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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi descrever os desafios e oportunidades enfrentadas por 

centros de pesquisa voltados para a agroenergia. Focalizamos o estudo na estruturação de um 

centro financiado pela iniciativa privada, de forma cooperativa e propomos que seu modelo 

seja considerado por outros segmentos envolvidos com agroenergia, ou que possam 

beneficiar-se de experiências semelhantes. A pesquisa em agroenergia apresenta uma gama 

enorme de alternativas de desenvolvimento. Ao contrário de outros segmentos, a agroenergia 

pode ser pesquisada no desenvolver de uma longa cadeia que pode se iniciar na localização 

mais propícia para implantação de empreendimento, e seguir todas as etapas agrícolas e 

industriais até chegar à qualidade do produto final. A gestão do centro de pesquisas nesta área 

tem como seu principal desafio o de identificar quais dos diversos elos dessa enorme cadeia 

devem ser priorizados. Define-se um processo de análise técnica e econômica para cada 

potencial projeto a ser avaliado, determinar seu risco, prazo de maturação, retorno esperado 

para chegar-se a um portfólio de projetos satisfatórios com entregas a curto, médio e longo 

prazo. Durante todo o processo, prestar conta dos resultados de forma participativa e 

transparente. 

 

Palavras-chave: Pesquisa e desenvolvimento, centro de pesquisa, agroenergia, 

gerenciamento de pesquisa, transferência de tecnologia, cana-de-açúcar. 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to describe the challenges and opportunities faced by 

research  centers focused on agrienergy. We focused our study in the structure of a research 

center financed by the private sector, in a cooperative manner, and propose that its model be 

considered by other segments dedicated to agrienergy which can benefit from this experience. 

The research in agrienergy offers an enormous range of alternatives for development. In 

contrast with other segments, agrienergy can be developed along several parts of a long value 

chain which can start by identifying the most appropriate location for the installation of a new 

enterprise and proceed through all the steps of the agricultural and industrial process until the 

finished products. The governance of a research center in this area has as its main challenge 

the identification of which of these steps must be prioritized. The definition of a technical and 

economical analysis process for each of the projects to be assessed, have its risk level defined, 

development time, expected returns until a short, medium and long term maturing projects 

portfolio can be established. During the whole process, a clear progress report is essential is 

required. 

 

 

Key Words:  research and development, research center, agrienergy, research 

management, technology transfer, sugarcane.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa agronômica e industrial relacionada aos bicombustíveis e à agroenergia, 

em geral, aplica-se a diversas possíveis biomassas, que estão sendo exploradas e pesquisadas 

em todo o mundo. Nosso estudo traz um panorama da principal cultura adotada no Brasil, a 

cana-de-açúcar, em que a vantagem competitiva nacional é mais relevante. Nosso alvo de 

análise descreve o modelo de pesquisa e os processos utilizados pelo CTC – Centro de 

Tecnologia Canavieira, entidade que tem sido uma das principais responsáveis pelo 

desenvolvimento de pesquisa aplicada do setor sucroenergético nos últimos quarenta anos. 

Seu modelo de pesquisa, financiado majoritariamente pelo setor privado, em forma 

cooperativista, desenvolveu um processo que permitiu gerar ganhos de eficiência em todos os 

elos da cadeia de atuação do setor. Desejamos propor, ao fim deste trabalho, que o modelo 

desenvolvido e aprimorado pelo CTC em seu setor possa servir de modelo para conceituação 

de outros setores da agroenergia e, talvez, ser aproveitado por outros setores carentes de 

suporte e desenvolvimento tecnológico. 

 

2. A CADEIA DE VALOR DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

O levantamento da cadeia de valor do setor permite a identificação de áreas de 

pesquisa que possam gerar ganhos de eficiência ao setor, compatibilizar sua atuação com 

princípios de sustentabilidade e implicações sócio-econômicas decorrentes de sua aplicação 

(Figura 1).  

Somente para citar alguns desses elos, podemos focar nossos esforços na pesquisa dos 

solos mais apropriados para implantação de uma cultura agrícola, o impacto do ambiente 

climático, as diferentes variedades vegetais disponíveis numa mesma cultura, o impacto das 

pragas e doenças que afetam seu desempenho, as melhores práticas agrícolas, as alternativas 

existentes nos processos de corte, carregamento e transporte até a indústria, os processos de 

preparação da biomassa, seu processamento em todas as etapas industriais, metodologias para 

certificação de qualidade, todas as implicações relativas ao impacto no meio-ambiente e à 

sustentabilidade do empreendimento. 

É fundamental cultivar a variedade certa para cada região. Por exemplo, a variedade 

específica para o ambiente de produção de Ribeirão Preto, se for cultivada no ambiente de 
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Preparo  
de solo 

 

4488%%  5522%%  

0.3% 

produção de Araçatuba, poderá ter uma queda de produtividade de 20%, isso porque foi 

desenvolvida para apresentar o que tem de melhor se for cultivada no ambiente de produção 

existente na região de Ribeirão Preto. (Boeta, 2008). 

Para cada elo da cadeia sempre haverá um grande número de opções e rotas de 

pesquisa, sendo que apresentamos aqui um modelo que pode auxiliar os tomadores de decisão 

na ocasião em que o desafio se propuser. Devemos sempre avaliar as alternativas de 

desenvolvimento de tecnologias proprietárias, compra de tecnologia de terceiros, parcerias e 

convênios que possam ser de valia no afã de serem alcançados os objetivos propostos.  

 

Figura 1 – Cadeia de valor da cana-de-açúcar 

 

  

Fonte: Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) 

 

Nesse contexto, devemos levar em consideração as implicações de risco, custo, tempo 

e propriedade intelectual envolvidos nas rotas escolhidas. Torna-se importante estabelecer 

mecanismos de acompanhamento do estágio tecnológico de outras entidades, através de 

consultas freqüentes, e análise competitiva dos diversos participantes.  

Essa metodologia deve ser aplicada para evitar um foco excessivamente concêntrico 

no próprio setor, permitindo que a equipe fique aberta à influência de áreas de conhecimento 

que possam evoluir em outros setores de pesquisa, e que, potencialmente, tenham aplicação 

junto ao setor de agroenergia. 

Na Figura 2 pode ser visualizado o fluxo do processo de avaliação de novas idéias 

para projetos de pesquisa e o processo de elaboração das prioridades estratégicas. 

A incorporação de tecnologias inovadoras foi o principal fator que possibilitou a 

expansão da produtividade agrícola em nível mundial e possibilitou um formidável aumento 

de produtividade do campo. Historicamente não faltaram previsões catastróficas sobre a 
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possível falta de alimentos devido ao crescimento populacional explosivo e à impossibilidade 

de expandir a produção, de maneira crescente, para atender à população do planeta. (16.1. 

Malthus, 1798) 

Se, por um lado, os métodos de controle de natalidade, mais acesso à educação e a 

urbanização das populações contribuíram em muito para um menor crescimento populacional, 

do lado da agricultura, ocorreu uma verdadeira revolução nos processos produtivos. 

 

Figura 2 – Fluxograma de priorização do portfólio de projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Tecnologia Canavieira, CTC 

 

No Brasil, os institutos de pesquisa promoveram enormes avanços ao focalizarem os 

temas ligados à agricultura tropical e ao desenvolverem e incorporarem conhecimentos 

específicos que tornariam essa atividade cada vez mais competitiva. A evolução da 

produtividade da terra mede, em grande parte, a incorporação da tecnologia, particularmente a 

biologia, ao processo produtivo. A produtividade de todas as culturas temporárias (até 2005) 

aumentou aproximadamente 3% ao ano, com evolução positiva para todas as culturas, 
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destacando-se o arroz (3,45%), o trigo (3,11%) e o milho (2,99%) (ALBUQUERQUE;  

SILVA, 2008). 

