicos na cultura da cana. 

Evolução dos tipos de inovação: a indústria de bioetanol do Brasil iniciou realizando atividades de 
pequenas modificações (ex.: melhoria de processos agrícolas) no período de background (1920-
1974). Na fase de emergência (1975-1989), aprimorou suas atividades inovadoras de pequenas 
modificações (ex.: herbicidas) e iniciou a realização de atividades de engenharia (ex.: processos 
de vinhaça). Na fase de crescimento (1990-1999), perpetuou a realização de atividades de 
engenharia (ex.: sistema Cameco). Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), aprimorou as 
atividades inovadoras de engenharia (ex.: plugin do AgroCAD). Atividades de P&D aplicado 
(ex.: novos sistemas multilinhas) ainda estavam em fase de desenvolvimento em 2014. 

As evidências sugerem que a indústria de bioetanol do Brasil não foi capaz de acumular 
capacidades tecnológicas em processos agrícolas como na função feedstock. Isso pode se tornar 
algo prejudicial para a indústria por causa da relação de interdependência entre as funções. As 
evidências sugerem que o desnivelamento de capacidades tecnológicas entre as duas funções 
afetou severamente a produtividade agrícola da indústria. Os esforços e investimentos 
financeiros alocados para a obtenção de variedades mais produtivas podem ter sido 
desperdiçados quando os plantadores de cana-de-açúcar não têm as capacidades mínimas para 
realizar as atividades de tratos culturais e se aproveitar do potencial máximo de produtividade 
da planta. Ou seja, as evidências apresentadas nesta pesquisa vão ao encontro dos achados da 
pesquisa de Nyko et al. (2013) sobre a importância da inovação em sistemas de manejo mais 
eficientes para explorar o real potencial das variedades de cana-de-açúcar do Brasil. Além disso, 
a falta de esforços para o aprofundamento das capacidades tecnológicas abriu poucas 
oportunidades de diversificação. 

Papel das empresas e organizações para a construção de capacidades tecnológicas: no período 
de background (1920-1974), as capacidades foram criadas primordialmente nas universidades 
(ex.: IAC). Na fase de emergência (1975-1989), as capacidades tecnológicas foram criadas 
primordialmente em esforços conjuntos de empresas produtoras (ex.: Delta e Lambda) com 
fornecedores (ex.: New Holland) e universidades (ex.: ESALQ). Na fase de crescimento (1990-
1999), as capacidades tecnológicas foram criadas primordialmente em esforços conjuntos de 
empresas produtoras (ex.: Delta) com fornecedores (ex.: Randon) e institutos de pesquisa (ex.: 
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CTC). Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), as capacidades tecnológicas foram criadas 
primordialmente em esforços individuais das empresas (ex.: Alfa), e em esforços colaborativos 
com fornecedores (ex.: John Deere, TMA, Enalta, Jacto etc.) e institutos de pesquisa (ex.: 
CTBE e Embrapa). Portanto, essas evidências sugerem que a indústria de bioetanol do Brasil, 
na função processos agrícolas, possui uma grande dependência de criação de inovações dos 
fornecedores. Isso pode ter sido prejudicial para a indústria de bioetanol do Brasil, uma vez que 
as ferramentas, equipamentos e máquinas utilizados nos processos agrícolas não são os mais 
adequados para as características da cultura de cana. Empresas produtoras, universidades e 
institutos de pesquisa poderiam se engajar mais na formação de capacidades tecnológicas 
inovadoras nessa função. 

Padrão de acumulação de capacidades tecnológicas da função processos industriais no período 
entre 1975 e 2014 

O padrão de acumulação de capacidades tecnológicas da função processos industriais foi 
ilustrado na Figura 6.14. A seguir, realiza-se uma discussão mais detalhada do período de 
background (1920-1974) e as fases de emergência (1975-1989), crescimento (1990-1999) e 
maturidade (2000-2014). 

Período de background (1920-1974): de forma similar com o ocorrido na função processos 
agrícolas, as novas variedades de cana-de-açúcar geradas no Brasil demandaram que os 
fornecedores de equipamentos (ex.: Dedini e Codistil) realizassem pequenas modificações e 
melhorias para se adequar às características do feedstock. No período de background (1920-
1974), Dedini e Codistil se engajaram para a criação de equipamentos e máquinas cada vez 
maiores, além da criação de conhecimento na instalação, projeto e apoio técnico às empresas 
produtoras. As empresas produtoras haviam implementado atividades básicas para operação e 
uso dos equipamentos. Logo, as capacidades tecnológicas de processos industriais estavam 
acumuladas primordialmente nas empresas de bens de capital. Portanto, a indústria de bioetanol 
do Brasil implementou atividades que refletiam a acumulação de capacidades de produção 
básica (Nível 1) e de inovação básica (Nível 3) no período de background (1920-1974). 

Fase de emergência (1975-1989): a fase de emergência se diferencia do período de background 
pelos esforços da indústria para expandir a sua capacidade produtiva num espaço curto de 
tempo. Tanto a criação do CTC quanto a criação do Proálcool impactaram na maneira que as 
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capacidades tecnológicas na função processos industriais foram acumuladas. Os investimentos 
disponibilizados pelo Proálcool e as exigências de produção obrigaram o CTC e as empresas 
produtoras a buscarem formas de modernizar seu parque industrial. O CTC engajou esforços em 
experimentação para adaptar e melhorar equipamentos e processos (ex.: processo de 
fermentação batelada alimentada). Os conhecimentos gerados pelo CTC foram posteriormente 
transferidos para que as empresas de bens de capital pudessem produzir os equipamentos e 
também para capacitar os engenheiros e técnicos das empresas produtoras a solucionarem 
problemas e gargalos de produção. A fase de emergência (1975-1989) também foi caracterizada 
pelos esforços da indústria para aproveitar a oportunidade de negócio da cogeração de energia 
elétrica. Vale ressaltar que nesse período as capacidades tecnológicas estavam acumuladas 
principalmente no CTC. Logo, a indústria de bioetanol do Brasil implementou atividades que 
refletem apenas a sustentação de capacidades de produção básica (Nível 1) e de inovação básica 
(Nível 3) construídas no período de background (1920-1974). 

Fase de crescimento (1990-1999): a fase de crescimento se diferencia da fase de emergência 
pelos esforços da indústria na busca de novos negócios ligados a bioalimentos e bioplásticos. O 
fim do Proálcool, a volatilidade do preço do açúcar no mercado externo e a falta de 
planejamento da demanda do bioetanol no mercado doméstico obrigaram a indústria de 
bioetanol a realizar esforços inovadores para melhorias dos processos existentes, 
desenvolvimento de novos processos e diversificação para outros negócios. Por exemplo, nesse 
período fornecedores e empresas produtoras realizaram esforços colaborativos para criar novos 
processos de fermentação e destilação (ex.: Delta e o Centro de P&D da Lambda). Outro 
exemplo, a Gama Ômega, Delta Ômega e Lambda Ômega engajaram esforços próximos da 
fronteira e de P&D de classe mundial para criar processos, equipamentos e produtos de 
biorrefinaria (bioplásticos e bioalimentos).  

As empresas produtoras adotaram sistemas automatizados em suas unidades produtoras. Uma 
grande diferença entre a fase de crescimento (1990-1999) e a fase de emergência (1975-1989) 
foi a maneira que a indústria acumulou as capacidades tecnológicas. Na fase de emergência, as 
capacidades estavam acumuladas no CTC. Na fase de crescimento, empresas produtoras 
organizaram consórcios com institutos de pesquisa, universidades e fornecedores, tanto 
nacionais quanto internacionais, para a realização de atividades inovadoras. Portanto, a indústria 
de bioetanol do Brasil implementou atividades que refletem o avanço de suas capacidades de 
produção básica (Nível 1) e de inovação básica (Nível 3) da fase de emergência (1975-1989) 
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para produção avançada (Nível 2) e world-leading innovation (Nível 6) na fase de crescimento 
(1990-1999). 

Fase de maturidade (2000-2014): a fase de maturidade se diferencia da fase de crescimento 
pelos esforços no desenvolvimento de processos de bioetanol de 2ª geração e novos produtos de 
biorrefinaria. O surgimento do carro flex e o fomento do PAISS (BNDES) tiveram grande 
influência na acumulação de capacidades tecnológicas na fase de maturidade. Por exemplo, a 
partir de atividades de P&D de classe mundial, a indústria de bioetanol do Brasil conseguiu 
implementar atividades inovadoras em bioetanol de 1ª geração, de 2ª geração e de biorrefinaria. 
O BNDES, por meio do PAISS, fomentou em quase R$ 1 bilhão projetos inovadores de 
bioetanol de 2ª geração e biorrefinaria. Outro exemplo, os consórcios criados na fase de 
crescimento (1990-1999) se tornaram mais robustos e possibilitaram que a indústria de 
bioetanol iniciasse pesquisas na área de biocombustíveis avançados, bioquímicos e 
biofármacos. Esses consórcios eram formados tanto por empresas produtoras quanto por 
institutos de pesquisa, universidades, fornecedores e empresas de biotecnologia. Logo, a 
indústria de bioetanol do Brasil implementou atividades que refletem a sustentação de suas 
capacidades de produção avançada (Nível 2) e de world-leading innovation (Nível 6) 
construídas na fase de crescimento (1990-1999). 

Capacidades de produção: no período de background (1920-1974), a indústria de bioetanol do 
Brasil realizou esforços para aumentar progressivamente a capacidade produtiva de suas 
unidades produtoras. Esses esforços foram liderados principalmente pela Dedini e Codistil. A 
criação do Proálcool na fase de emergência (1975-1989) demandou que as empresas produtoras 
modernizassem suas unidades produtoras e adotassem novos processos de fermentação (ex.: 
fermentação batelada alimentada). A partir da fase de crescimento (1990-1999), as empresas 
produtoras iniciaram projetos de automatização de suas unidades produtoras. Na fase de 
maturidade (2000-2014), as empresas produtoras adotaram técnicas informatizadas de controle 
de processo e de qualidade. Usinas greenfield já operavam sistemas industriais com processos 
automatizados e controlados por centrais informatizadas.  

Evolução dos tipos de inovação: a indústria de bioetanol do Brasil iniciou realizando atividades 
de pequenas modificações (ex.: aumento da capacidade dos equipamentos) no período de 
background (1920-1974). Na fase de emergência (1975-1989), a indústria aprimorou suas 
atividades inovadoras de pequenas modificações baseadas em experimentações (ex.: 
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fermentação batelada alimentada). Na fase de crescimento (1990-1999), a indústria continuou 
suas atividades inovadoras de pequenas modificações (ex.: adubo líquido) e iniciou atividades 
de engenharia (ex.: planta-piloto de fermentação), de desenvolvimento de novas tecnologias 
(ex.: biodigestão termofílica) e de P&D aplicado (ex.: bioplásticos). Por fim, na fase de 
maturidade (2000-2014), a indústria continuou suas atividades de pequenas modificações (ex.: 
caldeiras de alta pressão) e aprimorou suas atividades de engenharia (ex.: desenvolvimento de 
cepas e leveduras), de desenvolvimento de novas tecnologias (ex.: biogás) e de P&D aplicado 
(ex.: biofármacos e bioquímicos). O aprofundamento das capacidades tecnológicas na função 
processos industriais foi benéfico para a abertura de oportunidades de diversificação. Vale 
ressaltar que essas oportunidades não foram aproveitadas de forma homogênea na indústria. 
Poucas empresas produtoras obtiveram sucesso em seus esforços de diversificação, e parcela 
significante da indústria estava restrita na produção de açúcar e bioetanol. A diversificação foi 
usada como um mecanismo para que as empresas produtoras de bioetanol encontrassem 
maneiras de diminuir sua dependência do açúcar (que tem seu preço internacionalmente 
determinado em Bolsa) e do bioetanol (que possui margem de lucro reduzida). 

Papel das empresas e organizações para a construção de capacidades tecnológicas: no período 
de background (1920-1974), as capacidades foram criadas primordialmente nos fornecedores 
(ex.: Dedini e Codistil). Na fase de emergência (1975-1989), as capacidades tecnológicas foram 
acumuladas primordialmente no CTC, que trouxe tecnologias estrangeiras e adaptou-as, 
transferindo o conhecimento para empresas de bens de capital e empresas produtoras. Na fase 
de crescimento (1990-1999), as capacidades tecnológicas foram criadas primordialmente em 
esforços de arranjos colaborativos de empresas produtoras, institutos de pesquisa, universidades 
e fornecedores. Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), as capacidades tecnológicas foram 
construídas ou de forma individual pelas empresas e suas áreas de P&D (ex.: Delta Ômega, 
Gama Ômega e Sigma) ou em arranjos colaborativos de empresas produtoras, institutos de 
pesquisa, universidades, empresas de biotecnologia e fornecedores. 

Comparação entre os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de 
bioetanol no Brasil, no período entre 1975 e 2014 

As evidências do capítulo 6 (Figura 6.15) sugerem que os padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas das funções tecnológicas são relativamente distintos. Para sintetizar as 
discussões realizadas, nesta seção, foi construído o Quadro 8.1. Esse quadro foi assim 
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construído: as colunas representam o período de background e as fases de emergência, 
crescimento e maturidade. As linhas representam os três padrões de acumulação tecnológica: 
feedstock, processos agrícolas e processos industriais. No centro do quadro são sumarizadas as 
discussões. 

As evidências apresentadas nesta pesquisa demonstram que os esforços de criação de novas 
oportunidades de novos negócios foram realizados primordialmente na área industrial, com 
algumas exceções na área de feedstock (ex.: CanaVialis, Alellyx). Por exemplo, os processos de 
diversificação da Delta Ômega e Gama Ômega. Ambas as empresas necessitaram descobrir os 
custos reais relacionados com a produção de novos produtos. Enquanto a Gama Ômega 
descobriu que seus produtos poderiam ter custos competitivos em relação a produtos de outras 
empresas, a Delta Ômega descobriu que o seu bioplástico PHB não conseguiria competir no 
curto prazo com outras opções. Essas descobertas auxiliaram os gestores das empresas a 
decidirem por caminhos diferentes: enquanto a Gama Ômega aprofundou suas capacidades 
tecnológicas em bioalimentos e criou um portfólio de mais de 100 produtos, a Delta Ômega 
decidiu reduzir os investimentos em bioplástico e alocar esses recursos para a produção de 
ácido butírico. O ácido butírico produzido a partir da cana-de-açúcar teria condições de 
competir internacionalmente com produtos similares na área de biofármacos. 

O uso de indicadores convencionais com base em P&D, patentes, pessoal alocado em 
laboratórios de P&D, publicações etc. tem sido extensivamente usado em pesquisas para 
mensurar o nível de capacidades tecnológicas de empresas e indústrias. Entretanto, essa 
abordagem negligencia atividades inovadoras, como imitação duplicativa, adaptações e 
imitações. Esse tipo de abordagem se mostra muito limitada para compreender como indústrias 
em economias emergentes constroem suas capacidades tecnológicas. Por exemplo, a Gama, a 
partir de atividades de experimentação operacional, realizando uma imitação duplicativa de uma 
tecnologia da cultura de laranja, conseguiu resultados relevantes. A Gama realizou estudos de 
forma colaborada com a UFPR e identificou que um dos maiores problemas da produtividade 
de seu canavial estava associado com a penetração das raízes no solo.  
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Quadro 8.1. Síntese das discussões sobre a trajetória tecnológica e as características dos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil 
(1920-2014) 

 Período de background (1920-1974) Fase de emergência (1975-1989) Fase de crescimento (1990-1999) Fase de maturidade (2000-2014) 

Trajetória 
tecnológica 

A indústria de bioetanol de cana-de-açúcar no Brasil se desvia da 
trajetória tecnológica dominante. 

 Inicia um percurso em direção a níveis básicos e intermediários de 
capacidade tecnológica. 

Desenvolvimento da trajetória tecnológica de bioetanol de cana-de-açúcar.  
 

A trajetória tecnológica realiza um percurso 
horizontal, predominantemente em níveis intermediários de capacidade tecnológica, mas iniciando uma inflexão para níveis avançados de 

capacidade tecnológica. 

Diversificação inicial da trajetória tecnológica de 
bioetanol de cana-de-açúcar. 

 
A trajetória tecnológica tem uma inflexão na direção de níveis de liderança mundial em capacidade tecnológica. 

Consolidação da diversificação da trajetória tecnológica de 
bioetanol de cana-de-açúcar. 

 A trajetória tecnológica se consolida em níveis de liderança mundial de capacidade tecnológica. 

Padrão de 
acumulação de 

capacidades 
tecnológicas de 

feedstock 

Atividades de caracterização de variedades importadas e obtenção de 
novas variedades pelo método 

convencional.  Acumulação de capacidades 
tecnológicas primordialmente nas universidades. 

Continuação de atividades de obtenção de novas variedades pelo método convencional. 
 

Avançou para a criação de bancos de germoplasma.  Acumulação de capacidades tecnológicas 
principalmente nas universidades, institutos de pesquisa e empresas produtoras. 

Continuação de atividades de obtenção de novas 
variedades pelo método convencional e ampliação de bancos de germoplasma. 

 
Avançou para atividades de modificação genética e mapeamento do genoma da cana.  

Acumulação de capacidades tecnológicas primordialmente nas universidades e institutos de 
pesquisa. 

Continuação de atividades de obtenção de novas variedades 
pelo método convencional, ampliação de bancos de germoplasma e mapeamento do genoma da cana. 

 
Avançou para atividades de transgenia, obtenção de variedades de bioetanol de 2ª geração e desenvolvimento de 

ferramentas biotecnológicas.  
Acumulação de capacidades tecnológicas principalmente nas universidades, institutos de pesquisa e empresas de 

biotecnologia. 

Padrão de 
acumulação de 

capacidades 
tecnológicas de 

processos agrícolas 

Atividades de pequenas modificações 
em processos e equipamentos com base em experimentações.  

Acumulação de capacidades tecnológicas primordialmente nas 
universidades. 

Avançou para atividades de desenvolvimento de 
novos processos de fertirrigação e equipamentos agrícolas.  

Acumulação de capacidades tecnológicas principalmente nas empresas produtoras, 
universidades e fornecedores. 

Início da mecanização das atividades agrícolas.  
 

Continuidade de implementações de atividades de desenvolvimento de novos equipamentos e 
máquinas agrícolas.  

As capacidades tecnológicas inovadoras foram acumuladas com base em esforços colaborativos 
com a participação dos institutos de pesquisa, 

empresas produtoras e fornecedores. 

Continuidade de esforços colaborativos de inovações em 
novos equipamentos, processos e software agrícola.  

 Avançou para atividades de desenvolvimento de sistemas de 
agricultura de precisão e sistemas multilinhas.  

Empresas produtoras exerceram um papel mais relevante. Capacidades tecnológicas foram acumuladas com base em 
arranjos colaborativos com fornecedores, CTBE, Embrapa 

etc. 

Padrão de 
acumulação de 

capacidades 
tecnológicas de 

processos 
industriais 

Atividades de pequenas modificações em processos e equipamentos e 
aumento da capacidade produtiva. 

 Acumulação de capacidades 
principalmente nos fornecedores. 

O CTC trouxe tecnologias estrangeiras e realizou internamente atividades de pequenas modificações 
em equipamentos e processos.   

As capacidades tecnológicas inovadoras foram 
acumuladas primordialmente no CTC.  

Abertura de oportunidades em cogeração de energia 
elétrica. 

Início de sistemas automatizados de produção.  
 Avançou para atividades de desenvolvimento de 

novos equipamentos e processos de bioetanol de 1ª geração, produção de biogás, bioalimentos e bioplásticos. 
 

As capacidades tecnológicas foram acumuladas com base em arranjos colaborativos de empresas 
produtoras, institutos de pesquisa, universidades 

e fornecedores.   Abertura de oportunidades em bioalimentos e 
bioplásticos. 

Continuação de atividades de desenvolvimento de novos 
equipamentos e processos de bioetanol de 1ª geração, produção de biogás, bioalimentos e bioplásticos.  

 Avançou para desenvolvimento de novos equipamentos e processos de bioetanol de 2ª geração, bioquímicos, 
biofármacos e biocombustíveis avançados. 

 As capacidades tecnológicas foram acumuladas com base 
em arranjos colaborativos de empresas produtoras, institutos 

de pesquisa, universidades e fornecedores.   Abertura de oportunidades em bioquímicos, biofármacos e 
biocombustíveis avançados. 

Fonte: Derivado da pesquisa empírica. 
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A partir dessa situação, a empresa adaptou um equipamento da cultura de laranja para ser usado 
na cultura de cana para preparação do solo. Essa imitação duplicativa contribuiu para que a 
Gama alcançasse uma produtividade de até 250 t/ha em regiões de média de até 100 t/ha. 
Portanto, atividades baseadas em esforços mais básicos, não relacionados com P&D de classe 
mundial, também auxiliaram o processo de catch-up tecnológico da indústria de bioetanol do 
Brasil. A utilização de pesquisas baseadas em estatísticas de P&D e patentes não foi desenhada 
para captar esse tipo de atividade inovadora. Dessa forma, parte relevante da explicação do 
processo de catch-up tecnológico da indústria de bioetanol não pode ser explicada sem a 
compreensão de atividades inovadoras com base em imitação duplicativa, experimentações, 
tentativa e erro, recombinações e outras atividades não relacionadas com P&D. 

Nesta pesquisa, as evidências sugerem que as universidades e institutos de pesquisa exerceram 
papéis de importância relevante na construção de capacidades tanto de produção quanto de 
inovação. Por exemplo, o IAC criou grupos de apoio técnico para prestar serviços de 
consultoria para os produtores de cana-de-açúcar (ex.: Ambicana, Rhizocana) para a construção 
de capacidades de produção na área de processos agrícolas. De forma paralela, o IAC se 
engajou em um consórcio com a Sigma e Ridesa para o desenvolvimento do Projeto Cana-
Vertix para a realização de atividades inovadoras na área de feedstock.  

Outro exemplo, o CTC prestou serviços de consultoria para a Alfa para implantação de técnicas 
computadorizadas de layout de fazenda para a construção de capacidades de produção, assim 
como participou do consórcio com o IPT, Delta Ômega etc. para o desenvolvimento de 
processos de fabricação de bioplástico. Ou seja, a importância das universidades e institutos de 
pesquisa na indústria de bioetanol foi relevante em todas as fases e para todas as funções 
tecnológicas, desde a construção de capacidades de produção como de inovação. Desse modo, 
essas evidências demonstram que as atividades inovadoras na indústria de bioetanol do Brasil 
não foram baseadas numa perspectiva linear da inovação (abordagem que as atividades 
inovadoras são geradas pelos institutos de pesquisa e universidades). As atividades inovadoras 
na indústria de bioetanol do Brasil foram progressivamente realizadas de forma colaborativa e 
sistêmica envolvendo a participação de diferentes atores.  
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8.2.2 Papel dos mecanismos de aprendizagem nos padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas na indústria de bioetanol do Brasil (1975-2014) 
 
 
Com relação à segunda pergunta de pesquisa, sobre o papel dos mecanismos subjacentes de 
aprendizagem tecnológica na acumulação de capacidades tecnológicas na indústria de bioetanol 
do Brasil, a pesquisa encontrou que: 

As evidências empíricas do capítulo 7 sugerem que a construção de capacidades tecnológicas de 
produção e inovação derivou do uso de uma combinação de mecanismos de aprendizagem 
tecnológica, como contratação de expertise, programas de treinamento, assistência técnica e 
consultoria, experimentação operacional e laboratorial, engenharia, engenharia reversa e 
projetos, P&D aplicado e P&D básico.  

Para sintetizar as diferenças das combinações de aprendizagem tecnológica utilizadas nos 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas, foi construído o Quadro 8.2. Esse quadro 
foi assim construído: as colunas representam o período de background e as fases de emergência, 
crescimento e maturidade. As linhas representam os três padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas: feedstock, processos agrícolas e processos industriais. No centro do quadro são 
sumarizadas as discussões. 

Papel dos mecanismos de aprendizagem tecnológica no padrão de acumulação de capacidades 
tecnológicas da função feedstock no período entre 1975 e 2014 

A Figura 7.1 do capítulo 7 apresenta de forma sintética a relação entre os mecanismos de 
aprendizagem e a acumulação de capacidades tecnológicas no padrão da função feedstock. Uma 
discussão mais detalhada das três fases e do período de background é realizada a seguir (ver 
mais detalhes na seção 7.1): 
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Quadro 8.2. Síntese das discussões sobre o papel dos mecanismos de aprendizagem tecnológica nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol 
no Brasil (1920-2014) 

Padrões de 
acumulação de 

capacidades 
tecnológicas 

Período de background (1920-
1974) Fase de emergência (1975-1989) Fase de crescimento 

(1990-1999) 
Fase de maturidade 

(2000-2014) 

Feedstock 

Combinação de mecanismos de 
treinamento e experimentação 

operacional.  
 

A implementação desses 
mecanismos contribuiu para a 

construção de capacidades 
inovadoras de nível intermediário. 

Continuação da combinação de 
mecanismos de treinamento e 
experimentação operacional. 

 
Início da utilização de P&D aplicado. 

 
A utilização dessa nova combinação de 
mecanismos contribuiu para o avanço 
para capacidades inovadoras de nível 

avançado. 

Combinação de mecanismos de 
treinamento, experimentação operacional 

e P&D aplicado. 
 

Início da utilização de P&D básico.  
 

O aprimoramento dessa combinação de 
mecanismos contribuiu para a construção 
de capacidades inovadoras de liderança 

mundial. 

Continuação do uso da combinação de mecanismos 
de treinamento, experimentação operacional, P&D 

aplicado e P&D básico. 
 

O uso dessa combinação contribuiu para sustentar 
capacidades inovadoras de liderança mundial. 

Processos agrícolas 

Combinação de mecanismos de 
treinamento, assistência técnica e 
consultoria e de experimentação 

operacional. 
 

A utilização desses mecanismos 
contribuiu para a construção de 
capacidades inovadoras de nível 

básico. 

Continuação da combinação de 
mecanismos de treinamento e 

assistência técnica e consultoria.  
 

Início da utilização de engenharia, 
engenharia reversa e projetos.  

 
O aprimoramento da combinação de 

mecanismos contribuiu para o avanço 
para capacidades inovadoras de nível 

intermediário. 

Continuação da combinação de 
mecanismos de treinamento e assistência 

técnica e consultoria e de engenharia, 
engenharia reversa e projetos. 

 
O uso dessa combinação já existente de 
mecanismos contribuiu para sustentar 

capacidades inovadoras de nível 
intermediário. 

Continuação da combinação de mecanismos 
treinamento, assistência técnica e consultoria e 

engenharia, engenharia reversa e projetos. 
 

Início da utilização de P&D aplicado. 
 

O aprimoramento da combinação de mecanismos foi 
suficiente apenas para manter capacidades de nível 

intermediário. 

Processos 
industriais 

Combinação de mecanismos de 
treinamento, assistência técnica e 

consultoria e experimentação 
operacional e laboratorial. 

 
O uso desses mecanismos contribuiu 

para a construção de capacidades 
inovadoras de nível básico. 

Continuação da combinação de 
mecanismos de treinamento, assistência 
técnica e consultoria e experimentação 

operacional e laboratorial. 
 

O uso dessa combinação de mecanismos 
contribuiu para sustentar as capacidades 

inovadoras de nível básico. 

Continuação da combinação de 
mecanismos de treinamento, contratação 

de expertise, assistência técnica e 
consultoria. 

 
Início da utilização de engenharia, 

engenharia reversa e projetos e de P&D 
aplicado.  

 
A criação dessa nova combinação de 

mecanismos de aprendizagem contribuiu 
para a acumulação de capacidades de 

liderança mundial. 

Continuação da combinação de mecanismos de 
treinamento, assistência técnica e consultoria, 

experimentação operacional e laboratorial, 
engenharia, engenharia reversa e projetos e P&D 

aplicado. 
 

O uso dessa combinação já existente de mecanismos 
contribuiu para sustentar capacidades inovadoras de 

liderança mundial. 

Fonte: Derivado da pesquisa empírica. 
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Período de background (1920-1974): a indústria de bioetanol do Brasil já havia formado um 
corpo de pesquisadores, agrônomos e técnicos altamente capacitados, além de uma base de 
conhecimento científico na área de biologia, agronomia e melhoramento genético. Esses 
conhecimentos e recursos humanos criados no período de background serviram de base para 
que a indústria continuasse e ampliasse seus esforços de aprendizagem e, consequentemente, 
sua capacidade tecnológica na fase de emergência (1975-1989). A utilização dessa combinação 
de mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a indústria implementasse atividades 
tecnológicas que refletem uma capacidade tecnológica de produção básica (Nível 1) e inovação 
intermediária (Nível 4) no período de background (1920-1974) 

Fase de emergência (1975-1989): essencialmente, a indústria de bioetanol do Brasil aprimorou 
a combinação de mecanismos de aprendizagem em relação ao período de background. A 
indústria continuou a utilização de mecanismos de treinamentos (ex.: montou um curso na 
University of Mauritius para capacitação de profissionais), experimentação operacional e 
laboratorial (ex.: os avanços nos programas de melhoramento genético contribuíram para a 
criação de novos conhecimentos sobre a biologia da planta) e iniciou o uso do mecanismo de 
P&D aplicado (ex.: os programas de melhoramento genético começaram a estudar as 
características fenotípicas e genotípicas da planta para melhorar o processo de obtenção de 
novas variedades; foi criado um novo método de avaliação da qualidade e robustez de 
variedades promissoras) em relação ao período de background. O aprimoramento da 
combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a indústria sustentasse as 
capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1) e avançasse, em termos das suas 
capacidades tecnológicas, de inovação intermediária (Nível 4) do período de background para 
inovação avançada (Nível 5) na fase de emergência (1975-1989). 