Na cultura da cana-de-açúcar, uma série de fatores culminou com investimentos 

significativos visando a aumentar a produtividade do setor. Podemos citar a crise do petróleo 

na década de 1970, quando o país era dependente de mais de 80% de importações para suprir 

suas necessidades, que culminou com o lançamento do Proálcool, um programa 

governamental que visava ao desenvolvimento de alternativas para o uso de combustíveis 

fósseis para consumo automotivo. 

A criação e articulação de entidades de pesquisa públicas e privadas permitiram ao 

Brasil chegar a 569 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas pelas usinas 

brasileiras na safra 2008/2009 (ÚNICA, 2010). 

O Brasil é hoje uma referencia mundial em tecnologia para produção de 

bicombustíveis. Vale registrar que com a utilização de apenas 1% da área agricultável já 

conseguimos substituir 50% da gasolina consumida no país, pelo etanol. (BOETA, 2008). 

Atualmente, o setor caminha com suas próprias pernas e enfrenta a livre concorrência 

em um mercado altamente competitivo, não havendo qualquer mecanismo de suporte de 

preços por políticas públicas, não havendo subsídios à produção e comercialização de etanol, 

açúcar ou bioeletrecidade produzidos nas usinas brasileiras (MACEDO, 2007). O tema da 

bioenergia representa um diferencial para o país, pela sua inquestionável contribuição à 

manutenção de uma matriz energética renovável, superior a 43%. Nesse sentido, passou a ser 

uma das prioridades estratégicas do estado brasileiro, merecendo estudos e o 

acompanhamento através de uma política de longo prazo (ALÉM, GIAMBIAGI, 2010). 

Somente como exemplo, os resíduos de cana-de-açúcar, o bagaço e a palha ainda não são 

utilizados na sua plenitude, que permitiria oferecer à rede pública um excedente de energia 

renovável a custos competitivos. Há 140 kg de biomassa seca por tonelada de cana-de-açúcar, 

disponíveis para conversão em energia elétrica (HASSUANI, et al. - 2005). Com 

investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, será possível, nos próximos anos, 

aproveitar essa biomassa para produzir mais combustíveis (etanol, biodiesel e querosene 

celulósico), produtos substitutos da petroquímica (eteno, dentre outros) através de processos 

desenvolvidos a partir da gaseificação da biomassa e do rearranjo das moléculas de carbono 

nas cadeias desejadas. 

A iniciativa brasileira, embora tardia em relação à de outros países produtores de cana-

de-açúcar, é extremamente bem-vinda, para gerar um norte para o setor. A Austrália, através 
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de seus órgãos governamentais e de renomados institutos de pesquisa, tais como CSIRO 

(Cooperative Research Centre for Sustainable Sugar Production) e o BSES (Bureau of Sugar 

Experimental Stations) já desenvolve parcerias de longo prazo, envolvendo, há décadas, os 

constituintes de todos os elos da cadeia de valor, unindo seus esforços através de ações 

cooperativas (WALKER et al. - 2004). 

Essa visão de longo prazo envolve principalmente os macros ajustes pelos quais o 

setor terá de passar para adaptar-se a condições aquém de seu controle, como é o caso dos 

temas relacionados às mudanças climáticas que afetarão o planeta nas próximas décadas. No 

caso australiano, essa agenda já está posta e sendo desenvolvida como parte da estratégia 

nacional para a agricultura em geral e, particularmente, para a cana-de-açúcar (KEOGH, 

2008). 

A África do Sul, um país em um estágio de desenvolvimento econômico mais próximo 

ao brasileiro é outro caso a ser citado, sendo seu mais renomado instituto, o SASRI (South 

África Sugarcane Research Institute), uma união entre as usinas, plantadores, governos 

regionais e federal em suporte ao desenvolvimento do setor (Botha, 2005). 

Vale a pena registrar este rol de instituições que deram valiosa contribuição para 

transformar o Brasil em sinônimo de tecnologia em cana-de-açúcar: 

 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

Estação Experimental de Campos (Rio de Janeiro) – Pesagro-Rio 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Piracicaba – São Paulo 

 

Além dessas instituições, há as universidades que hoje formam a Ridesa (Rede 

Interinstitucional de Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro) criada com a finalidade de 

incorporar as atividades do extinto PLANALSUCAR e de dar continuidade ao 

desenvolvimento de pesquisas visando à melhoria da produtividade do setor: 

 

Universidade Federal de Alagoas; 

Universidade Federal Rural de Pernambuco; 

Universidade Federal de Sergipe; 

Universidade Federal de São Carlos – São Paulo; 

Universidade Federal do Paraná; 

Universidade Federal de Viçosa – Minas Gerais; 
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

Além do Núcleo de Absorção e Transferência de Tecnologia (Natt). 

 

Os esforços e contribuições dessas instituições, nas últimas décadas, indicam que 

sempre houve um grande e abnegado esforço, principalmente dos profissionais dedicados ao 

tema, para pesquisar e desenvolver conhecimento que pudesse alavancar a competitividade do 

setor. 

Nesta época, o país atravessou períodos de extrema turbulência econômica, e, como 

reflexos, as instituições de pesquisa também tiveram de se ajustar a orçamentos incertos, à 

falta de continuidade de programas governamentais e ao próprio desestímulo do setor 

produtivo, nos momentos agudos das crises. 

No período que se seguiu à estabilização da moeda no Brasil e à melhora da 

estruturação do Estado, recomeçaram os projetos de se estabelecerem políticas de 

desenvolvimento de inovação que suportem um desenvolvimento sustentável do setor. 

A busca por parcerias que envolvam o setor privado, o poder público e a academia em 

programas que envolvam o desenvolvimento de tecnologias que possam ser aplicadas na 

solução de problemas e oportunidades enfrentados no dia a dia, indica que estamos apenas no 

início da estruturação de processos que nos farão ainda mais competitivos num futuro 

próximo. 

Nesse quadro, buscamos exemplos de instituições que poderiam servir de inspiração 

para ações vindouras, unindo diferentes participantes com interesse em comum. A 

importância da pesquisa para o sucesso empresarial de um setor é inquestionável. Nosso foco 

no modelo do CTC reflete um entre diversos casos de sucesso, e seu detalhamento servirá de 

base para identificar práticas que possam ser replicadas em outras áreas. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE PESQUISAS PROPRIETÁRIAS 
 

No caso em estudo, a entidade define a geração de variedades superiores de cana-de-

açúcar como seu principal objetivo e produto final. Há uma clara definição de que a energia 

capturada do sol, através da absorção pela cana, é a real usina de fabricação de açúcar e 

biomassa (celulose) renovável.  
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Assim, todas as prioridades estão focadas em fazer dessa atividade seu real diferencial 

para seus financiadores. Mais da metade de seus recursos são direcionados para esse fim.  

A pesquisa para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar requer uma 

permanente integração entre a pesquisa feita nos laboratórios e sua efetiva avaliação no 

campo. Neste caso, o CTC foi implantado em uma região tipicamente canavieira, cercada por 

plantadores e usinas que fazem dessa cultura sua prioridade. A estrutura física do centro 

incorpora áreas de laboratório, estufas, escritórios, além de uma área agrícola de cerca de 

seiscentos hectares para experimentação em campo. 

O programa de melhoramento da cana-de-açúcar é um programa contínuo, iniciado há 

quarenta anos e que se aprimora a cada ano com a incorporação de novas tecnologias e 

processos.  

Há uma grande equipe de especialistas focada em todas as etapas desse programa, cuja 

missão é gerar variedades com desempenho superior às anteriores a cada ano. 

Em cada período, são gerados milhares de novas sementes, oriundas dos cruzamentos 

realizados, e, aqui, destaca-se uma das características fundamentais do conceito da pesquisa 

cooperada. 

O CTC estabeleceu pólos de melhoramento regionais em parceria com seus 

associados. Esses pólos são essenciais para a seleção de novas variedades que incorporem as 

características regionais desejadas pelas novas variedades de cana. 

Para evitar grandes gastos com mão-de-obra e infra-estrutura, o centro conta com a 

colaboração da usina-pólo, na cessão da área agrícola, pessoal, implementos, insumos, 

irrigação e de todo o apoio necessário ao bom andamento da pesquisa.  

Ao final dos ciclos de melhoramento, as variedades com maior potencial de tornarem-

se comerciais são avaliadas em conjunto com as demais usinas e fornecedores da região, ou 

seja, o pólo base transforma-se em um cluster que dissemina os clones promissores para todos 

da região e incorpora o conhecimento e a experimentação de todos os interessados na etapa 

final de seleção. O envolvimento desde o início dessas equipes assegura a credibilidade com 

relação ao processo e ao comprometimento com seus resultados. 

Não vamos descrever o processo de pesquisa de variedades, mas sim registrar seu 

caráter cooperativo, com a contribuição de um colegiado no seu processo, desde a definição 

das características desejadas para os novos cruzamentos, até o processo seletivo daqueles que 

chegarão a ser lançados comercialmente. 
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Apesar de ser um dos centros mundiais de excelência neste campo, o isolamento, ou 

pouca prioridade para trabalhar com outros organismos, torna-se contra-produtivo e 

indesejável; mais adiante, detalharemos um exemplo de cooperação internacional que se 

mostra benéfico para todos os participantes. 

É importante ressaltar que, por ser uma entidade sem fins lucrativos, o direito de 

propriedade intelectual, através da lei de cultivares, fica reservado para a instituição. Esta, por 

sua vez, concede a utilização desses cultivares, aos seus associados, sem a cobrança de 

royalties, gerando assim a contrapartida pelo apoio recebido durante todo o programa de 

melhoramento genético. 

4. A REDE DE PARCERIAS NECESSÁRIAS PARA COMPLEMENTAR 
SUA ATUAÇÃO 

 

Em outras áreas da cadeia de valores, o centro posiciona-se como um integrador das 

inovações e como um facilitador do desenvolvimento de conhecimentos que possam ser 

incorporados ao processo produtivo da cana-de-açúcar, sempre que esses possam trazer 

ganhos para o setor. 

Torna-se fundamental ter na liderança das várias coordenadorias de pesquisa pessoas 

com o preparo científico e talento gerencial para permitir o aproveitamento das oportunidades 

que se apresentam. Aceitar o “não-feito-aqui” como útil e desejável, direcionando os 

interesses dos pesquisadores internos, é uma tarefa que exige grande habilidade para manter o 

clima de possível cooperação num nível construtivo e complementar. 

É mister o estabelecimento de uma rede de relacionamento com entidades 

complementares para permitir uma visão mais ampla das oportunidades de cooperação e para 

permitir a alavancagem do conhecimento desejado. As especificidades das pesquisas, 

atualmente, são tão granulares que, permanecer aberto para identificar essas oportunidades, 

pode significar enorme vantagem em termos de incorporação de conhecimentos em tempo, 

custos e esforços requeridos. 

A universalização do respeito à propriedade intelectual, que gradualmente se impõe, 

permite que se façam acordos cada vez mais freqüentes para licenciamento simples ou 

cruzado de patentes em todas as áreas. 

Já o estabelecimento de um radar tecnológico, com a função específica de identificar, 

mapear e filtrar essas possibilidades torna-se uma missão, não somente de uma coordenadoria 
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na entidade, mas de uma responsabilidade de toda a organização. Deve estar no DNA da 

entidade. 

No caso da agroenergia da cana-de-açúcar, cuja atuação estende-se por toda a cadeia 

agrícola e industrial, essas oportunidades são ainda mais relevantes. 

Vamos listar alguns exemplos de atuação complementar que são de imenso valor 

quando utilizados de maneira construtiva, na busca do “ganha-ganha” para os envolvidos: 

 

a) Área Agrícola 

1) Parceiras com universidades nas áreas relacionadas a fitossanidade (pragas, 

doenças e plantas daninhas). Essas parceiras podem ser desenvolvidas através do amplo 

espectro de pragas, doenças e plantas daninhas que impactam os canaviais. Isso possibilita 

alçar os estudos por regiões de cultivo em todo o país e, mesmo, em escala mundial, visto a 

migração cada vez mais rápida desses eventos entre os continentes e culturas agrícolas; 

2) Parcerias com empresas multinacionais para desenvolvimento e teste de 

agentes químicos com aplicação no setor; 

3) Na área de agronomia, devemos desenvolver convênios com entidades que 

atuam no monitoramento do clima e na avaliação de seu impacto. Fenômenos atuais como o 

aquecimento global exigirão adaptações e busca de respostas que ainda não conhecemos; 

4) Na nutrição e adubação, diversas entidades aprofundam seus estudos para 

assegurarem as condições ideais para o pleno desenvolvimento de uma variedade. Exemplos 

de aplicações recentes envolvem a aplicação de micronutrientes e de técnicas oriundas da 

nanotecnologia, que ainda estão em seus estágios iniciais para aplicação na área agrícola, mas 

com imenso potencial a ser explorado; 

5) Em irrigação, parcerias com empresas especializadas permitirão a utilização 

desse processo, de maneira eficiente e econômica, principalmente na fronteira de expansão da 

cana-de-açúcar no centro-oeste do Brasil, onde os solos menos ricos e as precipitações 

pluviométricas são menos freqüentes; 

6) A incorporação de tecnologias de geo-rreferenciamento, através de imagens 

de satélite, contribui, de maneira mais eficiente, para o monitoramento dos canaviais durante a 

safra e a avaliação do impacto de novas tecnologias. Isso permite o gradual encaminhamento 

do que se chama de agricultura de precisão, ou agricultura do conhecimento; 
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7) Todas as atividades relacionadas ao meio-ambiente geram oportunidades de 

trabalho em conjunto com diversos agentes, públicos e privados: Agências ambientais, ONGs, 

entidades empresariais etc.; 

8) Adaptação de equipamentos na área agrícola, para ganhos de eficiência. 

Empresas fabricantes de plantadoras, colhedoras, transbordos, tratores e demais implementos 

essenciais a uma operação agrícola complexa. Nesse sentido, um grupo interno especializado 

em engenharia agrícola pode ser o agente de interação para transmitir as aspirações dos 

usuários aos fabricantes de equipamentos, que muitas vezes, por trabalharem em diversas 

culturas, não atentam às especificidades necessárias para cada segmento; 

9) Programas de computação que organizem e facilitem o acompanhamento da 

atividade agrícola, principalmente na logística das operações de corte, carregamento e 

transporte que correspondem a cerca de um terço de todos os custos do setor sucroalcooleiro. 

 

b) Área Industrial 

1)  A chegada da matéria-prima na indústria inicia seu processo de transformação 

nos produtos finais desejáveis. Começando pela descarga do material, sua preparação, 

limpeza e posterior transporte, até as unidades de processamento. Logo na chegada da cana-

de-açúcar, desenvolvem-se processos para a separação física dos diversos componentes da 

cana. A palha, cada vez mais valorizada, precisa ser separada para processamento específico. 

A permanente interação com os fabricantes das unidades industriais e com os usuários 

possibilita uma proveitosa identificação de áreas de melhoria contínua. 