Fase de crescimento (1990-1999): a indústria aprimorou ainda mais a combinação de 
mecanismos de aprendizagem utilizados na fase de crescimento em relação à fase de 
emergência. A indústria utilizou uma nova combinação de mecanismos de aprendizagem 
tecnológica, continuando a utilização do mecanismo de P&D aplicado (ex.: colaborações com 
universidades e institutos de pesquisa dos EUA e França para a criação de conhecimentos na 
área de manipulação genética; ampliação de estudos de identificação de espécies e ampliação do 
número de espécies disponíveis e catalogadas nos bancos de germoplasma) e iniciou a 
utilização de P&D básico (ex.: a formação do Projeto SucEST iniciou estudos para o 
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mapeamento do genoma da cana). A criação dessa nova combinação de mecanismos de 
aprendizagem contribuiu para que a indústria sustentasse as capacidades tecnológicas de 
produção básica (Nível 1) e avançasse, em termos das suas capacidades tecnológicas, de 
inovação avançada (Nível 5) da fase de emergência (1975-1989) para world-leading innovation 
(Nível 6) na fase de crescimento (1990-1999). 

Fase de maturidade (2000-2014): a indústria utilizou essencialmente a mesma combinação de 
mecanismos em relação à fase de crescimento, mas especialmente os mecanismos de 
experimentação e P&D aplicado foram utilizados de uma maneira diferente. A indústria aprimorou 
a utilização de mecanismos de programas de treinamentos e experimentação operacional (ex.: 
implementação de análise e testes conjuntos de variedades promissoras entre empresas produtoras 
e organizações de pesquisa. Isso demandou a mudança na forma de treinamento dos profissionais 
das empresas), de P&D aplicado (ex.: cooperação CTC/BASF/Bayer de transgenia para criação de 
novas variedades mais resistentes à seca e doenças; cooperação IAC/Ridesa/Sigma no Programa 
Cana-Vertix para criação de uma variedade específica para o bioetanol de 2ª geração) e básico (ex.: 
o Projeto SucEST-Fun avançou os conhecimentos sobre o genoma da cana para desenvolvimento 
de marcadores moleculares e ferramentas biotecnológicas para serem utilizados nos programas de 
melhoramento genético) em relação à fase de crescimento. Portanto, o aprimoramento da 
combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a indústria progredisse suas 
capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1) da fase de crescimento (1990-1990) para 
produção avançada (Nível 2) na fase de maturidade (2000-2014) e sustentasse sua capacidade 
world-leading innovation (Nível 6). 

As evidências do capítulo 7 sugerem que o aprimoramento da combinação de mecanismos de 
aprendizagem, ao longo do tempo, contribuiu para que a indústria implementasse atividades 
tecnológicas que refletem um avanço nas capacidades tecnológicas da função feedstock de nível 
intermediário (Nível 4), do período de 1920 a 1974, para nível avançado (Nível 5) na fase de 
emergência, e posteriormente para nível world-leading innovation (Nível 6) nas fases de 
crescimento e maturidade (ver mais detalhes na seção 7.2). Ou seja, a utilização de mecanismos 
de aprendizagem tecnológica focada em mecanismos de P&D básico e aplicado colaborativos 
contribuiu para a criação de um padrão de acumulação de capacidade de nível intermediário 
para liderança mundial. 
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Papel dos mecanismos de aprendizagem tecnológica no padrão de acumulação de capacidades 
tecnológicas da função processos agrícolas no período entre 1975 e 2014 

Uma representação sintética do relacionamento entre os mecanismos de aprendizagem e a 
acumulação de capacidades tecnológicas no padrão da função processos agrícolas foi 
apresentada na Figura 7.2. Uma discussão mais detalhada das três fases e do período de 
background é realizada a seguir (ver mais detalhes na seção 7.2): 

Período de background (1920-1974): formação de um corpo de profissionais alocados nas 
empresas produtoras e fornecedores (executivos, engenheiros, agrônomos, técnicos, operadores) 
e professores e pesquisadores em universidades. A utilização dessa combinação de mecanismos 
de aprendizagem contribuiu para que a indústria implementasse atividades tecnológicas que 
refletem uma capacidade tecnológica de produção básica (Nível 1) e inovação básica (Nível 3) 
no período de background (1920-1974). 

Fase de emergência (1975-1989): a indústria aprimorou a combinação de seus mecanismos de 
aprendizagem em relação ao período de background. A indústria continuou seus esforços de 
treinamentos, assistência técnica e consultoria (ex.: formação de um curso de capacitação de 
profissionais da Copersucar na University of Mauritius em técnicas agrícolas e industriais; CTC 
difunde um novo processo de controle de pragas nas empresas produtoras), e criou mecanismos 
de engenharia, engenharia reversa e projetos (ex.: criação de conhecimentos de engenharia 
química, agronômica e mecânica para encontrar soluções para a vinhaça e desenvolvimento de 
máquinas agrícolas) na fase de emergência em relação ao período de background. O 
aprimoramento dessa nova combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a 
indústria sustentasse as capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1) e avançasse, em 
termos das suas capacidades tecnológicas, de inovação básica (Nível 3) do período de 
background para inovação intermediária (Nível 4) na fase de emergência (1975-1989). 

Fase de crescimento (1990-1999): a indústria utilizou a mesma combinação de mecanismos de 
aprendizagem em relação à fase de emergência. A indústria continuou a utilização de 
mecanismos de aprendizagem tecnológica de treinamento, assistência técnica e consultoria (ex.: 
IAC criou programas de apoio técnico para as empresas produtoras, como Ambicana, Sanicana, 
método biométrico e Rhizocana) e engenharia, engenharia reversa e projetos em relação à fase 
de emergência (ex.: criação de conhecimentos de engenharia agronômica e mecânica para 
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desenvolvimento de implementos agrícolas e equipamentos de descarregamento). O uso dessa 
combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a indústria progredisse suas 
capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1) da fase de fase de emergência (1975-
1989) para produção avançada (Nível 2) na fase de crescimento (1990-1999). A indústria 
sustentou as capacidades tecnológicas de inovação intermediária (Nível 4) na fase de 
crescimento (1990-1999).  

Fase de maturidade (2000-2014): a indústria aprimorou a combinação de mecanismos de 
aprendizagem utilizados em relação à fase de crescimento. A indústria iniciou a utilização de 
P&D aplicado (ex.: criação de conhecimentos na área de química, biologia da planta, métodos 
de fecundação e design de produtos para desenvolvimento de sistemas de agricultura de 
precisão e desenvolvimento de novas máquinas multilinhas), além da continuação do uso de 
mecanismos de aprendizagem tecnológica que eram utilizados na fase de crescimento. Portanto, 
o aprimoramento da combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a 
indústria sustentasse suas capacidades tecnológicas de produção avançada (Nível 2), contudo 
não foi suficiente para avançar suas capacidades de inovação. Dessa forma, na fase de 
maturidade (2000-2014), a indústria apenas manteve suas capacidades de inovação 
intermediária (Nível 4). 

O capítulo 7 apresenta evidências que sugerem que a mudança na maneira de uso de 
combinações de mecanismos de aprendizagem tecnológica na função processos agrícolas 
contribuiu para a implementação de atividades tecnológicas, que refletem um avanço nas 
capacidades tecnológicas de nível básico (Nível 3) do período de background para nível 
intermediário (Nível 4) nas fases de emergência, crescimento e maturidade (ver mais detalhes 
na seção 7.3). Isto é, a gestão de mecanismos de aprendizagem tecnológica, focada em 
mecanismos de engenharia, engenharia reversa e projetos, contribuiu para a criação de um 
padrão de acumulação de capacidades de nível básico para intermediário. 

Papel dos mecanismos de aprendizagem tecnológica no padrão de acumulação de capacidades 
tecnológicas da função processos industriais no período entre 1975 e 2014 

A Figura 7.3 ilustra sinteticamente a relação entre os mecanismos de aprendizagem e a 
acumulação de capacidades tecnológicas no padrão da função processos industriais. Uma 
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discussão mais detalhada das três fases e do período de background é realizada a seguir (ver 
mais detalhes na seção 7.3): 

Período de background (1920-1974): a indústria de bioetanol do Brasil construiu uma base de 
conhecimento e um corpo de operários, técnicos e engenheiros com conhecimentos na área de 
engenharia mecânica e engenharia química. Ademais, empresas de bens de capital com 
conhecimento na indústria de bioetanol formaram expertise na instalação, manutenção e 
adaptação de máquinas e equipamentos industriais para as principais etapas do processo 
produtivo de fabricação de bioetanol. A utilização dessa combinação de mecanismos de 
aprendizagem contribuiu para que a indústria implementasse atividades tecnológicas que 
refletem uma capacidade tecnológica de produção básica (Nível 1) e inovação básica (Nível 3) 
no período de background (1920-1974). 

Fase de emergência (1975-1989): a acumulação desses conhecimentos e a formação dessa 
expertise no período de background serviram de base para que a indústria, a partir da fase de 
emergência, continuasse seus esforços de aprendizagem tecnológica para expansão de 
conhecimentos na área de engenharia mecânica, elétrica e química. Esses conhecimentos e 
atividades eram criados e assimilados primordialmente pelo CTC. Posteriormente, o CTC 
difundiu os conhecimentos e tecnologias geradas para empresas de bens de capital e empresas 
produtoras. A utilização da mesma combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu 
para que a indústria sustentasse as capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1) de 
inovação básica (Nível 3) do período de background na fase de emergência (1975-1989). 

Fase de crescimento (1990-1999): a indústria aprimorou a combinação de mecanismos de 
aprendizagem tecnológica utilizados em relação à fase de emergência. A indústria continuou o 
uso dos mecanismos utilizados na fase de emergência e iniciou o uso de mecanismos de 
aprendizagem tecnológica de engenharia, engenharia reversa (ex.: criação de conhecimentos de 
engenharia agronômica e mecânica para fermentação para desenvolvimento de novos 
equipamentos e processos de fermentação) e projetos e P&D aplicado (ex.: criação de 
conhecimentos na área de biologia, transgenia e novos materiais para criação de novos 
processos e produtos de biorrefinaria – bioplástico e bioalimentos). O aprimoramento da 
combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a indústria progredisse suas 
capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1) e de inovação básica (Nível 3) da fase de 
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emergência (1975-1989) para produção avançada (Nível 2) e world-leading innovation (Nível 
6) na fase de crescimento (1990-1999).  

Fase de maturidade (2000-2014): a indústria utilizou a mesma combinação de mecanismos de 
aprendizagem tecnológica utilizada na fase de crescimento, contudo, principalmente os 
mecanismos de engenharia e P&D aplicado foram utilizados para a realização de atividades 
tecnológicas novas. A indústria aprimorou o uso de engenharia, engenharia reversa e projetos 
(ex.: criação de conhecimentos de engenharia química para desenvolvimento de processos de 
produção de biogás) e P&D aplicado (criação de conhecimentos na área de genética, farmácia, 
nutrição e química para criação de novos processos e produtos de biorrefinaria – bioalimentos, 
bioplásticos, bioquímicos, biofármacos, insumos especiais e biocombustíveis avançados) em 
relação à fase de crescimento (1990-1999). Dessa forma, o aprimoramento da combinação de 
mecanismos de aprendizagem contribuiu para que a indústria sustentasse suas capacidades 
tecnológicas de produção avançada (Nível 2) e world-leading innovation (Nível 6) na fase de 
maturidade (2000-2014). 

Nesse sentido, a mudança na maneira como a indústria utilizou as combinações de mecanismos 
de aprendizagem tecnológica, ao longo do tempo, contribuiu para que a indústria implementasse 
atividades tecnológicas que refletem um avanço nas capacidades tecnológicas da função 
processos industriais de nível básico (Nível 3) do período de 1920 a 1974 e da fase de 
emergência para nível world-leading innovation (Nível 6) nas fases de crescimento e 
maturidade (ver mais detalhes na seção 7.4). Dessa forma, a gestão de mecanismos de 
aprendizagem tecnológica focada em mecanismos de P&D aplicado e engenharia, engenharia 
reversa e projetos em arranjos colaborativos contribuiu para a criação de um padrão de 
acumulação de capacidades de nível básico para liderança mundial. 

Comparação da utilização das combinações de mecanismos de aprendizagem tecnológica entre 
os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de bioetanol no Brasil, no 
período entre 1975 e 2014 

As evidências apresentadas no capítulo 7 desta pesquisa sugerem que: (i) as áreas feedstock e 
processos industriais procuraram aprimorar seus mecanismos de aprendizagem, ao longo do 
tempo, o que contribuiu para o aprofundamento de suas capacidades tecnológicas. Essas áreas 
se apoiaram em processos baseados em P&D; (ii) a função processos agrícolas pouco se 
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esforçou para aprimorar seus mecanismos de aprendizagem e isso restringiu a acumulação de 
capacidades tecnológicas acima do nível intermediário. Os projetos de colaboração entre atores 
foram restritos e, quando feitos, eram realizados com base em colaborações de engenharia; (iii) 
somente a função feedstock se engajou em mecanismos de P&D básico. Portanto, houve uma 
relativa heterogeneidade na maneira que os mecanismos de aprendizagem tecnológica foram 
combinados e utilizados em termos dos três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
(feedstock, processos agrícolas e processos industriais); e (iv) para a sustentação de níveis de 
capacidades acumulados, foram necessários esforços de renovação da combinação de 
mecanismos de aprendizagem tecnológica. Ou seja, caso a indústria cesse o uso de combinações 
progressivamente mais complexas de combinações de aprendizagem tecnológica, a indústria 
pode perder capacidades tecnológicas.  

Na fase de emergência (1975-1989), somente a área de feedstock criou mecanismos de 
aprendizagem tecnológica de P&D aplicado. As áreas de processos agrícolas e processos 
industriais combinaram mecanismos de aprendizagem tecnológica de experimentação 
operacional e laboratorial e engenharia, engenharia reversa e projetos. Na fase de crescimento 
(1990-1999), a área de processos industriais iniciou a utilização de mecanismos de P&D 
aplicado combinado com engenharia, experimentação, entre outros. Enquanto a área de 
processos agrícolas apenas aprimorou combinações baseadas em engenharia, a área de feedstock 
aprimorou sua combinação de mecanismos de aprendizagem utilizados na fase de emergência e 
criou esforços em P&D básico. Por fim, na fase de maturidade (2000-2014), todas as áreas 
tecnológicas aprimoraram suas combinações de mecanismos de aprendizagem. 

Observa-se que os mecanismos de aprendizagem de programas de treinamento, assistência 
técnica e consultoria contribuíram para primordialmente a acumulação de capacidades de 
produção. Os mecanismos de aprendizagem de experimentação operacional laboratorial e 
engenharia, engenharia reversa e projetos contribuíram, principalmente, para a construção de 
capacidade de inovação básica e intermediária. Por fim, os mecanismos de aprendizagem de 
P&D básico e aplicado contribuíram, especialmente, para a acumulação de capacidades de 
inovação avançada e de liderança mundial. Contudo, níveis mais aprofundados de capacidade 
tecnológica inovadora demandaram: (a) o aprimoramento de uso dos mecanismos de 
aprendizagem tecnológica; (b) a criação de novos mecanismos de aprendizagem tecnológica; 
(c) o aumento da diversidade de mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados. Ou seja, 
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aprimorar as combinações de aprendizagem; e (d) uma participação em arranjos colaborativos, 
organizados em consórcios multiatores baseados em P&D e engenharia. 

A geração de conhecimento tecnológico na função feedstock estava primordialmente centrada 
em universidades e institutos de pesquisa. Contudo, a participação pouco relevante das 
empresas produtoras para a geração de conhecimento pode trazer problemas no longo prazo. 
Por exemplo, na década de 1990, o CTC sofreu uma grave crise financeira e investimentos em 
novos conhecimentos foram cortados. Naquele período, o CTC havia iniciado suas pesquisas na 
área de transgenia. Essas pesquisas só foram retomadas depois de quase uma década. Ou seja, 
os esforços na rota tecnológica de transgenia foram adiados por quase uma década devido ao 
desinteresse das empresas produtoras. 

Os baixos investimentos em criação de conhecimento na área de processos agrícolas 
prejudicaram a produtividade agrícola. A falta de conhecimento técnico para usar e operar 
técnicas e processos de produção de cana-de-açúcar inibe que as variedades tenham todo o seu 
potencial explorado. Os investimentos realizados para a obtenção de novas variedades na 
função feedstock, se não forem acompanhados por esforços para a criação de conhecimentos de 
tratos culturais, serão desperdiçados. A pouca iniciativa da indústria de bioetanol do Brasil no 
aprimoramento de combinações de mecanismos de aprendizagem e criação de novos 
mecanismos de aprendizagem resultou em poucas melhorias nos processos e equipamentos 
agrícolas. Portanto, a falta de esforços na criação de mecanismos de aprendizagem tecnológica 
em processos agrícolas impede que a indústria obtenha resultados produtivos melhores. 

A indústria de bioetanol do Brasil aprimorou a combinação de seus mecanismos de 
aprendizagem tecnológica ao longo do tempo na área de processos industriais. Contudo, esses 
esforços ainda foram insuficientes para superar algumas limitações. Por exemplo, a indústria de 
bioetanol é dependente principalmente de apenas um fornecedor de enzimas para a fabricação 
de bioetanol de 2ª geração. Esse fornecedor passou por dificuldades financeiras na década de 
2010 e diminuiu seus esforços para reduzir o custo do produto. Há esforços tímidos realizados 
pelo CTC para desenvolver um insumo concorrente. Contudo, ainda sem resultados 
promissores.  

Ou seja, os poucos esforços de aprendizagem tecnológica na rota do bioetanol de 2ª geração 
tornaram as empresas produtoras dependentes de apenas um fornecedor. Caso esse fornecedor 
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encerre seus esforços, todos os investimentos da indústria em bioetanol de 2ª geração podem 
estar condenados. Outro exemplo, houve somente duas iniciativas no Brasil para 
desenvolvimento do bioplástico. Ambas eram bastante promissoras. Contudo, os esforços 
limitados em aprendizagem tecnológica para tornar a tecnologia financeiramente mais 
competitiva acabaram relegando esse produto para nichos especializados. Portanto, a 
possibilidade de desenvolver um produto que pudesse competir de alguma forma com o 
plástico convencional foi pouco apoiada pela indústria de bioetanol do Brasil. Por fim, boa 
parte dos esforços biotecnológicos está concentrada em empresas de biotecnologia 
internacionais (ex.: Novozymes, Amyris, Inbicon etc.)  
 
 
8.2.3 Implicações da trajetória tecnológica da indústria de bioetanol do Brasil 
 
 
Além dos temas examinados nas questões de pesquisa, esta tese explorou de forma superficial 
se todo o esforço para criar uma trajetória de entrada precoce em path-creating foi significativo 
para a indústria e para o país. Sugere-se que a associação entre deterioração socioeconômica e 
ambiental, com a presença de atividades relacionadas com o bioetanol, pode ser equivocada. 
Sugere-se que, sem a presença da indústria de bioetanol, alguns avanços econômicos, 
tecnológicos, ambientais e socioeconômicos talvez não tivessem ocorrido. Ressalta-se que esta 
pesquisa não objetivou analisar em profundidade esses impactos da trajetória tecnológica. As 
evidências desta pesquisa sugerem que:  

Desempenho inovativo e de negócios 

Com relação ao desempenho inovativo e o desempenho de negócios, as evidências do capítulo 6 
sugerem que a realização de atividades inovadoras nas três áreas tecnológicas trouxe benefícios 
para a melhoria e criação de novos processos, equipamentos, máquinas, insumos, produtos etc. 
De forma geral, o desenvolvimento de capacidades tecnológicas contribuiu para o aumento da 
produtividade, redução de custos, criação de conhecimento tecnológico e científico e formação 
de recursos humanos. 

Por exemplo, no padrão de acumulação de capacidades tecnológicas de feedstock, as atividades 
inovadoras geraram novas variedades de cana-de-açúcar que beneficiaram a produtividade 
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agrícola (ex.: variedades com maior teor de sacarose) e redução de custos (ex.: variedades com 
maior tolerância a doenças). No padrão de acumulação de capacidades tecnológicas de 
processos agrícolas, as atividades inovadoras geraram novas máquinas e equipamentos que 
possibilitaram maior produtividade (ex.: colhedora de duas linhas), redução de custos com 
combustível (ex.: desenvolvimento dos containers de cana), processos otimizados de layout de 
fazenda e, consequentemente, maior aproveitamento do espaço na lavoura, redução de gastos 
com insumos (ex.: adubo líquido, gemas pré-brotadas) etc.  

Por fim, no padrão de acumulação de capacidades tecnológicas de processos industriais, as 
atividades inovadoras possibilitaram reduções de custos em processos de fermentação (ex.: 
leveduras mais resistentes), utilização de processos menos danosos ao meio ambiente para 
destilação (ex.: peneiras moleculares), processos mais eficientes de cogeração de energia 
elétrica (ex.: caldeiras de alta pressão), além da abertura de oportunidades para explorar novas 
linhas de negócio (ex.: cogeração de energia elétrica, bioalimentos, bioplásticos) etc. 

Contudo, as evidências demonstram que, especialmente na área de processos agrícolas, foram 
gerados menos benefícios inovativos para a indústria. Por exemplo, entre 2003 e 2012, a 
produtividade agrícola do Brasil oscilou entre 65,1 a 84,0 toneladas de cana-de-açúcar por 
hectare plantado. Países como Colômbia e Egito possuem uma produtividade entre 108,6 a 
120,0 toneladas de cana-de-açúcar por hectare plantado. Uma possível explicação para essa 
diferença na produtividade entre os países seja a estagnação da capacidades tecnológicas em 
processos agrícolas, que limitou os avanços no desenvolvimento e implementação de técnicas 
de agricultura de precisão, máquinas apropriadas para a cultura de cana-de-açúcar, controle de 
pragas e doenças, irrigação etc. Apesar dos avanços tecnológicos na área de processos 
industriais, ainda não se encontrou uma solução financeiramente competitiva para a produção 
do bioetanol de 2ª geração, e nem como tornar o bioplástico competitivo frente ao plástico 
convencional. 

Impactos ambientais 

Com relação aos impactos ambientais, há algumas evidências que sugerem que a indústria de 
bioetanol do Brasil auxiliou o país a ser reconhecido mundialmente pelo sólido componente 
renovável de sua matriz energética, produzindo 27 bilhões de litros de combustível renovável e 
gerando 12.200 GWh de eletricidade em 2014. A energia renovável gerada na indústria de 
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bioetanol responde por 18% de toda a energia produzida no país, auxiliando na diversificação 
da matriz energética e segurança do Brasil. Goldemberg, Coelho e Guardabassi (2008) 
argumentam que o balanço energético da produção de bioetanol, baseado em cana-de-açúcar em 
comparação com outras matérias-primas, é muito favorável. Por exemplo, a cana-de-açúcar tem 
uma proporção “energy output/input” média de 8,3. Outras culturas têm valores muito abaixo 
disso: beterraba (1,8), trigo (1,7), mlho (1,3) e madeira (1,3). 

O uso de bioetanol e bioeletricidade contribuíram para reduzir as emissões anuais de gases 
causadores do efeito estufa. Por exemplo, o balanço energético da cana-de-açúcar, em 
comparação com outras matérias-primas, é em média oito vezes maior. O uso de bioetanol e 
bioeletricidade contribuíram para reduzir em até 10% as emissões anuais de gases causadores do 
efeito estufa. Além disso, a indústria implementou processos para a redução de gases nocivos ao 
meio ambiente ao longo do processo de fabricação de bioetanol, a redução de consumo de 
recursos hídricos e o aumento de áreas de matas nativas protegidas. O Brasil é detentor da maior 
frota de veículos com tecnologia flexfuel do mundo, 80% de todos os veículos produzidos no país 
em 2014 foram equipados com a tecnologia flex e a frota do país em 2014 era de, 
aproximadamente, 55% de veículos que funcionavam tanto pela gasolina quanto pelo bioetanol.  

Contudo, existem críticas quanto à expansão da cultura de cana-de-açúcar no Brasil, como, por 
exemplo, a possibilidade de que a cana desloque a produção de outras culturas alimentares (ex.: 
soja, arroz, feijão, carne bovina etc.) para áreas como o Pantanal e a floresta amazônica, 
agravando ainda mais os problemas de degradação ambiental e de produção de alimentos. 
Manzatto et al. (2009) argumentam que, dentro do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, 
mais de 34 milhões de hectares foram identificados com alta ou média aptidão para a produção de 
cana-de-açúcar, hectares estes que estão primordialmente ocupados por pasto para gado.  

Gomes et al. (2009) argumentam que a expansão do cultivo de cana-de-açúcar e também de 
outras monoculturas em regiões de pastos ou em áreas sem cultivo resultaria em efeitos 
ecológicos negativos, por exemplo, impedindo a migração de espécies endêmicas e 
comprometendo a biodiversidade. Ademais, o aumento da demanda por áreas de cultivo da 
cana-de-açúcar impactou o aumento do valor das áreas em São Paulo. Pequenos produtores e 
outros donos de fazendas foram forçados a mudar a sua produção para cana-de-açúcar ou alugar 
suas terras por causa dos preços mais atrativos da cana-de-açúcar, ou porque suas terras estavam 
cercadas pela cultura da cana-de-açúcar e isso afetava negativamente suas próprias culturas 
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(NOVO; JANSEN; SLINGERLAND, 2012). A expansão da cana-de-açúcar também pode ter 
implicações no equilíbrio da biodiversidade de regiões de expansão (ex.: Cerrado), afetando o 
ciclo migratório de espécies e deslocando seus habitats naturais. 

Impactos econômicos 

Com relação aos impactos econômicos, o desenvolvimento tecnológico da indústria de 
bioetanol possibilitou a criação de 1,2 milhão de empregos, gerou 2,0% do PIB brasileiro e foi 
responsável por US$ 15 bilhões em exportações em 2014 (NEVES; TROMBIN, 2014). Para 
comparar a relevância da indústria de bioetanol para o Brasil, a indústria florestal, de celulose e 
papel criou 700 mil empregos, gerou 1,5% do PIB brasileiro e foi responsável por US$ 7,2 
bilhões em exportações em 2014 e a indústria de mineração criou 2,2 milhões de empregos, 
gerou 4,0% do PIB brasileiro e foi responsável por US$ 29 bilhões em exportações em 2012.  

Portanto, o desenvolvimento tecnológico na indústria de bioetanol do Brasil possibilitou criar 
uma indústria relevante para o tecido industrial do país. Para um país como o Brasil, mesmo 
com uma indústria diversificada, parte relevante da sua economia está atrelada a indústrias de 
recursos naturais. Portanto, é prudente que o país compreenda a necessidade de incentivar e 
fomentar esse tipo específico de indústria. As evidências apresentadas nesta pesquisa 
demonstram que é possível atingir desenvolvimento econômico e tecnológico a partir de 
indústrias intensivas em recursos naturais. 

Contudo, mesmo com os avanços tecnológicos na indústria de bioetanol do Brasil, houve pouco 
ou nenhum efeito em transformar o bioetanol num produto de alcance global. Ou seja, o 
bioetanol continua com um mercado restrito, onde grande parte dos países não criou políticas 
para mistura do combustível fóssil com o bioetanol que fomentasse as exportações brasileiras. 
Por exemplo, os Estados Unidos, os maiores produtores e consumidores de bioetanol, 
importaram em 2012 somente 10% da produção brasileira de bioetanol do ano. O Brasil 
exportou apenas 15% (somando todos os países) da sua produção de bioetanol nesse mesmo 
ano. De acordo com Kaup (2015), a volatilidade das exportações e importações brasileiras de 
bioetanol é afetada pela legislação pouco clara e pela volatilidade dos preços do mercado 
internacional de petróleo e açúcar. Portanto, a concentração em exportações de etanol não é 
sempre a opção mais prudente. Ou seja, os avanços tecnológicos da indústria de bioetanol do 



311 
 

 

Brasil pouco surtiram efeitos para transformar o Brasil num grande exportador de combustível 
renovável para os EUA e outras economias avançadas.  

Além disso, em 2011, o Brasil passou por uma grave crise hídrica, que afetou severamente os 
canaviais. Isso ocasionou uma queda da produtividade agrícola e, consequentemente, uma 
menor produção do bioetanol. Particularmente em 2011, a indústria não teve capacidade 
produtiva para atender à demanda interna e necessitou importar 1.100 mil m³, num valor de 
US$ 841 milhões somente para atender às regras de mistura vigentes no país. O valor médio 
pago pelo Brasil pelo m³ do bioetanol importado foi, aproximadamente, 4 vezes maior do que o 
custo brasileiro de produção.   

Aproximadamente, um quarto das empresas produtoras de bioetanol está em alguma situação 
financeira de risco (ex.: em 2014, eram 40 usinas sem operações, 12 usinas que faliram e 56 
usinas em recuperação judicial). Essa crise não afetou somente as usinas, a Dedini em 2015 
demitiu, aproximadamente, 540 funcionários e entrou com um pedido de recuperação judicial 
com uma dívida de, aproximadamente, R$ 300 milhões. Ademais, a monocultura da cana-de-
açúcar em regiões específicas (ex.: interior de São Paulo) influencia no preço de produtos 
alimentícios, uma vez que a produção de legumes e verduras é deslocada para regiões mais 
afastadas e os custos com transporte são diluídos no aumento do preço de venda. 

Impactos socioeconômicos nas municipalidades produtoras de bioetanol 

Com relação aos impactos socioeconômicos da indústria de bioetanol nas municipalidades que 
possuem unidades produtoras, dados sobre os índices socioeconômicos, como o PIB municipal, 
PIB per capita, número de matrículas em todos os níveis escolares, Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) e Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) ao longo 
do tempo sugerem que a maioria das municipalidades que possuem unidades de produção de 
bioetanol apresentou progressos socioeconômicos (IBGE, 2015; INEP, 2015; PNUD, 2015; 
FIRJAN, 2015).  