2)  Como a maioria das usinas trabalha atualmente com cana própria e também 

com cana de terceiros, é muito importante a mensuração dos teores de açúcares existentes na 

cana, visto ser esse um parâmetro-chave na remuneração aos fornecedores, seguindo o 

protocolo estabelecido pelo Consecana. Nesta etapa, a incorporação de tecnologias de 

medição precisa é uma necessidade essencial. A cooperação com fabricantes de equipamentos 

de leitura através do infravermelho próximo (NIR) e geradores de software para a calibração 

das curvas de leitura são um exemplo; 

3)  Inicia-se o processo de moagem para extração do caldo e posterior tratamento, 

a separação do bagaço e seu aproveitamento para geração de vapor e energia elétrica. Todo o 

processo de fermentação apresenta grande potencial de aprimoramento e cooperação 

principalmente na fronteira da seleção de leveduras de alto desempenho. As modificações 
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genéticas desses micro-organismos tendem a evoluir para permitirem rendimentos superiores, 

mesmo em ambientes de alta competitividade com bactérias e outros contaminantes; 

4)  Os processos de produção de açúcar, apesar de já consolidados, demandam 

medições e controles constantes de qualidade e processos que acompanhem a fabricação em 

tempo real, para se assegurar a detecção de contaminantes que possam prejudicar a qualidade 

do produto e gerar prejuízos se detectados tardiamente. Apesar de as usinas voltarem cada vez 

mais suas atividades para a produção do etanol e a geração de eletricidade excedente para a 

venda a terceiros, o açúcar ainda é hoje um gerador de receitas importante e um fator de 

estabilidade financeira para seus fabricantes. Vale a pena lembrar que o Brasil é o maior 

exportador mundial de açúcar, gerando divisas importantes para o país e proporcionando 

empregos a milhares de pessoas. A manutenção da pesquisa em açúcar se enquadra no 

conceito de fazer da usina a biorrefinaria, gerando produtos que, no limite do aproveitamento 

da potencialidade técnica, possam gerar uma operação economicamente eficiente; 

5)  Os processos de destilação e demais etapas para a produção de etanol geram 

oportunidades de melhoria do processo que são muito desejáveis, dentre elas, citamos a 

redução do uso de água no processo industrial. Se, hoje, ainda se consomem dois metros 

cúbicos de água para cada tonelada de cana processada, o aprimoramento de diversas 

tecnologias em desenvolvimento já permite visualizar em curto prazo sua redução para menos 

de quinhentos litros por tonelada. A evolução desse conhecimento nos levará, no futuro, a 

fazer das usinas geradoras de água, aproveitando todo o que foi acumulado na planta durante 

seu processo de crescimento. Aqui, podemos buscar parcerias com diversos detentores de 

tecnologia, mas também com órgãos de preservação ambiental e representantes da sociedade 

civil; 

6)  O bagaço é aproveitado de maneira ainda pouco eficiente nas usinas, 

principalmente para a geração de vapor e eletricidade. As incorporações recentes de caldeiras 

de alta pressão e o incentivo dado pelo marco regulatório para a venda de excedentes a rede 

pública, por meio de leilões de eletricidade através da biomassa, despertou grande interesse e 

comprometimento por parte dos empresários. O financiamento em longo prazo das adaptações 

industriais necessárias nas usinas através do BNDES e os contratos de compra garantidos por 

vários anos valorizaram muito essa celulose que já está disponível, micronizada e estocada na 

propriedade. Para complementar essa oportunidade, a palha, ainda queimada em grande parte 

dos canaviais, oferece enorme potencial para ser trazida de forma econômica às usinas e 

aumentar ainda mais a geração desses excedentes. O desafio da pesquisa está em como trazê-
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la de maneira eficiente, considerando-se os aspectos agronômicos, de logística, separação, 

limpeza dos resíduos minerais e processamento no complexo industrial. Outro potencial para 

cooperação com diversas entidades de pesquisa em diversas frentes; 

7)  Toda essa biomassa também está sendo disputada para fabricação do etanol 

celulósico, ou etanol de segunda geração, como alguns o denominam. A concorrência com a 

geração de excedentes de eletricidade faz com que a decisão das usinas seja voltada para os 

ganhos financeiramente viáveis agora. Porém, o desenvolvimento dos processos de fabricação 

do etanol celulósico evolui a passos largos, tanto no Brasil, quanto no exterior. É muito 

plausível que em um horizonte de até cinco anos, se possa produzi-lo a custos competitivos 

com o etanol de primeira geração. Para tanto, as parcerias com empresas que possam produzir 

enzimas de alto desempenho a custos competitivos e com aquelas que consigam auxiliar na 

preparação apropriada da celulose (pré-tratamento) são essenciais. Somente a cooperação 

transversal entre esses participantes pode assegurar o emprego e desenvolvimento das 

tecnologias necessárias; 

8)  Esse desenvolvimento de processos cada vez mais sofisticados em toda a 

cadeia de valores da cana-de-açúcar faz com que também sejam necessárias pesquisas em 

técnicas laboratoriais que dêem o embasamento técnico qualitativo e quantitativo aos 

pesquisadores. O envolvimento dos fabricantes de equipamentos que incorporem o estado-da-

arte nas análises e a interação das equipes técnicas deve prevalecer para o aprimoramento e 

confiabilidade dos processos; 

9)  A evolução das atuais usinas que focalizam nos três principais commodities do 

setor (açúcar, etanol e eletricidade) já se encontra no processo de desenvolvimento para o que 

se conceitua atualmente como biorrefinarias. O interesse de evoluir no conceito das 

biorrefinarias advém de vários vetores:  

a) A previsível exaustão dos estoques de carvão mineral e petróleo conhecidos;   

b) Sua extração em locais de difícil acesso, como o pré-sal, além de preocupações com 

a segurança ambiental dessas operações; 

c) Custos cada vez mais elevados; 

d) A necessidade de mitigação da geração de gases do efeito estufa; 

e) A preocupação das empresas com sua reputação perante o público, 

fazendo com que busquem permanentemente limpar sua matriz energética; 

f) A crescente busca de utilização de fontes renováveis de energia ou de 

produtos biodegradáveis. 
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Todas essas tendências fazem com que a possibilidade de substituição de geração de 

vários produtos originados de carbonos não renováveis, por renováveis, através da rota sucro-

química, apresente oportunidades para os centros de pesquisa de todo o mundo. Essa é uma 

tendência que ainda é incipiente, e, portanto vai merecer investimentos crescentes por todos 

os agentes de mercado. As grandes petroleiras já se movimentam para assegurarem o controle 

dessa fonte de matéria-prima estratégica, o mesmo ocorrendo com as grandes “traders”. Os 

governos incentivam a pesquisa através de vários mecanismos de incentivo e fomento, como 

descrevemos em detalhes neste estudo.  

O gráfico a seguir descreve a rota de evolução para uma possível biorrefinaria, 

ressaltando-se que não se espera que todos esses produtos sejam explorados em uma única 

unidade industrial, mas possivelmente incorporem as que sejam de seu interesse estratégico e 

comercial. 

Nova Cadeia: Bio-refinaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Tecnologia Canavieira 

 

Cada uma das áreas anteriormente descritas permitiria um detalhamento exaustivo das 

possibilidades de cooperação e possíveis alianças estratégicas com diversos participantes. 
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Nosso objetivo não é seguir através dos detalhes, mas demonstrar que, em uma entidade com 

essas características, a opção por compartilhar e incorporar conhecimento gerado com e por 

terceiros não é somente necessária, mas essencial ao sucesso da empreitada. 

O desafio para o gestor está em identificar, entre as centenas de possibilidades 

existentes, aquelas que são as mais promissoras em termos de conceitos, complementaridade, 

alinhamento estratégico e cultura organizacional. Do correto julgamento e seleção desses 

parceiros, dependerão o alcance dos objetivos, a permanência da reputação e, no limite, a 

sobrevivência da entidade. 

Complementando essa seção, faremos o detalhamento de uma dessas iniciativas para 

que sirva como referência de uma parceria em que a soma das partes alavanca um projeto 

edificante em benefício de todos. 
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5. CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA DA CANA-
DE-AÇÚCAR 

 

Esse consórcio, conhecido mundialmente como ISCB (International Consortium for 

Sugarcane Biotechnology) é um exemplo de como a cooperação internacional pode ser 

determinante para alavancar os recursos e conhecimentos dos diversos participantes do setor 

de pesquisas em uma lista de objetivos de interesse comum. 

Quando de sua criação, em 1988, esse consórcio objetivava conhecer e aplicar a 

tecnologia genômica à cultura da cana-de-açúcar. Na época, essa era uma nova fronteira que 

poucos dominavam e cujo potencial domínio e aplicação poderiam ser fatores geradores de 

significativos ganhos de produtividade para o setor. 