Contudo, as condições de trabalho do “cortador de cana” ainda são alvo de críticas: condições 
de habitação inadequadas, falta de equipamentos de proteção pessoal, falta de condições 
sanitárias básicas, falta de água consumível, excesso de horas de trabalho e condições precárias 
de transporte (ANDRADE; MICCOLIS, 2010). Andrade e Miccolis (2011) argumentam que os 
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movimentos repetitivos e a exposição às condições climáticas extremas podem causar doenças, 
resultando em graves acidentes e até mesmo a morte. Além disso, o setor da cana-de-açúcar é 
responsável por mais acidentes de trabalho do que qualquer outra atividade agrícola 
(ANDRADE; MICCOLIS, 2011).  

Por exemplo, em 1999, a indústria de bioetanol contabilizou, aproximadamente, 20.000 
acidentes. Esse número aumentou para 35.000 acidentes em 2007. Kaup (2015) apresenta 
estudos que a expectativa média de vida dos “cortadores de cana” é 12 anos menor do que a 
média brasileira e o tipo de movimento que eles executam no corte da cana pode resultar em 
graves problemas de saúde na coluna espinhal, joelhos e articulações. Durante o período de 
colheita, parte relevante da força de trabalho é formada por migrantes de outros estados. Como 
eles são empregados num curto período de tempo, parte significante desses trabalhadores não é 
registrada em estatísticas oficiais (SILVA; MARTINS, 2010). 

A introdução da mecanização do campo pode ser uma solução tecnológica para ganhos em 
produtividade, contudo, tem efeitos negativos na geração de empregos. Entre as safras de 
2006/2007 e 2020/2021, estima-se que a mecanização irá abolir mais de 190.000 empregos, 
somente em São Paulo (OLIVEIRA et al., 2010).  
 
 
8.2.4 Outros fatores influentes do processo de catch-up tecnológico da indústria de bioetanol do 
Brasil 
 
 
Ainda que não tenha sido foco desta pesquisa, outros fatores influenciaram o processo de catch-
up tecnológico da indústria de bioetanol do Brasil. Reconhece-se que, além dos mecanismos de 
aprendizagem tecnológica, outros fatores influenciaram a trajetória tecnológica da indústria de 
bioetanol do Brasil. Até mesmo, talvez, a indústria de bioetanol do Brasil não realizasse seu 
desenvolvimento tecnológico se não fossem esses outros fatores. Ressalta-se que esta pesquisa 
não focou na análise sistemática de como esses fatores incentivaram ou inibiram a acumulação 
de capacidades tecnológicas. Esses outros fatores influentes são detalhados a seguir. 
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Políticas macroeconômicas 

Com relação ao papel das políticas macroeconômicas para o processo de catch-up tecnológico 
da indústria de bioetanol do Brasil, as evidências sugerem que essas políticas desempenharam 
um papel importante, especialmente nas fases de emergência (1975-1989) e de maturidade 
(2000-2014). Políticas públicas como o II PND de 1975 e a PITCE do governo federal de 2004 
auxiliaram no fomento do desenvolvimento industrial e tecnológico da indústria de bioetanol. 
Ainda na fase de maturidade (2000-2014), a Lei nº 10.336/2001 auxiliou no desenvolvimento 
de um mercado para o bioetanol hidratado com os incentivos para a produção do carro flex. O 
governo reduziu a alíquota de IPI para veículos flex.  

Contudo, algumas políticas impactaram de forma negativa no desenvolvimento tecnológico da 
indústria de bioetanol do Brasil. Por exemplo, as indefinições da política de mistura de bioetanol 
anidro na gasolina ao longo dos anos geraram incertezas na indústria, que, por vezes, restringiu 
investimentos em aumento da capacidade produtiva ou até mesmo a estratégia de produção do 
mix açúcar/bioetanol. A política de atrelar o preço do bioetanol com a gasolina limitou o preço do 
bioetanol na bomba do posto, restringindo a margem de lucros dos produtores.  

O governo brasileiro adotou mecanismos de compensação do aumento de preço observado na 
refinaria, que foi compensado com redução dos tributos federais incidentes sobre a gasolina, de 
forma a manter o preço da gasolina estável e evitar o aumento da inflação no país. Entretanto, 
essa mesma política de desoneração de impostos não se estendeu para o bioetanol. Portanto, a 
falta de políticas que ajudem na previsibilidade, inexistência de regras claras e perenes de 
preços e o uso da CIDE e o aumento dos custos de produção contribuíram para desestimular a 
expansão de longo prazo da produção de bioetanol. 

Políticas setoriais 

As políticas implementadas pelo IAA no período de background (1920-1974) foram 
determinantes para caracterizar o perfil da indústria no Nordeste (voltada para a exportação de 
açúcar) e do perfil da indústria do Sudeste (voltada para a produção de açúcar para o mercado 
doméstico e produção de bioetanol). O Proálcool e o PAISS tiveram grande importância para 
estimular a inovação agrícola e industrial da indústria de bioetanol do Brasil. De forma mais 
específica, na fase de emergência (1975-1989), o Proálcool fomentou a criação de um mercado 
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de bioetanol combustível no Brasil, financiando a expansão e modernização da capacidade 
instalada brasileira.  

Num primeiro momento, o Proálcool incentivou a produção de bioetanol anidro para ser 
misturado à gasolina até um nível de 20% e, posteriormente, passou a promover a produção do 
bioetanol hidratado para ser usado como combustível. Entretanto, o fim do Proálcool na fase de 
crescimento (1990-1999) praticamente extinguiu o mercado de bioetanol combustível (ex.: entre 
1996 e 2001, a produção de carros movido a bioetanol hidratado não representou 1% da 
produção de veículos no país). Iniciou-se um processo de desregulamentação do setor e o 
afastamento do Estado, pela eliminação do controle de produção e exportação com a extinção 
do IAA e a liberalização do preço pela Portaria do Ministério da Fazenda nº 275/1998.  

Na fase de maturidade (2000-2014), o PAISS foi um mecanismo relevante para o 
desenvolvimento de tecnologias de: (i) produção de bioetanol de 2ª geração no país; (ii) novos 
produtos de biorrefinaria; (iii) desenvolvimento de máquinas agrícolas; e (iv) obtenção de novas 
variedades voltadas aos ambientes de produção das regiões de fronteira, mais adequadas à 
mecanização agrícola, com maiores quantidades de biomassa e/ou ATR, com ênfase na 
utilização de melhoramento transgênico.  

Criação de instituições de pesquisas, universidades e outras instituições baseadas em 
conhecimento 

Com relação às universidades, institutos de pesquisa e outras instituições baseadas em 
conhecimento, essas instituições desempenharam um papel significante tanto na implementação 
de uma ampla variedade de programas de educação e treinamento quanto na formação de 
capacidades inovadoras da indústria pela implementação de atividades inovadoras baseadas em 
experimentação, engenharia e P&D. Por exemplo, no período de background (1920-1974), a 
criação da EECP e EECC foram relevantes para a criação de capacidades tecnológicas na área 
de feedstock.  

A criação de instituições como o CTC, Planalsucar/Ridesa e o Programa de Cana-de-Açúcar do 
IAC a partir da fase de emergência (1975-1989) foi determinante para a condução de atividades 
de inovação e criação de capacidades tecnológicas na área de feedstock. O CTC também 
exerceu papel relevante para a realização de atividades inovadoras na área agrícola e industrial. 
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Na fase de maturidade (2000-2014), foram criados a Embrapa Agroenergia e o CTBE. A 
Embrapa Agroenergia tem desempenhado um papel relevante na construção de capacidades 
world-leading innovation na área de genômica e transgenia para obtenção de novos feedstocks. 
A criação do CTBE foi importante para a geração de pesquisas e criação de capacidades em 
todas as funções tecnológicas (ex.: processos de bioetanol de 2ª geração, novos sistemas 
multilinhas, ferramentas biotecnológicas etc.).  

As evidências da pesquisa sugerem que essa estrutura institucional não parece ser a mais 
adequada e preparada para dar suporte para o desenvolvimento da trajetória tecnológica da 
indústria de bioetanol no Brasil. Essa estrutura está organizada de tal maneira para se concentrar 
na pesquisa de melhoramento genético da cana-de-açúcar, além de programas de treinamento e 
educação. Os esforços para aproveitar outras oportunidades (ex.: biocombustíveis de 3ª geração, 
transgenia, biocombustíveis aeronáuticos etc.) parecem estar sendo relegados para um patamar 
inferior ou até mesmo ignorados.  

Crises e eventos externos 

Fatores como dificuldades inesperadas e crises também afetaram a trajetória tecnológica da 
indústria de bioetanol no Brasil, ora influenciando a acumulação de capacidades tecnológicas, ora 
restringindo investimentos em atividades inovadoras. Por exemplo, a crise do mosaico foi um 
fator importante para a criação de programas de melhoramento genético no Brasil no período de 
background (1920-1974). A impossibilidade de continuar a utilização das variedades existentes 
em uso e a necessidade de encontrar soluções de curto e longo prazo estimularam a realização de 
atividades inovadoras da EECP/IAC e EECC. Em 1973, a primeira crise do petróleo estimulou o 
desenvolvimento de motores movido a bioetanol hidratado e a criação do Proálcool. As duas 
crises do petróleo (1973 e 1979) trouxeram maior insegurança ao abastecimento de combustível 
no Brasil. Com efeito, os gastos brasileiros com a importação de petróleo e derivados cresceu 
quase 450% entre 1973 e 1974. O lançamento do Proálcool auxiliou que o país gradativamente 
reduzisse a dependência de petróleo externo na fase de emergência (1975-1989).  

Outro exemplo, na fase de crescimento (1990-1999), a Copersucar foi afetada por uma forte 
crise financeira decorrente das fortes oscilações de preços de seus produtos no mercado 
internacional. Essa crise gerou um desinteresse da Copersucar e de seus associados para dar 
continuidade nos investimentos ao CTC (ex.: os montantes distribuídos para P&D, que eram 
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antes de 1% do faturamento da Copersucar, diminuíram para 0,3% e o número de cooperados 
quase caiu pela metade). 

Na fase de maturidade (2000-2014), após a crise financeira de 2008, a indústria de bioetanol do 
Brasil vivenciou uma crise com o fechamento de diversas unidades. Desde 2008, 56 usinas 
pediram recuperação judicial e, em 2014, outras 20 usinas paralisaram suas atividades de 
produção. Essa crise acentuou-se a partir de 2010 com o déficit de chuvas, que ocasionou 
quebras de safra, diminuindo a produtividade e a produção na lavoura e refletindo na ociosidade 
na área industrial. 

Liderança empresarial 

O papel da liderança e o espírito empreendedor de empresários na indústria de bioetanol do Brasil 
exerceram influência na acumulação de capacidades tecnológicas. Por exemplo, os esforços da 
Família Dedini e Ometto para a fundação e desenvolvimento da Dedini. A Dedini exerceu um 
papel relevante no fornecimento de máquinas e equipamentos industriais para o setor desde os 
anos 1930, além dos diversos esforços em atividades inovadoras para a melhoria e criação de 
novas tecnologias industriais de bioetanol de 1ª e de 2ª gerações. Em 1959, um grupo de 
produtores de cana-de-açúcar, açúcar e bioetanol se uniu para a criação da Copersucar. A 
Copersucar se tornou uma das maiores empresas do ramo no mundo e foi a fundadora do CTC. 
Outro exemplo, o espírito empreendedor dos gestores e executivos da Gama e da Delta para 
investirem na exploração de oportunidades de diversificação do negócio para o bioalimento e 
bioplástico, como forma de contornar as dificuldades financeiras impostas pela oscilação de 
preços do açúcar no mercado internacional e de demanda do bioetanol no mercado interno.  

Contudo, as entrevistas realizadas e as evidências coletadas sugerem que não há uma unidade 
dos empresários da indústria. Isso pode ter restringido as possibilidades de criação de políticas 
públicas de suporte para o bioetanol ou ações conjuntas para desenvolvimento de novas 
tecnologias. Ademais, as evidências sugerem que a falta de um entendimento comum, aliado 
com a crise dos preços do açúcar e demanda de bioetanol, contribuiu para a crise na Copersucar 
e do enfraquecimento do CTC na fase de crescimento (1990-1999). Diversos empresários 
decidiram abandonar a cooperativa e, consequentemente, cessar os investimentos no CTC.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III



318 
 

 

9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
9.1 Introdução 
 
 
Este capítulo apresenta as conclusões, implicações para a literatura, recomendações práticas 
identificadas na pesquisa para estratégias corporativas e políticas públicas, e, por fim, as 
limitações e sugestões de estudos futuros. A pesquisa aqui apresentada objetivou examinar o 
relacionamento entre a natureza do processo de catch-up tecnológico, em nível de indústria, a 
acumulação de capacidades tecnológicas e os mecanismos subjacentes de aprendizagem. Esse 
relacionamento foi examinado ao longo da existência da indústria de bioetanol no Brasil, 
especialmente no período de 1975 a 2014.  

Para atingir esse objetivo, a pesquisa se apoiou em um desenho qualitativo com base em uma 
estratégia de estudo de caso em nível de indústria. Para a implementação dessa abordagem 
qualitativa de investigação, a pesquisa aqui documentada se valeu de evidências primárias 
colhidas de fontes diversas e por meio de extensivos trabalhos de campo, particularmente com 
relação ao período de 1975 a 2014. Não obstante, a pesquisa se valeu de evidências documentais 
diversas para cobrir o período de 1920 ao início da década de 1970. O objetivo de se examinar 
esse período (de 1920 ao início da década de 1970) foi o de proporcionar um pano de fundo para a 
pesquisa e aprofundar ainda mais a compreensão do processo de catch-up tecnológico aqui 
examinado. Os principais resultados da pesquisa são discutidos na seção a seguir. 
 
 
9.2 Conclusões da Pesquisa e Implicações para a Literatura de Catch-up Tecnológico 
 
 
Esta tese objetivou examinar o desenvolvimento tecnológico e inovação em indústrias 
intensivas em recursos naturais no contexto economias de industrialização tardia. Esse tema foi 
explorado no âmbito da indústria de bioetanol de cana-de-açúcar no Brasil, durante o período de 
meados da década de 1970 a 2014. Especificamente, a tese explorou como a acumulação de 
capacidades tecnológicas e os mecanismos subjacentes de aprendizagem influenciaram a 
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evolução da trajetória tecnológica nessa indústria. Os resultados da pesquisa nos permitem 
concluir que:  

Primeiro, posições tecnológicas relevantes, especialmente por indústrias de economias 
emergentes, podem ser alcançadas por meio de trajetórias tecnológicas que não se baseiam, 
necessariamente, em tecnologias dominantes, já exploradas por líderes mundiais, de economias 
avançadas. Há certos processos de catch-up tecnológico, como o examinado nesta pesquisa, que 
não são se alinham aos processos de catch-up predominantemente examinados e aceitos na 
literatura existente (ver capítulo 2) e mesmo àqueles considerados path-creating (LEE; LIM, 
2001). Esta pesquisa identificou que o processo de catch-up tecnológico da indústria de 
bioetanol de cana-de-açúcar no Brasil chegou à posição de liderança mundial seguindo uma 
trajetória tecnológica diferente daquelas mapeadas pelos líderes globais. Identificou-se que a 
indústria realizou um desvio qualitativo da trajetória tecnológica estabelecida pelos líderes 
mundiais logo nos estágios iniciais do processo de construção de capacidades tecnológicas. Esse 
tipo de trajetória tecnológica pode ser aqui interpretado como uma “entrada precoce em path-
creating”. Portanto, pode-se atingir uma posição tecnológica relevante na indústria global a 
partir de uma trajetória tecnológica alternativa. Essa trajetória pode ter implicações 
significativas em termos de atividades inovadoras relevantes, inclusive com abertura de 
oportunidades para diversificação industrial, assim como impactos positivos em termos de 
desempenho de negócios, ambientais e socioeconômicos. 

Segundo, a pesquisa demonstrou que esse processo de catch-up pode ocorrer em indústrias 
normalmente consideradas escassas em oportunidades para inovações significativas e com 
baixo potencial para desenvolvimento industrial e econômico, como é o caso das indústrias 
intensivas em recursos naturais. Especificamente, corroborando estudos anteriores 
(FIGUEIREDO, 2010, 2015; MARIN; STUBRIN; VAN ZWANEMBERG, 2014), mas, ao 
mesmo tempo, avançando em relação a eles, esta pesquisa também que concluiu que as 
indústrias intensivas em recursos naturais, especialmente no contexto de economias emergentes, 
podem ser geradoras de trajetórias tecnológicas que envolvem o desenvolvimento de 
capacidades tecnológicas significativas e implicações relevantes para o processo de 
industrialização e desenvolvimento econômico. Assim, as evidências apresentadas nesta 
pesquisa desmitificaram as perspectivas que classificam os recursos naturais como uma 
“maldição”, simples “commodities” ou de “baixo conteúdo tecnológico”. Especificamente, as 
evidências encontradas na pesquisa mostraram que a indústria de bioetanol do Brasil 
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implementou atividades science-based, juntamente com outras atividades inovadoras 
significativas.  

Terceiro, a tese também concluiu que, para que tenhamos uma perspectiva mais realista sobre o 
processo de desenvolvimento industrial, especialmente no contexto de economias emergentes, 
torna-se necessária a ampliação da própria noção da natureza e dinâmica do processo de catch-
up tecnológico, além das perspectivas comuns. Tais perspectivas predominam não somente a 
literatura existente e o campo de pesquisa, mas também as atividades de ensino, e de desenho e 
implementação de políticas públicas. Portanto, esta tese contribuiu para uma noção mais 
ampliada do conceito de catch-up tecnológico, mostrando que vai além dos processos 
examinados anteriormente na literatura. Logo, uma abordagem diferenciada e dinâmica de 
trajetórias path-creating é importante para uma compreensão mais aprofundada da maneira 
como ocorre o desenvolvimento tecnológico em contextos de economias emergentes. 

Esse entendimento gerado pela pesquisa pode ser representado na Figura 9.1. A partir das 
contribuições de Bell (1984), Malerba (1992), Kim (1997a) e Bell e Figueiredo (2012a), 
compreende-se que diferentes combinações de aprendizagem tecnológica moldam o padrão de 
acumulação de capacidade tecnológica (na primeira coluna abaixo). Essas combinações podem 
apoiar a construção de trajetórias tecnológicas diferentes da trajetória dominante. Por exemplo, 
a indústria de bioetanol do Brasil criou mecanismos de aprendizagem de programas de 
treinamento (ex.: criação de treinamentos de operação de máquinas colhedoras em simuladores 
computadorizados), serviços de assistência técnica e consultoria (ex.: a prestação de serviços da 
Ambicana, Sanicana e Rhizocana do IAC), experimentação operacional e laboratorial (ex.: 
realização conjunta de atividades de análises e testes de variedades promissoras nos programas 
de melhoramento genético entre empresas produtoras e organizações de pesquisa), engenharia, 
engenharia reversa e projetos (ex.: desenvolvimento conjunto entre as empresas produtoras e 
fornecedores na criação de plantas-piloto de fermentação para criação de conhecimentos de 
engenharia mecânica para desenvolvimento de dornas e criação de conhecimentos de 
engenharia química e biologia para desenvolvimento de novas leveduras e cepas), P&D 
aplicado (ex.: criação de novos conhecimentos de processos de pré-tratamento de caldo para a 
fabricação de bioetanol de 2ª geração pelas equipes de P&D do CTC) e P&D aplicado (ex.: 
criação de novos conhecimentos na área de genômica e biotecnologia no Projeto SucEST). 
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Figura 9.1. Representação do modelo conceitual que emergiu da pesquisa 

 
Fonte: Derivada da pesquisa empírica. 

Na primeira coluna (acima), é representado o processo de acumulação de capacidades 
tecnológicas: as contribuições de Bell e Pavitt (1993, 1995) e Bell e Figueiredo (2012a) 
conceituam capacidade tecnológica como o estoque de recursos relacionados a conhecimento 
que permitem uma empresa/indústria realizar atividades de produção e de inovação com 
diferentes graus de complexidade. Contudo, o processo de construção de capacidades 
tecnológicas nem sempre é progressivo numa trajetória tecnológica mapeada anteriormente 
pelos líderes globais. Essa acumulação de capacidades tecnológicas pode ser direcionada para a 
criação de uma trajetória tecnológica diferente da trajetória tecnológica dominante 
(FIGUEIREDO, 2010; MARIN; STUBRIN; VAN ZWANEMBERG, 2014). Por exemplo, no 
período de background (1920-1974), a indústria de bioetanol do Brasil poderia ter se limitado a 
apenas importar variedades de outros contextos e plantá-las localmente. Contudo, por 
necessidades externas, foi necessária a realização de esforços tecnológicos para a criação de 
variedades de cana próprias localmente. A partir de esforços dos programas de melhoramento 
genético da EECP e EECC, a indústria realizou atividades inovadoras na área de feedstock e 
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desviou sua trajetória tecnológica da trajetória já mapeada pelos líderes globais. A partir da fase 
de emergência (1975-1989), a indústria poderia também ter se limitado a produzir somente 
bioetanol anidro. Contudo, a partir de esforços locais de experimentação e engenharia, foi 
desenvolvido um motor capaz de funcionar com bioetanol hidratado. 

Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas moldam a trajetória tecnológica da 
indústria (segunda coluna da figura). Especialmente para indústrias intensivas em recursos 
naturais, há oportunidades de criação de trajetórias path-creating. No entanto, essa trajetória 
tecnológica é diferente das trajetórias de estudos de Kim (1997a) e Lee e Lim (2001). A 
indústria de bioetanol do Brasil percorreu uma trajetória tecnológica de entrada precoce em 
path-creating, que se assemelha com a trajetória tecnológica da indústria florestal, de celulose e 
papel do Brasil (FIGUEIREDO, 2010). 

Algumas implicações da tese para o campo de pesquisa em desenvolvimento tecnológico no 
contexto de economias emergentes 

1. Sobre estudos de catch-up tecnológico 

As evidências apresentadas nesta pesquisa demonstraram que a indústria de bioetanol do Brasil 
não seguiu uma trajetória de path-following. Ou seja, trajetórias tecnológicas típicas de 
acumulação de capacidades tecnológicas de forma progressiva. O estreitamento da distância 
com os líderes globais pela acumulação inicial de níveis de produção mais básicos até níveis de 
inovação mais avançados em trajetórias de tecnologias dominantes (KIM, 1997a; MATHEWS; 
CHO, 2000; GUENNIF; RAMANI, 2012; XIAO; TYLECOTE; LIU, 2013). 

Além disso, as evidências expandem a compreensão sobre trajetórias tecnológicas path-creating 
(LEE; LIM, 2001). A trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil realizou um 
desvio qualitativo da trajetória vigente, assim como averiguado em empresas de telefonia 
celular e TC digital coreanas (LEE; LIM, 2001; LEE; LIM; SONG, 2005; WHANG; 
HOBDAY, 2011). Contudo, essas indústrias realizaram esse desvio qualitativo em um 
momento posterior ao processo de acumulação de capacidades tecnológicas, quando haviam 
acumulado níveis avançados de capacidade tecnológica na trajetória vigente. A trajetória path-
creating da indústria de bioetanol no Brasil ocorreu logo nos estágios iniciais da construção das 
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suas capacidades tecnológicas. Esse tipo particular de trajetória tecnológica foi nomeado nesse 
estudo de entrada precoce em path-creating.  

A trajetória da indústria de bioetanol no Brasil é relativamente similar com a trajetória reportada 
da indústria florestal, de papel e celulose no Brasil (FIGUEIREDO, 2010). A diferença entre a 
trajetória da indústria de bioetanol e a indústria florestal, de papel e celulose do Brasil reside na 
maneira como as tecnologias dominantes foram exploradas. A indústria florestal, de papel e 
celulose logo no início do seu processo de acumulação de capacidades tecnológicas explora de 
forma paralela tanto a fibra curta quanto a fibra longa. Essas duas direções tecnológicas foram 
exploradas pela indústria de forma paralela ao longo do tempo. Já a indústria de bioetanol 
iniciou explorando a produção de bioetanol anidro (a tecnologia dominante), mas realizando 
esforços para o desenvolvimento de tecnologias próprias na área de feedstock entre as décadas 
de 1920 e 1970. Em meados da década de 1970, a indústria de bioetanol do Brasil iniciou a 
exploração da tecnologia dominante (bioetanol anidro) com uma nova tecnologia para o mundo 
(bioetanol hidratado) de forma combinada.  

A trajetória tecnológica da indústria de bioetanol no Brasil possui alguma semelhança com o 
padrão de inovação 3 (inovação radical) de Choung, Hwang e Song (2014). Esta pesquisa 
examinou padrões de catch-up tecnológico path-creating no qual a trajetória tecnológica e o 
mercado não haviam sido mapeados e explorados pelos líderes globais de economias avançadas. 
Nesse padrão, a empresa latecomer possuía tecnologia original e o setor público auxiliou na 
comercialização da nova tecnologia. A exploração do bioetanol hidratado na fase de emergência 
(1975-1989) necessitou construir tecnologias específicas (ex.: motor movido a bioetanol 
hidratado) e também de mecanismos institucionais para a criação de um mercado (ex.: Proálcool).  

2. Sobre o debate relativo ao papel das indústrias intensivas em recursos naturais no 
desenvolvimento industrial e econômico  

Em relação às implicações para a literatura de recursos naturais, as evidências desta pesquisa 
corroboram e ampliam as conclusões de Pérez (2010) e Katz (2015), que indústrias intensivas 
em recursos naturais podem ser uma oportunidade, para países com abundância em recursos 
naturais, para criação de novas indústrias, diversificação e desenvolvimento econômico. 
Ademais, as evidências encontradas na pesquisa demonstram que a indústria de bioetanol do 
Brasil foi capaz de implementar atividades science-based (ex.: biotecnologia, genética etc.). 
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Essas atividades foram realizadas com envolvimento em atividades de P&D com universidades, 
institutos de pesquisa e empresas intensivas em conhecimento. Portanto, essas evidências 
desafiam as generalizações comuns que encapsulam indústrias intensivas em recursos naturais 
em categorias caracterizadas de “baixo conteúdo de conhecimento” ou com “ausência de 
oportunidades de inovação” (CASTALDI et al., 2009).  

Rodrik (2006), Hausmann, Hwang e Rodrik (2007) e Hidalgo et al. (2007) argumentam que, 
para que os países possam crescer economicamente, deveriam alterar a sua estrutura produtiva 
para áreas que estão sujeitas a aproveitar melhor as externalidades (ou seja, para produtos mais 
sofisticados). Naturalmente, esses estudos prescrevem que os países deveriam convergir para 
regiões do espaço de produção mais densas. Assim como foi usualmente recomendado por 
outros estudos, como Amsden (1989), Hobday (1995), Kim (1997a), Lee e Lim (2001) e outros. 
Contudo, em concordância com Pinheiro (2013), esse tipo de recomendação deve ser revisto, 
uma vez que há intensa competição entre os países por um mesmo espaço, por exemplo, a 
China (RODRIK, 2006), e “eventualmente pode ser melhor permanecer em áreas menos densas 
ou sofisticadas do espaço de produção, mas cuja competição de outros países é menos intensa.” 
(PINHEIRO, 2013, p. 385). Portanto, este estudo mostra que há possibilidades de 
desenvolvimento tecnológico e econômico em espaços de produção relacionados com indústrias 
intensivas em recursos naturais e que essas indústrias oferecem oportunidades para criação de 
conexões com o resto da economia e para geração de atividades inovadoras. 

As evidências geradas nesta pesquisa ampliam o debate e até mesmo questionam as 
classificações convencionais de indústrias low, medium and high tech (OECD, 2011). Essas 
classificações são limitadas na compreensão da idiossincrasia de indústrias intensivas em 
recursos naturais, especialmente a de bioetanol. Além disso, as evidências deste estudo 
corroboram as conclusões realizada pela literatura de LMTs (HIRSCH-KREINSEN; HAHN; 
JACOBSON, 2008; ROBERTSON; SMITH; VON TUNZELMANN, 2009) sobre a realização 
de atividades inovadoras relevantes em empresas e indústrias classificadas como LMTs. 

3. Sobre o campo de pesquisa em acumulação de capacidades tecnológicas e aprendizagem 
tecnológica 

No que diz respeito às implicações para a literatura de acumulação de capacidades tecnológicas, 
a pesquisa buscou explorar nuanças encontradas dentro da trajetória tecnológica da indústria de 
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bioetanol no Brasil. Essa relativa heterogeneidade foi examinada em termos dos padrões das 
funções tecnológicas (feedstock, processos agrícolas e processos industriais). As evidências 
apresentadas nesta pesquisa sugerem que a acumulação de capacidades tecnológicas não foi 
balanceada. Houve padrões (feedstock e processos industriais) que acumularam níveis mais 
aprofundados de capacidades tecnológicas, enquanto o padrão da função processos agrícolas 
estagnou em níveis intermediários.  

As evidências sugerem que as capacidades tecnológicas também estavam desbalanceadas entre 
os diferentes atores que constituem a indústria. A indústria é caracterizada por atores que 
acumularam níveis avançados de capacidade tecnológica e outros que estagnaram em níveis de 
capacidade tecnológica mais básicos. Portanto, esta pesquisa avança as conclusões de pesquisas 
anteriores sobre a heterogeneidade de acumulação de capacidades tecnológicas entre as funções 
tecnológicas (DANTAS; FIGUEIREDO, 2009; SHIKIDA; AZEVEDO; VIAN, 2011; 
MATIAS, 2011; NYKO et al., 2013). Este estudo adiciona evidências sobre o papel de 
empresas produtoras e organizações para acumulação de capacidades tecnológicas 
(TSEKOURAS, 2006; DANTAS; BELL, 2009, 2011; YORUK, 2009).  