Os princípios básicos dessa iniciativa foram:  

a) Arrecadar recursos dos interessados de forma proporcional ao seu tamanho; 

b) Desenvolver pesquisa básica que pudesse beneficiar a todos; 

c) Envolver a todos com contribuições de seu domínio específico; 

d) Realizar a pesquisa através de terceiros, com comprovado conhecimento na 

matéria; 

e) Acompanhar e compartilhar o aprendizado. 

Respeitando seu caráter cooperativo, o ISCB se estruturou como uma organização 

virtual. Seus líderes, oriundos das diversas organizações, doam seu tempo para controlar essa 

entidade e contratam o serviço a ser realizado através de contratos específicos. 

 Os resultados são publicados e disponibilizados no site da organização e 

anualmente, os participantes promovem uma reunião presencial, na qual são compartilhados 

os resultados alcançados neste período, além de promoverem intercâmbio de conhecimento 

entre todos. 

Esse grupo possibilitou o desenvolvimento completo do genoma da cana-de-açúcar, 

que foi a base para a utilização de diversas tecnologias para a compreensão dos mecanismos 

que regulam seu funcionamento. 

Um exemplo foi a utilização de marcadores moleculares para várias aplicações, como, 

por exemplo, detecção de sensibilidade a pragas e doenças, identificação da impressão digital 

(fingerprint) de cada variedade de cana, essencial para a preservação de sua propriedade 

intelectual etc. 



 

 

O exemplo do ISCB é ilustrativo de como a cooperação em pesquisas por entidades de 

diferentes países podem se beneficiar de uma base comum em beneficio de todos, 

principalmente quando envolvem pesquisas de longo prazo, situações emergenciais referentes 

a pragas e doenças e diversos projetos de elevado custo e alto risco que normalmente 

envolvem experimentações e conhecimentos na fronteira do conhecimento.

O consórcio, na sua maturidade, 

açúcar em todo o mundo. 

Fonte: Centro de Tecnologia Canavieira

 

6. GESTÃO DO CONHECIMENTO

 

Em um ambiente tão fértil a oportunidades de novas pesquisa e absorção de inovações, 

a entidade deve estabelecer claramen

conhecimento.  

A estrutura descrita a seguir mostra como essa organização está estabelecida e define 

um modelo que pode ser seguido e adaptado por outras entidades.

A gestão do Conhecimento é uma área est

centro de Pesquisas. Deve estar subordinada diretamente ao nível hierárquico mais alto da 

organização, para poder indicar sua relevância a todos os colaboradores. No caso em questão 

essa área está subordinada à presi

organização, consolidação e disponibilização, de forma ordenada, de toda a informação e dos 

conhecimentos acumulados, mas não necessariamente a sua geração, visto que essa é uma 

O exemplo do ISCB é ilustrativo de como a cooperação em pesquisas por entidades de 

diferentes países podem se beneficiar de uma base comum em beneficio de todos, 

nvolvem pesquisas de longo prazo, situações emergenciais referentes 

a pragas e doenças e diversos projetos de elevado custo e alto risco que normalmente 

envolvem experimentações e conhecimentos na fronteira do conhecimento.

O consórcio, na sua maturidade, conta com 24 entidades de pesquisa de cana

Fonte: Centro de Tecnologia Canavieira 

GESTÃO DO CONHECIMENTO  

Em um ambiente tão fértil a oportunidades de novas pesquisa e absorção de inovações, 

a entidade deve estabelecer claramente uma política que trate do seu principal ativo, o 

A estrutura descrita a seguir mostra como essa organização está estabelecida e define 

um modelo que pode ser seguido e adaptado por outras entidades. 

A gestão do Conhecimento é uma área estratégica e crítica para o sucesso de um 

centro de Pesquisas. Deve estar subordinada diretamente ao nível hierárquico mais alto da 

organização, para poder indicar sua relevância a todos os colaboradores. No caso em questão 

essa área está subordinada à presidência da empresa, sendo tarefas de um coordenador a 

organização, consolidação e disponibilização, de forma ordenada, de toda a informação e dos 

conhecimentos acumulados, mas não necessariamente a sua geração, visto que essa é uma 
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O exemplo do ISCB é ilustrativo de como a cooperação em pesquisas por entidades de 

diferentes países podem se beneficiar de uma base comum em beneficio de todos, 

nvolvem pesquisas de longo prazo, situações emergenciais referentes 

a pragas e doenças e diversos projetos de elevado custo e alto risco que normalmente 

envolvem experimentações e conhecimentos na fronteira do conhecimento. 

conta com 24 entidades de pesquisa de cana-de-

Em um ambiente tão fértil a oportunidades de novas pesquisa e absorção de inovações, 

te uma política que trate do seu principal ativo, o 

A estrutura descrita a seguir mostra como essa organização está estabelecida e define 

ratégica e crítica para o sucesso de um 

centro de Pesquisas. Deve estar subordinada diretamente ao nível hierárquico mais alto da 

organização, para poder indicar sua relevância a todos os colaboradores. No caso em questão 

dência da empresa, sendo tarefas de um coordenador a 

organização, consolidação e disponibilização, de forma ordenada, de toda a informação e dos 

conhecimentos acumulados, mas não necessariamente a sua geração, visto que essa é uma 
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função de todos os colaboradores da entidade. É imprescindível que esta área tenha uma 

atuação em sintonia com as áreas de Tecnologia da Informação, Comunicação Corporativa e 

Recursos Humanos. 

Podemos definir a Gestão do Conhecimento como um conjunto de iniciativas que tem 

como objetivo promover uma mudança cultural, comportamental e gerencial para contribuir 

para o sucesso da organização na era da informação. 

Em um Centro de Pesquisas, o conhecimento é o seu principal produto, e a informação 

é seu principal insumo, pois, além das informações produzidas internamente, a entidade 

trabalha com muitas informações produzidas por terceiros, em especial, as informações 

referentes aos projetos desenvolvidos em parceria com outras entidades. 

Assim, a missão desta área deve ser fornecer “meios” para a obtenção de diferenciais 

competitivos através da identificação, captura, armazenamento, proteção, organização e 

compartilhamento do conhecimento relevante ao negócio. 

As principais iniciativas que suportam o processo de Gestão do Conhecimento na 

instituição em questão são:  

 

a) Identificação de Conhecimento. 

• Inteligência Competitiva. 

Acompanhamento das áreas estratégicas em relação a conhecimento explícito (mídia, 

sites, patentes...) e tácito (coletas obtidas através das equipes). Desse levantamento deve-se 

disponibilizar, mensalmente, um relatório-resumo para a liderança. 

• Mapeamento dos termos-chave (taxonomia). 

Identificação dos termos-chave para permitir a pesquisa direcionada de documentos 

em sites de busca e bancos de dados, permitindo, dentre outras tarefas, o monitoramento 

competitivo.  

• Busca em bancos de patentes. 

Busca mensal personalizada nos bancos de patentes e envio de alerta aos 

pesquisadores. 

 

b) Compartilhamento. 

• Gestão de documentos. 
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Armazenamento de todos os documentos produzidos na empresa, com foco principal 

na área técnica, e disponibilização seletiva e monitorada desses documentos através da 

intranet. 

• Ferramentas de Comunicação Corporativa. 

Envio periódico de jornais eletrônicos (portal, Informações ao público externo, 

informações ao público interno etc.) permitindo disseminação e uniformização da informação 

institucional. 

• Ensino à distância. 

Portal de transferência de conhecimento para as associadas, permitindo a participação 

em cursos e palestras aos interessados a qualquer momento. 

• Vídeo Conferência 

Ferramenta tecnológica utilizada para transmissão e compartilhamento de 

conhecimento entre as equipes regionais, entidades associadas, parceiros, etc. Tem importante 

papel no apoio ao esclarecimento de dúvidas aos alunos dos treinamentos à distância. 

• Depoimento de colaboradores. 