Especificamente sobre o papel das universidades e institutos de pesquisa, este estudo agrega 
evidências sobre a importância das universidades e institutos de pesquisa para realização de 
atividades inovadoras conforme Mazzoleni e Nelson (2007) e Choung, Hwang e Song (2014). 
As evidências desta pesquisa discutem com Nelson (2007), que argumenta que processos de 
catch-up tecnológico dependem da acumulação de capacidades tecnológicas em empresas. 
Corroborando as conclusões de Bell (2010), as evidências da indústria de bioetanol do Brasil 
demonstram que as empresas não podem fazer esse processo sozinhas. É necessário que o 
processo de catch-up tecnológico e a acumulação de capacidades tecnológicas sejam 
distribuídos com as universidades e institutos de pesquisa. Por fim, a pesquisa explorou de 
forma superficial como algumas empresas atenuaram o processo de self-reforcement com o 
apoio do governo e de iniciativas próprias de renovação de suas capacidades tecnológicas 
(LEONARD-BARTON, 1995; CHRISTENSEN, 2001; LAZZARINI, 2015). 

 No tocante às implicações para a literatura de aprendizagem tecnológica, a pesquisa avança na 
compreensão de que as sutis heterogeneidades encontradas entre os três padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas podem ser explicadas a partir das combinações de mecanismos de 
aprendizagem adotados pela indústria de bioetanol do Brasil. Ou seja, os padrões de 



326 
 

 

acumulação de capacidade tecnológica emergem da combinação de mecanismos de 
aprendizagem e não do uso isolado de um ou outro mecanismo de aprendizagem. Portanto, 
primeiro, esta pesquisa adiciona evidências para a compreensão do papel da aprendizagem na 
construção de capacidades tecnológicas em empresas latecomers (FIGUEIREDO, 2003; GUO; 
GUO, 2011; HANSEN; OCKWELL, 2014) e como que empresas aprenderam pelo self-
discovery (HAUSMANN; RODRIK, 2003). Segundo, a pesquisa adiciona evidências sobre a 
importância dos relacionamentos entre diferentes atores para a realização de mecanismos de 
aprendizagem colaborativos para a construção de capacidades e, como isso, se modificou ao 
longo do tempo (VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2006; MAZZOLENI; NELSON, 2007; 
YORUK, 2009, 2011; DANTAS; BELL, 2009, 2011; CHOUNG; HWANG; SONG, 2014).  
 
 
9.3 Implicações para as Estratégias Empresariais e Políticas Públicas 
 
 
Os resultados desta pesquisa possibilitam a discussão de possíveis implicações para as 
estratégias empresariais e as políticas públicas para a indústria de bioetanol do Brasil. Dessa 
forma, a análise realizada nesta pesquisa nos possibilita debater sobre vulnerabilidades e 
possíveis soluções para a mudança de estratégias empresariais e políticas públicas da indústria 
para sustentar e aprimorar o desempenho inovador da indústria. Recomenda-se: 

Em nível de empresas e indústrias 

(i) Fortalecer as capacidades tecnológicas operacionais, em todas as funções tecnológicas 
(feedstock, processos agrícolas e processos industriais). Essas capacidades são fundamentais 
para o aumento da produtividade agrícola (ex.: relação de toneladas de cana colhida por hectare, 
relação de sacarose por tonelada de cana colhida, relação de fibra por tonelada de cana colhida, 
uso de herbicidas e fertilizantes por hectare plantado etc.) e produtividade industrial (ex.: 
relação de tonelada de cana processada por litro de combustível bioetanol produzido, relação de 
produção de vinhaça por bioetanol no processo de fermentação etc.). Particularmente, as 
evidências desta pesquisa sugerem que empresas produtoras que procuraram avançar nessa 
direção têm obtido um alto grau de eficiência produtiva e redução sensível de custos de 
produção. 
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(ii) Intensificar as capacidades tecnológicas inovadoras, em todas as funções tecnológicas 
(feedstock, processos agrícolas e processos industriais). Mais especificamente, as capacidades 
tecnológicas para feedstock estão acumuladas em grande parte dentro das organizações baseadas 
em conhecimento (ex.: universidades e institutos de pesquisas). Estabelecer relacionamentos de 
cooperação entre as empresas produtoras e essas organizações de pesquisa possibilitaria que as 
invenções e pesquisas científicas fossem disseminadas de forma mais célere e em maior escala 
nas empresas produtoras. Relacionamentos cooperativos entre os diferentes atores permitiriam 
que possíveis soluções tecnológicas pudessem ser implementadas em escala industrial com 
menores custos e a difusão na indústria, como um todo, fosse mais rápida e de forma mais 
homogênea. 

(iii) Criar estruturais formais de P&D nas empresas com o objetivo de explorar novas linhas de 
negócio. As evidências coletadas nesta pesquisa sugerem que as empresas produtoras que 
tiveram processos de diversificação com relativo sucesso tecnológico e comercial necessitaram 
criar e fortalecer suas capacidades tecnológicas internas. Essas empresas necessitaram criar e 
aprimorar estruturas internas de P&D e estabelecer relações de cooperação de pesquisa básica, 
pesquisa aplicada, engenharia e experimentação operacional com diferentes parceiros (ex.: 
universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, empresas competidoras etc.) no âmbito 
nacional e internacional. 

(iv) Intensificar as estruturas internas formais de atividades inovadoras em empresas produtoras, 
assim como o estreitamento de relações cooperativas de P&D com organizações baseadas em 
conhecimento (ex.: universidades, institutos de pesquisa, fornecedores etc.) para uma 
coordenação mais efetiva de esforços de P&D e inovação, com a finalidade de direcionar 
esforços para a resolução de problemas, gargalos e desafios futuros que a indústria de bioetanol 
do Brasil enfrentará nas áreas agrícola e industrial. A pesquisa demonstrou que, para a 
construção de capacidades tecnológicas mais aprofundadas, deve-se criar e aprimorar 
combinações de mecanismos de aprendizagem mais robustas ao longo do tempo.  

(v) Revigorar as relações institucionais da indústria de bioetanol com o governo brasileiro para 
influenciar a construção e melhoria de políticas públicas de mix energético, desenvolvimento 
industrial, financiamento público e pauta de exportações. Essa interação teria a finalidade de as 
empresas produtoras terem uma capacidade maior de oferecer insumos ao governo para a 
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construção de políticas efetivas ao fortalecimento da competitividade internacional da indústria 
de bioetanol do Brasil. 

Em nível de políticas públicas 

(i) Criar uma política de demanda e preços clara, com definições sobre as regras do jogo 
macroinstitucional. A política atual do preço da gasolina, condicionando e restringindo os 
preços de etanol, tem se mostrado muito prejudicial à industrial de bioetanol do Brasil. Isso tem 
ocasionado a falência de diferentes grupos produtores, e estabeleceu um clima de indefinição 
em grupos que estão em situação financeira arriscada. A indefinição das regras do jogo 
macroinstitucional também é prejudicial para as decisões empresariais de longo prazo. Ou seja, 
a atual política brasileira para o bioetanol cria dificuldades para o curto prazo e incertezas para o 
longo prazo. 

(ii) As políticas públicas direcionadas, para o fortalecimento de atividades inovadoras na 
indústria de bioetanol, deveriam não estar apenas preocupadas com a oferta de recurso (ex.: 
linhas de financiamento de atividades inovadoras do BNDES – PAISS 1 e PAISS 2), mas 
também com o estabelecimento de mecanismos de integração e coordenação das atividades 
realizadas nas universidades, institutos de pesquisa e empresas produtoras. Essa integração 
poderia evitar esforços duplicados, maior sinergia de ações de P&D, maior coordenação de 
esforços e direcionamento de recursos de forma mais efetiva. As linhas do PAISS 1 e PAISS 2 
fortaleceram atividades de P&D de bioetanol de 2ª geração e geração de novas variedades para 
a indústria de bioetanol do Brasil. Contudo, as evidências da pesquisa sugeriram que há uma 
enorme lacuna de aproveitamento de oportunidades, tanto no âmbito de produção quanto de 
inovação, na área de processos agrícolas em relação às áreas de feedstock e processos industriais 
(ex.: técnicas agronômicas, atividades de preparo de solo, adubação, controle de pragas e 
doenças, plantio, colheita, gestão de tráfego, gestão de solos, layout de fazendas etc.). 

(iii) Gestores públicos deveriam criar mecanismos de incentivos, por meio de políticas públicas, 
voltados para o desenvolvimento de capacidades tecnológicas nas empresas produtoras. A 
criação desses estoques de capacidade tecnológica inovadora nas empresas beneficiaria relações 
de cooperação tecnológica entre as organizações de dentro e fora da indústria, assim como 
serviria como insumo de estímulo para o desenvolvimento de ações de diversificação industrial. 
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Ações de diversificação industrial demandariam esforços de inovação na área de equipamentos, 
insumos, processos, produtos, softwares e criação de recursos humanos altamente qualificados. 

(iv) Políticas de financiamento de pesquisas científicas, tanto no âmbito acadêmico quanto 
corporativo. Diversas oportunidades tecnológicas que podem ser aproveitadas pela indústria de 
bioetanol necessitam de esforços em criação de conhecimento científico. Por exemplo, na área 
de feedstock, há a necessidade de domínio de novas ferramentas de criação de novas variedades, 
como a transgenia, marcadores moleculares, ampliação dos bancos de germoplasma (ex.: 
financiamento da obtenção de uma biblioteca mundial de espécies de cana-de-açúcar e 
respectiva catalogação) etc. Na área de processos agrícolas, é urgente a necessidade de criação 
de novos processos de plantio mecanizado (agricultura de precisão) (ex.: atividades de pesquisa 
realizadas pela Syngenta, CTC e Embrapa), criação de máquinas adequadas para a cultura de 
cana (ex.: atividade de pesquisa realizada pelo CTBE e Jacto) etc. Por fim, na área de processos 
industriais, é necessária a obtenção de tecnologias para tornar o bioetanol de 2ª geração 
economicamente viável (ex.: encontrar formas de tornar os insumos/enzimas e processos menos 
custosos), assim como tornar produtos de biorrefinaria competitivos em termos de preço com 
seus concorrentes com base na indústria petroquímica (ex.: bioplásticos, lubrificantes, 
bioquerosene, biodiesel etc.). 

(v) De forma específica, para fomentar o desenvolvimento do E2G e torná-lo economicamente e 
tecnologicamente viável, políticas públicas poderiam ser construídas para: (a) isenção de 
tributos federais para a aquisição e importação de máquinas e equipamentos para a fabricação 
de E2G; (b) isenção de tributos federais para a aquisição e importação de enzimas e leveduras 
para a fabricação de E2G; (c) financiamento de atividades de P&D para criação, 
desenvolvimento e melhoria de coquetéis enzimáticos, cepas de leveduras para fermentação de 
pentoses e novos microrganismos de conversão de açúcares; (d) financiamento de atividades de 
P&D para desenvolvimento de sistemas de pré-tratamento integrados com usinas de E1G; (e) 
financiamento de atividades de P&D de máquinas e equipamentos agrícolas específicas para o 
plantio e colheita de feedstock de E2G (cana-energia, sorgo biomassa e outros materiais 
lignocelulósicos); e (f) diminuição dos trâmites burocráticos para o desenvolvimento de novos 
materiais transgênicos (novas variedades de cana-de-açúcar, leveduras, outros materiais 
lignocelulósicos, entre outros insumos). 
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(vi) A criação de uma política energética para a bioenergia e, consequentemente, para o 
bioetanol. Atualmente, há uma descentralização das diretrizes governamentais sobre o bioetanol 
e sobre os investimentos e P&D de bioetanol. Isso torna as políticas de investimentos pouco 
organizadas e sinérgicas.  

(vii) Por fim, no contexto de indústrias intensivas em recursos naturais, trajetórias path-creating 
podem gerar oportunidades de criação de novas indústrias para uma economia. Portanto, o 
aproveitamento de abundância de recursos naturais, combinado com desenvolvimento 
tecnológico, pode enriquecer o tecido industrial, gerar desenvolvimento econômico e social de 
um país. Ou seja, políticas públicas desenhadas para o fomento da inovação em indústrias 
intensivas em recursos naturais poderiam implicar: (a) no fortalecimento da indústria em si, 
gerando maiores retornos financeiros, mais empregos e gerando mais impostos; (b) o 
fortalecimento de capacidades tecnológicas poderia abrir novas oportunidades de diversificação 
para novas indústrias; e (c) a geração de conhecimentos tecnológicos e científicos em diferentes 
áreas. Especialmente na indústria de bioetanol, poderia expandir o conhecimento em áreas 
como biotecnologia, nanotecnologia, química sintética, bioinformática, genética etc. 
 
 
9.4 Limitações do Estudo e Sugestões para Futuras Pesquisas 
 
 
A partir das evidências empíricas e resultados apresentados nesta tese, são identificadas as 
limitações do estudo e podem ser sugeridas novas pesquisas para a expansão do conhecimento:  

(i) Reconhece-se que este estudo apresenta limitações relacionadas ao seu escopo e abrangência. 
Essa limitação está relacionada à estratégia de pesquisa adotada, que limita a quantidade e 
qualidade das evidências coletadas. Essa limitação também está relacionada às próprias 
limitações do autor/pesquisador para coletar e interpretar uma quantidade tão massiva de 
informações. Consequentemente, para explicar um setor industrial tão complexo como é a 
indústria de bioetanol do Brasil. Portanto, sugere-se realizar estudos similares a esta tese, com a 
finalidade de comparar com as evidências encontradas e discutidas nesta pesquisa. 

(ii) Estender o estudo realizado em busca de explicações mais aprofundadas sobre o 
relacionamento entre outros fatores influentes e a acumulação de capacidades tecnológicas, 
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como fatores em nível de firma (estilo da liderança, estratégias corporativas etc.), fatores em 
nível de indústria (natureza da tecnologia, padrões de inovação, estruturação setorial – 
integração vertical e horizontal, competição, regulação, orientação mercadológica e de 
exportação etc.) e fatores econômicos e globais (sistemas setoriais de inovação, regimes 
tecnológicos, macro e mesoinstituições, políticas industriais e macroeconômicas 
governamentais, papel de instituições etc.). 

(iii) Aprofundar o estudo realizado com evidências da indústria de bioetanol em outros países 
produtores (ex.: EUA, Austrália, Índia, África do Sul, China, Alemanha etc.) em busca de (a) 
análises comparativas sobre o processo de acumulação de capacidades tecnológicas e o papel 
dos mecanismos de aprendizagem tecnológica para a acumulação de capacidades tecnológicas, 
e (b) as razões pelas quais outras economias não atingiram e/ou atingiram níveis de 
desenvolvimento tecnológico elevados. Ademais, sugere-se realizar estudos ainda mais 
abrangentes em economias distintas (desenvolvidas e emergentes) com a finalidade de examinar 
fatores influentes (de todos os níveis: firmas, indústria, economia e globais), trajetórias de 
acumulação de capacidades tecnológicas, as implicações da acumulação de capacidades e 
realizar comparações entre diferentes nações. 

(iv) As empresas produtoras e outras empresas de biotecnologia se organizaram em associações 
representativas (ex.: Unica, Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial – ABBI, UDOP, 
Canaoeste, Orplana etc.) para exercer atividades de lobby no governo brasileiro com a 
finalidade de criar, modificar e moldar o ambiente institucional de atuação. Isso permitiu que 
políticas fossem desenhadas para auxiliar no processo de construção de capacidades 
tecnológicas de produção e inovação. Murmann (2003) identificou um movimento similar na 
indústria alemã de corantes sintéticos. Contudo, esta tese não se aprofundou nesta análise. Dessa 
forma, recomenda-se este tipo de pesquisa e utilizar as evidências aqui apresentadas como 
complemento para futuras análises com este tipo de abordagem. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo I – Categorias Intermediárias da Pesquisa 
 

Acumulação 
de Capacidade 
Tecnológica 

Capacidade tecnológica: reflete um estoque de recursos que permite a empresa realizar 
atividades operacionais e de diferentes tipos e níveis de atividades inovadoras. 
 Onde residem os recursos: residem em sistemas técnicos físicos (p.ex. a maquinaria, 
equipamentos, sistemas, banco de dados, software etc. – capital físico), profissionais (p.ex.  
conhecimento tácito, experiências, qualificações e habilidades dos profissionais – capital humano) 
e sistemas organizacionais (p.ex. rotinas organizacionais, procedimentos, instruções, 
documentação, normas, processos, fluxos, técnicas gerenciais, sistemas especializados etc. – 
capital organizacional). 
 
Como se expressam os níveis e tipos de capacidade tecnológica: por graus de novidade e de 
complexidade das atividades relacionadas às funções feedstock, processos agriculturais, processos 
de produção e produtos. 

Aprendizagem 
tecnológica 

Aprendizagem tecnológica: mecanismos, fluxos de conhecimento intraorganizacionais e 
interorganizacionais que permitem à organização criar conhecimento técnico de fontes externas e 
internas, internalizá-lo e transformá-lo em capacidades operacionais e de inovação. 
 Exemplos de mecanismos de criação externa de conhecimento: frequência e natureza de 
contratação de expertise, programas de educação e treinamentos externos, feedback e apoio 
técnico de usuários e clientes, busca em fontes de conhecimento especializadas, implementação 
de instalações de P&D em localidades ricas em conhecimento etc. 
 
Conhecimento intraorganizacionais: frequência e natureza de interações relacionadas à troca de 
conhecimentos entre áreas funcionais da empresa. Por exemplo: P&D e engenharia, produção. 
 
Conhecimento interorganizacionais: frequência e natureza de interações relacionadas à troca de 
conhecimentos entre a empresa estudada e outras organizações correlatas. Por exemplo: 
interações entre a empresa estudada e CTC, Ridesa, CTBE, universidades, organizações química, 
organizações de bens de capital, organizações de implementos agrícolas etc. 
 
Mecanismos de assimilação, articulação e codificação: treinamentos internos, experimentação 
operacional, experimentação em engenharia e design, experimentação em P&D, learning-by-
doing, seminários, times de trabalho, compartilhamento/socialização de conhecimento, 
codificação de conhecimento etc. 

Implicações da 
Acumulação 

de Capacidade 
Tecnológica 

Impactos gerados pela acumulação de capacidade tecnológica: 
 Atividades inventivas e inovadoras implementadas: atividade implementadas na feedstock, 

processos agrícolas, processos industriais, produtos e serviços. As atividades inventivas são 
expressas na forma de patentes, experimentações etc. As atividades inovadoras são expressas na 
forma de atividades implementadas que resultaram em benefícios concretos. 
 Desempenho operacional: produtividade agrícola, produtividade industrial, produção etc. 
 Desempenho ambiental: consumos de insumos – água, eletricidade, químicos, fertilizantes etc., 
emissão de resíduos – bagaço, torta de filtro, vinhaça etc. 
 
Desempenho comercial: vendas, exportação, faturamento, market-share, rentabilidade. 
 
Diversificação de output: diversificação para novas áreas de negócio, spin-offs, spill-overs. 
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Anexo II – Lista de Entrevistados para a Pesquisa 
 
EMPRESAS PRODUTORAS DE BIOETANOL 
 
Nº Instituição Cargo Data 
1 Upsilon Gerente de gestão tecnológica 11/03/13 
2 Beta Diretor de planejamento, investimentos e inovação 10/01/14 
3 Alfa Diretor-presidente 22/01/14 
4 Lambda Consultor de inovação 24/01/14 
5 Lambda CEO 24/01/14 
6 Rho Diretor de investimentos 28/01/14 
7 Gama Diretor-Presidente 03/02/14 
8 Lambda Gestor de inovação 04/02/14 
9 Lambda Superintendente agroindustrial 04/02/14 
10 Lambda Consultor de inovação 04/02/14 
11 Psi Gerente de tecnologia e inovação 14/02/14 
12 Sigma Vice-presidente 20/02/14 
13 Gama Diretor 25/02/14 
14 Beta Gerente de novos processos industriais 10/03/14 
15 Beta Diretor agrícola 10/03/14 
16 Beta Diretor de operações e engenharia 10/03/14 
17 Beta Coordenador de tecnologia agrícola 10/03/14 
18 Beta Coordenador de logística interna e ativos agrícolas 10/03/14 
19 Beta Superintendente agrícola 10/03/14 
20 Alfa Coordenador industrial 13/03/14 e 14/03/14 
21 Alfa Coordenador agrícola 14/03/14 
22 Alfa Analista de produção 14/03/14 
23 Delta Diretor-superintendente 17/03/14 
24 Gama Diretor agroindustrial 07/05/14 
25 Delta Diretor da biocycle 27/05/14 
26 Delta Diretor agrícola 27/05/14 
27 Delta Gerente industrial 27/05/14 
28 Psi Coordenador de tecnologia e inovação 09/05/14 
29 Beta Diretor de planejamento, investimentos e inovação 30/05/14 
30 Sigma Diretor agrícola 31/07/14 
31 Beta Diretor agrícola 05/11/14 
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32 Beta Diretor de operações e engenharia 05/11/14 
33 Sigma Gerente de desenvolvimento de processo 03/06/15 
34 Sigma Gerente de regulamentações e negócios 03/06/15 
35 Sigma Diretor agrícola 03/06/15 
 
Nº Instituição Cargo Data 
1 Lambda Diretor financeiro 23/09/10 
2 Lambda CEO 23/09/10 
3 Lambda Diretor comercial 23/09/10 
4 Lambda Gerente industrial 01/10/10 
5 Lambda Superintendente agroindustrial 01/10/10 
6 Lambda Diretor agroindustrial 01/10/10 
 
INSTITUTOS DE PESQUISA 
 
Nº Instituição Cargo Data 
1 Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol  Diretor 29/01/2013 
2 Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol  Diretor 29/01/2013 
3 Centro de Tecnologia Canavieira S.A. CEO 05/02/14 
4 Centro de Tecnologia Canavieira S.A. Diretor de negócios – melhoramento genético 05/02/14 
5 Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol  Diretor 06/02/14 
6 Embrapa Agroenergia Pesquisador 18/02/14 
7 Embrapa Agroenergia Pesquisador 18/02/14 
8 Embrapa Agroenergia Chefe-adjunto de transferência de tecnologia 18/02/14 
9 Embrapa Agroenergia Pesquisador 18/02/14 
10 Centro de Tecnologia Canavieira S.A. Assessor técnico da presidência 25/04/14 
11 Centro de Tecnologia Canavieira S.A. Gerente de P&D 25/04/14 
12 Centro de Tecnologia Canavieira S.A. Assessor técnico da presidência 08/06/15 
13 Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol Diretor 03/07/15 
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UNIVERSIDADES E NÚCLEOS DE PESQUISA 
 
Nº Instituição Cargo Data 
1 Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético  Vice-reitor da Unicamp 11/03/14 
2 Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético  Pesquisador 11/03/14 
3 Universidade Federal do São Carlos / Rede Interuniversitária 

para o desenvolvimento do setor sucroenergético Coordenador 20/05/14 
4 Universidade Federal do São Carlos / Rede Interuniversitária 

para o desenvolvimento do setor sucroenergético Professora 20/05/14 
5 Universidade Federal do São Carlos) / Rede Interuniversitária 

para o desenvolvimento do setor sucroenergético Coordenador 11/06/15 
6 Universidade Federal do São Carlos) / Rede Interuniversitária 

para o desenvolvimento do setor sucroenergético Professora 11/06/15 
7 Centro de Cana Pesquisador científico 08/07/15 
 
EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA E FORNECEDORES 
 
Nº Instituição Cargo Data 
1 Amyris Brasil S.A. Diretor de engenharia 19/03/14 
2 Amyris Brasil S.A. Diretora financeira 19/03/14 
3 Amyris Brasil S.A. Coordenadora de processos 19/03/14 
4 Novozymes Latin America Ltda Assessor de comunicação 08/04/14 
5 John Deere Brasil Ltda Gerente de P&D 11/06/2014 
 
 
ORGANIZAÇÕES RELACIONADAS À INDÚSTRIA PRODUTORA DE BIOETANOL – AGÊNCIA REGULADORA 
 
Nº Instituição Cargo Data 
1 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Diretor 14/02/2013 
2 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Diretor 26/02/2013 
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ORGANIZAÇÕES RELACIONADAS À INDÚSTRIA PRODUTORA DE BIOETANOL – REPRESENTAÇÃO DE CLASSE 
 
Nº Instituição Cargo Data 
1 União dos Produtores de Bioenergia Presidente executivo 22/02/2013 
2 União dos Produtores de Bioenergia Coordenador de treinamentos 22/02/2013 
3 União dos Produtores de Bioenergia Coordenador de relações institucionais 22/02/2013 
4 União da Indústria de Cana-de-açúcar Presidente 11/02/14 
5 Orplana e Canaoeste Presidente 26/03/14 
6 Canaoeste Gerente do departamento técnico 26/03/14 
 
ORGANIZAÇÕES RELACIONADAS À INDÚSTRIA PRODUTORA DE BIOETANOL – ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DE FOMENTO 
 
Nº Instituição Cargo Data 
1 BNDES Gerente setorial 08/01/14 
2 BNDES Engenheiro 08/01/14 
3 BNDES Economista 08/01/14 
4 BNDES Engenheiro 21/02/14 
5 BNDES Economista 21/02/14 
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Anexo III – Roteiro de Entrevista Agrícola 
 

Roteiro de Entrevista  
Público: gerentes de área, engenheiros e técnicos das unidades operacionais. 
 
Área: AGRÍCOLA 
 1. CAPACIDADE TECNOLÓGICA: Quando sua área foi criada? Como sua área está 
organizada/estruturada? Quais são os profissionais envolvidos? Quais são suas qualificações? 
Como é o fluxo de produção da sua área? Quais foram as principais mudanças/melhorias da 
área ao longo do tempo? Poderia me dar exemplos de atividades inovadoras (projetos) 
implementadas pela sua área? Como é o envolvimento da sua área com o desenvolvimento e 
melhoramento de cana? Como é o envolvimento da sua área com o desenvolvimento de novas 
tecnologias agrícolas? Por que houveram essas mudanças/melhorias? Quando elas 
aconteceram? Quem esteve envolvido? Quais as principais dificuldades enfrentadas? Como que 
essas dificuldades foram superadas? Quais foram os benefícios alcançados? O que poderia ser 
melhor? 
 2. MECANISMOS DE CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO: Como que sua área adquiriu 
conhecimento para implementar essas mudanças/melhorias? Quando isto aconteceu? Quando 
elas aconteceram? Quem esteve envolvido? Por que essa forma e não outra? Quais foram os 
benefícios alcançados? O que poderia ser melhor? 
 
Mecanismos externos: expertise, usuários, clientes, fornecedores, competidores, universidades e institutos de 
pesquisa. 
 
Mecanismos de conhecimento intra e interorganizacionais 
 
Mecanismos internos: treinamentos, experimentações, compartilhamento, times de trabalho, comitês. 
 3. BENEFÍCIOS: Quais foram os resultados/benefícios das mudanças/melhorias realizadas? 
Poderia me dar exemplos de benefícios concretos? Quais foram os resultados de melhoria na 
produtividade agrícola e industrial? Quais foram os resultados de melhoria no consumo de 
água? Quais foram os resultados de eficiência energética? Quais foram os resultados de 
melhoria ambiental? Quais foram os resultados de melhoria em aspectos comerciais? O que 
poderia ser melhor? 
 
4. OUTROS FATORES INFLUENTES:  
 
Específicos da firma: liderança e estratégia. 
 
Específicos da indústria: catch-up tecnológico, desempenho inovativo e padrões de crescimento da firma. 
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Anexo IV – Roteiro de Entrevista Industrial 
 

Roteiro de Entrevista  
Público: gerentes de área, engenheiros e técnicos das unidades operacionais. 
 
Área: AGRÍCOLA 
 1. CAPACIDADE TECNOLÓGICA: Quando sua área foi criada? Como sua área está 
organizada/estruturada? Quais são os profissionais envolvidos? Quais são suas qualificações? 
Como é o fluxo de produção da sua área? Quais foram as principais mudanças/melhorias da 
área ao longo do tempo? Poderia me dar exemplos de atividades inovadoras (projetos) 
implementadas pela sua área? Como é o envolvimento da sua área com o desenvolvimento e 
melhoramento de cana? Como é o envolvimento da sua área com o desenvolvimento de novas 
tecnologias agrícolas? Por que houveram essas mudanças/melhorias? Quando elas 
aconteceram? Quem esteve envolvido? Quais as principais dificuldades enfrentadas? Como que 
essas dificuldades foram superadas? Quais foram os benefícios alcançados? O que poderia ser 
melhor? 
 2. MECANISMOS DE CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO: Como que sua área adquiriu 
conhecimento para implementar essas mudanças/melhorias? Quando isto aconteceu? Quando 
elas aconteceram? Quem esteve envolvido? Por que essa forma e não outra? Quais foram os 
benefícios alcançados? O que poderia ser melhor? 
 
Mecanismos externos: expertise, usuários, clientes, fornecedores, competidores, universidades e institutos de 
pesquisa. 
 
Mecanismos de conhecimento intra e interorganizacionais 
 
Mecanismos internos: treinamentos, experimentações, compartilhamento, times de trabalho, comitês. 
 3. BENEFÍCIOS: Quais foram os resultados/benefícios das mudanças/melhorias realizadas? 
Poderia me dar exemplos de benefícios concretos? Quais foram os resultados de melhoria na 
produtividade agrícola e industrial? Quais foram os resultados de melhoria no consumo de 
água? Quais foram os resultados de eficiência energética? Quais foram os resultados de 
melhoria ambiental? Quais foram os resultados de melhoria em aspectos comerciais? O que 
poderia ser melhor? 
 
4. OUTROS FATORES INFLUENTES:  
 
Específicos da firma: liderança e estratégia. 
 
Específicos da indústria: catch-up tecnológico, desempenho inovativo e padrões de crescimento da firma.
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Anexo V – Principais Eventos Tecnológicos no Contexto Mundial e Brasileiro para a Função Tecnológica Feedstock 
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Anexo VI – Principais Eventos Tecnológicos no Contexto Mundial e Brasileiro para a Função Tecnológica Processos Agrícolas 
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Anexo VII – Principais Eventos Tecnológicos no Contexto Mundial e Brasileiro para a Função Tecnológica Processos Industriais 

 