Gravação de depoimento dos funcionários que se aposentam e de colaboradores que 

queiram registrar suas contribuições. 

• Seminários estratégicos. 

Eventos bimestrais reunindo especialistas de qualquer lugar do mundo em um assunto 

técnico específico e estratégico para a empresa. Esses seminários têm como objetivo 

internalizar conhecimentos estratégicos e permitir aos pesquisadores pensarem sobre novas 

rotas de pesquisa, além da identificação de possíveis parcerias.  

 

c) Proteção. 

• Backup de Talentos 

Importante iniciativa desenvolvida em conjunto com a área de RH, na qual são 

identificadas as aposentadorias críticas, os possíveis sucessores no conhecimento e 

direcionadas as ações para arquivamento do conhecimento explícito relevante.  

• Controle de acesso. 

Restrição de acesso às áreas críticas da empresa através da instalação de fechaduras 

eletrônicas e de sistemas de monitoramento de acesso. 

• Regulamento de segurança de informações. 
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Implantação do regulamento de segurança de informações para conhecimento e 

cumprimento por parte dos colaboradores. 

• Conscientização sobre proteção de informações. 

Orientação constante de conscientização sobre a necessidade de proteção de 

informações com periodicidade mensal e com a utilização de vídeo educativo atualizado para 

manter a equipe alerta   

Promoção anual de evento específico visando a reciclar os conceitos e a importância 

do tema para a empresa. 

• Destruição de material confidencial. 

Lixeiras especiais colocadas em cada edifício para coleta de material confidencial, 

que, após recolhimento por profissional designado, é destruído por fragmentadora de papel. 

• Mídia Training. 

Realização, através de empresa especializada, de treinamentos com os representantes 

chave da empresa para capacitá-los a se relacionarem de forma apropriada com os 

profissionais da imprensa. 

• Proteção da Propriedade Intelectual. 

Manutenção de profissionais qualificados em áreas específicas, elaboração de guias 

para orientação dos pesquisadores, criação de páginas na intranet e realização de workshops 

periódicos para atualização sobre a legislação e práticas vigentes. Há uma diferença 

fundamental entre propriedade intelectual e patente que, muitas vezes, não está clara para 

todos os pesquisadores. Além de patentear é possível recorrer à publicação, como método de 

proteção de uma propriedade intelectual. A empresa também pode tratar um conhecimento 

específico como um segredo industrial e mantê-lo apenas no âmbito interno da entidade e sob 

controle e responsabilidade de poucos indivíduos. 

A seguir encontramos uma árvore de decisão (figura 3) para ajudar na escolha da 

melhor alternativa para cada caso: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 3: Árvore de decisão para proteger uma tecnologia

 

Fonte: Centro de Tecnologia Canavieira, autoria d

 

d) Tema para reflexão. Um desafio permanente para pesquisadores.

Compartilhar e Proteger: 

quem? Quem define o que compartilhar e o que proteger?

 

7. RECURSOS FINANCEIROS

 

Figura 3: Árvore de decisão para proteger uma tecnologia 

Fonte: Centro de Tecnologia Canavieira, autoria de Rogério Loureiro.

d) Tema para reflexão. Um desafio permanente para pesquisadores.

Compartilhar e Proteger: O quê? Quando? Compartilhar com quem? Proteger de 

quem? Quem define o que compartilhar e o que proteger? 

RECURSOS FINANCEIROS 
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e Rogério Loureiro. 

d) Tema para reflexão. Um desafio permanente para pesquisadores. 

O quê? Quando? Compartilhar com quem? Proteger de 
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O modelo adotado pelo CTC foi o associativo, a partir do qual os diversos 

participantes se cotizam para financiarem pesquisas que, ao final do projeto, possam ser de 

benefício de todos. Como o setor sucroenergético é composto por usinas e por fornecedores 

de cana (agricultores independentes das usinas), o modelo econômico adotado estabeleceu 

uma diferenciação para as duas categorias. No caso das usinas, a contribuição estabelecida foi 

baseada na capacidade de moagem efetiva de cada unidade. Em valores de 2010, teríamos o 

equivalente a R$0,20 por tonelada de cana moída, ou seja, uma usina que processa um milhão 

de toneladas/ano contribuiria com cerca de R$ 200 mil/ano. Para as unidades industriais em 

implantação faz-se uma escala crescente de contribuição, visto que, normalmente, esses 

empreendimentos necessitam de, pelo menos, três safras para atingirem seu nível planejado de 

produção. Assim sendo, para o caso de uma nova unidade, num primeiro ano, a contribuição 

seria de 50% da capacidade instalada, crescendo para 75% no segundo ano e atingindo 100% 

no terceiro ano.  

Já para os empreendimentos agrícolas, a contribuição é calculada com base na área 

agrícola e do empreendimento e na produtividade média do setor. Assim, num fornecedor 

com dez mil hectares, com produtividade média calculada em 80 t/ha teríamos 800 mil 

toneladas a R$0,09 por tonelada a valores de 2010; teríamos R$ 72 mil / ano. 

 

A fórmula de cálculo da contribuição associativa do CTC: 

1.  Cálculo da Contribuição Anual - Unidades Industriais. 

Moagem total da unidade na safra anterior, multiplicada por um coeficiente unitário 

(R$/t cana moída), deduzido do valor total contribuído pelas associações de fornecedores, 

associadas do CTC, na safra anterior, para esta associada. 

Valor atual unitário da contribuição (base: Agosto 2010): R$ 0,20/t cana moída.  

Para unidades em implantação, a moagem adotada é relativa à capacidade instalada: 

(1º ano = 50%; 2º ano = 75%; 3º, 4º e 5º ano = 100%). 

 

2.  Cálculo da Contribuição Anual – Associação de Fornecedores 

Cana total entregue pela associação na safra corrente multiplicada pelo coeficiente 

unitário (R$ 0,09/t cana entregue). 

 

3. Condições básicas do contrato 

� Contrato de associação por cinco anos 
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� Valor unitário atual, com correção pelo IGP-M na data base. 

� Contribuição de ingresso: 50% da 1ª contribuição anual. 

 

8. MENSURAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA 

 

Como o objetivo dessas contribuições é o de financiar pesquisas, e essas geralmente 

têm impacto mais no médio e longo prazo, um dos principais desafios da instituição está em 

manter os associados comprometidos com o projeto, durante seu desenvolvimento. 

Descrevemos a seguir um mecanismo criado para assegurar esse comprometimento, com a 

utilização de consultoria especializada e de disponibilização de tecnologias já existentes para 

os novos associados, de maneira que parte ou todo o valor contributivo para pesquisa possa de 

alguma maneira, já ser retornado durante a maturação dos novos projetos. Denominamos esse 

processo como transferência de tecnologia já dominada. 

A empresa gera benefícios para suas associadas através da transferência de 

tecnologias, consultoria, treinamento e outros serviços. Para cada atividade desenvolvida, a 

equipe, em conjunto com o associado, mensura o benefício alcançado de modo que, ao final 

de cada safra possa fazer uma prestação de contas individualizada apresentando os benefícios 

gerados no período. 

O Gerente Regional tem a responsabilidade de mensurar os benefícios gerados, 

desenvolvendo as seguintes etapas: 

1. Levantamento mensal de todos os atendimentos e atividades realizadas para a 

associada (atendimentos, consultorias, serviços laboratoriais, treinamentos etc.). Utiliza para 

isso as ferramentas de controle disponíveis (sistema de apontamentos de horas, portal de 

treinamento à distância, sistema de controle de laboratório, censo varietal etc.); 

2. Identificação dos benefícios potenciais da atividade junto ao líder de produto 

responsável pelo atendimento; 

3. Definição da metodologia de cálculo para quantificação dos benefícios, com 

apoio da área de análise econômica e avaliação de projetos; 

4. Cálculo do beneficio potencial da atividade e avaliação da economia obtida 

pela associada para atividades sem custo adicional para a associada (produtos institucionais 

inclusos na contribuição associativa como treinamento à distância, variedades, programa de 

benchmarking etc); 
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5. Validação da metodologia e valores junto ao líder de produto da empresa e à 

equipe técnica da associada; 

6. Acompanhamento do levantamento de dados na associada para determinação 

do benefício real, quando factível; 

7. Registro do beneficio e da metodologia de cálculo no sistema on-line no portal 

da empresa. A unidade associada tem acesso ao histórico dos benefícios gerados, através do 

aplicativo disponível no portal; 

8. Elaboração e envio de relatório anual de prestação de contas para as associadas 

contemplando as atividades desenvolvidas na safra e os benefícios obtidos; 

9. Apresentação formal da prestação de contas para a associada, 

preferencialmente acompanhada pelo diretor de mercado da empresa. 

Nas últimas três safras (entre 2007 e 2010), para cada real investido em pesquisas 

pelos associados, a empresa retornou em média cinco reais em benefícios. 

 

9. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

O CTC desenvolveu em anos recentes seu próprio modelo para gerenciamento de 

projetos de pesquisa. Para tanto, tomou como base os princípios propagados pelo PMI 

(Project Management Institute) que é uma organização de referência quando o tema é 

abordado. (PRADO, 2004).  

A adaptação dessa metodologia às especificidades de um centro de agroenergia em 

cana-de-açúcar foi feita através de consultoria especializada que atuou por cerca de dois anos, 

para, primeiramente definir os parâmetros que norteariam todo o processo de priorização do 

centro, e, num segundo momento, definir a conversão e adaptação de todo o portfólio de 

projetos em andamento para o novo esquema. Descrevemos a seguir o esqueleto do processo 

usado pelo CTC e que pode servir como referência para outras instituições. 

9.1 Objetivo 

Descrever os princípios gerais que orientam o gerenciamento de projetos, 

estabelecendo as responsabilidades e critérios em relação à metodologia, sob responsabilidade 

do escritório de projetos (PMO), abordando as etapas de iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento dos projetos do Portfólio de Projetos. 
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Os indicadores abordados nesta metodologia de gestão de projetos são: 

• Cronograma Físico (Variação de Término e Entregas de Projetos (marcos)) 

• Cronograma Financeiro (Custo X Orçado) 

• Indicadores técnicos impactados pelos projetos 

9.2 Definições 

Patrocinador do projeto (Sponsor): Diretor responsável pelo financiamento (financeiro 

e conceitual) do projeto. 

Termo de Abertura: Documento de formalização e detalhamento do produto, escopo, 

prazo, custo, qualidade, recursos humanos e riscos da iniciativa. 

Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP): Documentos necessários para garantir a 

Gestão do Projeto de acordo com seu ciclo de vida, permitindo assim seu 

acompanhamento/avaliação. 

PMO (Project Management Office): Escritório de projetos. 

Projetos Estratégicos: São projetos provenientes do planejamento estratégico e 

suportam o crescimento da companhia para o médio e longo prazo. São conduzidos através do 

Processo de Seleção e Priorização de Projetos. 

Work Breakdown Structure (WBS): Conhecida também como Estrutura Analítica de 

Projeto, é uma forma gráfica e organizada para visualizar o escopo do projeto. 

9.3 Descrição do Processo e das Responsabilidades 



 

 

 

9.3.1 Gerenciamento do Portfólio

O desenvolvimento de novos produtos e serviços, as mudanças nos processos 

organizacionais e a implantação de novas tecnologias são exemplos de iniciativas que, 

conforme determinações da Liderança, deverão ser gerenciadas como projetos.

O gerenciamento de projetos envolve a aplicação e integração de grupos de processos 

para iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar projetos, incluindo a 

identificação de necessidades, o estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis, o 

balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo, e a adaptação

das especificações dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das 

partes interessadas.  

O desenvolvimento e a manutenção de uma metodologia única de gerenciamento de 

projetos são atribuições do Escritório de Projetos (PMO). O méto

termos, procedimentos e documentos, e garantir as especificidades das áreas, sendo adequado 

à complexidade e importância de cada projeto.

A metodologia deve ser empregada em todos os projetos Portfólio de Projetos.

Gerenciamento do Portfólio 

O desenvolvimento de novos produtos e serviços, as mudanças nos processos 

organizacionais e a implantação de novas tecnologias são exemplos de iniciativas que, 

conforme determinações da Liderança, deverão ser gerenciadas como projetos.

O gerenciamento de projetos envolve a aplicação e integração de grupos de processos 

ar, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar projetos, incluindo a 

identificação de necessidades, o estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis, o 

balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo, e a adaptação

das especificações dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das 

O desenvolvimento e a manutenção de uma metodologia única de gerenciamento de 

projetos são atribuições do Escritório de Projetos (PMO). O método deve homogeneizar 

termos, procedimentos e documentos, e garantir as especificidades das áreas, sendo adequado 

à complexidade e importância de cada projeto. 

A metodologia deve ser empregada em todos os projetos Portfólio de Projetos.
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O desenvolvimento de novos produtos e serviços, as mudanças nos processos 

organizacionais e a implantação de novas tecnologias são exemplos de iniciativas que, 

conforme determinações da Liderança, deverão ser gerenciadas como projetos. 

O gerenciamento de projetos envolve a aplicação e integração de grupos de processos 

ar, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar projetos, incluindo a 

identificação de necessidades, o estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis, o 

balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo, e a adaptação 

das especificações dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das 

O desenvolvimento e a manutenção de uma metodologia única de gerenciamento de 

do deve homogeneizar 

termos, procedimentos e documentos, e garantir as especificidades das áreas, sendo adequado 

A metodologia deve ser empregada em todos os projetos Portfólio de Projetos. 
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9.3.1.1 Liderança de Projetos 

Todos os projetos deverão ter a designação de um Líder de Projeto, quando da 

autorização de seu início. O Líder do Projeto será o responsável por seu gerenciamento e será 

cobrado pelo alcance dos resultados em razão dos quais o projeto foi incluído no Portfólio da 

empresa. 

De acordo com o item Papéis e Responsabilidades, serão detalhadas as respectivas 

atribuições. 

9.3.1.2 Identificação de Iniciativas 

A submissão de idéias poderá ser realizada a qualquer momento, não tendo um 

período fixado. 

A formalização para essa etapa é o preenchimento do Termo de Abertura e a 

elaboração de um WBS mínimo pelo Líder de Projeto, Coordenador ou Diretor da área. 

As elaborações dessas documentações estão detalhadas na IT-PGP (“Termo de 

Abertura”) e IT-WBS. 

O Termo de Abertura é composto pelos seguintes documentos: 

1. Antecedentes; 

2. Escopo; 

3. Caracterização do Projeto; 

4. Partes Interessadas; 

5. Critérios de Sucessos; 

6. Organização do Projeto; 

7. Lista de Entregas; 

8. Riscos Iniciais; 

9. Estimativa de Recursos. 

O PMO suportará toda a elaboração no que for necessário. 

Após a conclusão dos documentos necessários, o colaborador deverá postar essa idéia 

na Gestão do Conhecimento – Registro de Idéias para submeter à avaliação do Pré-filtro. 
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9.3.1.3 Categorização das Iniciativas 

As iniciativas levantadas serão avaliadas de acordo com o direcionamento do plano 

estratégico da empresa através do modelo Diamante (Inovação, Complexidade, Ritmo e 

Tecnologia): 

a. Inovação: Grau de Inovação para o mercado; 

b. Tecnologia: Grau de incerteza da tecnologia a ser utilizada no Projeto; 

c. Complexidade: Abrangência do escopo do projeto e número de interfaces a 

gerenciar; 

d. Ritmo: Avaliação da adequação do tempo disponível para a execução do projeto. 

Essa priorização será suportada pelo PMO, que operacionalizará tal atividade junto 

com o Desenvolvimento Estratégico (Pré-filtro).  

9.3.1.4 Avaliação de iniciativas 

Após a análise realizada no Pré-filtro pelo Desenvolvimento Estratégico da empresa, a 

proposta será encaminhada ao Comitê de Projetos, que avaliará as iniciativas frente às 

dimensões de Aderência Estratégica, Complexidade, Riscos e Benefícios. (Procedimento 

Avaliação de Iniciativas categorizadas). 

Os itens avaliados nessa etapa estão no anexo I. 

Através destas quatro dimensões, será analisado o posicionamento do projeto em duas 

matrizes de decisão: 

1. Aderência Estratégica X Complexidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Riscos X Benefícios:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.5 Seleção de iniciativas

De posse das avaliações de projetos, será realizada a análise de aprovação do projeto 

solicitado, conforme a seguinte definição:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A decisão de “GO” e “NO GO” em um projeto deve seguir a seguinte lógica:

• Deve-se abortar iniciativas que estejam contidas no quadrante “No GO” em 

pelo menos uma das matrizes acima.

Riscos X Benefícios: 

Seleção de iniciativas 

De posse das avaliações de projetos, será realizada a análise de aprovação do projeto 

solicitado, conforme a seguinte definição: 

A decisão de “GO” e “NO GO” em um projeto deve seguir a seguinte lógica:

se abortar iniciativas que estejam contidas no quadrante “No GO” em 

pelo menos uma das matrizes acima. 
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De posse das avaliações de projetos, será realizada a análise de aprovação do projeto 

A decisão de “GO” e “NO GO” em um projeto deve seguir a seguinte lógica: 

se abortar iniciativas que estejam contidas no quadrante “No GO” em 
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• Projetos que estão contidos nos quadrantes “GO” das duas matrizes devem 

entrar para o balanceamento do portfólio. 

• Projetos que estejam contidas nos quadrantes “GO” e “Atenção” devem ser 

avaliados detalhadamente. 

• 2 “Atenções” devem ser avaliadas detalhadamente. 

9.3.1.6 Priorização dos Projetos 

A etapa seguinte ao Processo de Seleção de Projetos é a Priorização. O método para 

realizar esta atividade é conhecido como Analytic Hierarchy Process (AHP). Esse método 

auxilia a tomada de decisões complexas. Mais do que determinar qual a decisão correta, o 

AHP ajuda as pessoas a escolherem e a justificarem a sua escolha. 

Nesse processo, deve-se realizar uma matriz quadrada com todos os projetos 

selecionados na etapa anterior. Posteriormente, analisa-se a prioridade do projeto contido na 

linha da matriz versus o projeto contido na coluna, respeitando-se o seguinte algoritmo: 

• 1 = Linha prioritária em relação à coluna 

• 0 = Linha não prioritária em relação à coluna 

Os critérios utilizados para realizar essa análise comparativa foram definidos pelo 

Comitê de Projeto; são eles:  

• Econômico 

• Sustentável 

• Impacto Social 

• Inovação 

• Fomento 

Ao término dessa etapa, os projetos foram selecionados e priorizados. Posteriormente, 

será analisado o balanceamento dos projetos. 

9.3.1.7 Balanceamento 

Durante o balanceamento, será analisado o equilíbrio do portfólio sob o aspecto de 

horizonte (curto, médio e longo prazo) por coordenação. 
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O Comitê de Projetos definiu os valores ideais para esse equilíbrio, que estará 

identificado na Matriz de Balanceamento de Projetos. 

Essa é a última etapa para a aprovação dos projetos. Nas etapas seguintes os projetos 

serão executados e seus resultados apurados pelo PMO. 

9.3.1.8 Gestão de Projetos 

O Gerenciamento de Projetos servirá de suporte para a apuração dos resultados das 

iniciativas aprovadas através dos fluxos de processos definidos pela empresa. 

Os fluxos definidos são: 

1. Iniciação 

2. Planejamento 

3. Execução 

4. Monitoramento e Controle 

5. Encerramento 

• Iniciação de Projetos 

As iniciativas devem ser elaboradas neste processo de acordo com a IT-Banco de 

Idéias. 

Os projetos só poderão ser iniciados após a aprovação do Termo de Abertura. 

O Líder do Projeto deve considerar na iniciação do projeto as suas principais entregas, 

prazo, orçamento, premissas e restrições previstas em seu planejamento. 

• Planejamento de Projetos 

Os projetos incluídos no Portfólio da empresa deverão ter na etapa de planejamento o 

detalhamento do escopo, o prazo e o custo, e considerados, com atenção, a qualidade, os 

recursos humanos, as aquisições, os riscos, as comunicações e a integração do projeto, sendo 

elaborado o Plano do Projeto. 

O Planejamento é considerado concluído quando todas essas informações estiverem 

inseridas no PGP (Plano de Gerenciamento do Projeto), estando o cronograma detalhado com 

linha de base salva (IT-Planejamento). 
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Nessa etapa, é necessária a criação de centro de custo para o projeto, com a finalidade 

de gerenciar o custo de forma mais efetiva. O PMO informará o Departamento Financeiro 

responsável pela criação dos Centros de Custos dos projetos. Essa informação é importante 

para apurar os resultados dos projetos existentes no Portfólio da empresa. 

• Execução de Projetos 

O Líder do Projeto e sua equipe deverão garantir a execução do Plano do Projeto e, 

caso não seja possível, realizar a sua adequação. É responsabilidade de cada membro da 

equipe do projeto registrar seu trabalho realizado, com a periodicidade negociada com o Líder 

do Projeto, e reportar-lhe, imediatamente, quando da ocorrência de desvios do planejamento. 

Nessa fase, todos os envolvidos na execução do projeto devem apontar as horas 

realizadas no processo de acordo com o a IT – Apontar horas em projetos. 

• Acompanhamento, Monitoramento e Controle de Projetos. 

Os projetos serão acompanhados pelo PGP.  

Os Líderes de Projeto são responsáveis por manter os registros atualizados de seus 

projetos neste sistema, relatando ao PMO as dificuldades que, porventura, ocorrerem; sendo 

essa ferramenta, portanto, de uso dos Líderes de Projeto. 

Deverão ser emitidos relatórios de posição com as informações e periodicidade 

acertada com as partes interessadas. 

O Líder de Projeto deve reportar-se ao PMO, sobre o projeto em andamento, uma vez 

ao mês, sendo a Reunião de Acompanhamento para verificar o andamento do projeto e 

preparar a apresentação de check do projeto para a reunião mensal do Comitê (IT-

Monitoramento e Controle). 

Todos os projetos deverão respeitar o fluxo e o controle de mudança de projetos; toda 

mudança deve estar presente no PGP. A mudança do projeto só poderá prosseguir para sua 

validação final entre Sponsor e Cliente após a formalização da Solicitação de Mudança para o 

PMO e o Desenvolvimento Estratégico (IT-Controle Integrado de Mudança). 

Será avaliada pelo Sponsor e pelo Cliente a necessidade de validar a solicitação na 

reunião do Comitê Técnico. 

• Encerramento de Projetos 
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Os projetos serão considerados concluídos quando for apresentado pelo Líder do 

Projeto o produto final do projeto ou quando haja uma determinação do(s) patrocinador (es) 

para que seja encerrado previamente, em razão das circunstâncias. 

Embora o registro de lições aprendidas deva ser feito ao longo de todo o projeto, ao 

seu final, é recomendável a realização de uma reunião de encerramento, que deve tratar, 

exclusivamente, deste tema, registrando eventuais informações que possam servir, no futuro, à 

empresa. 

O PMO é o responsável por inserir no fim do projeto toda a documentação existente 

sobre ele que tenha sido realizada ao longo de sua execução: PGP, Cronograma, Atas de 

reunião, entregas finais, dentre outros (IT-Encerramento). 

• Avaliação de Desempenho de Projeto 

Após o término de cada projeto, durante a reunião de encerramento, seus resultados 

deverão ser avaliados e comparados com os benefícios indicados no Plano de Projeto 

conforme IT-Encerramento. 

9.3.1.9 Organização de Arquivos e Documentações 

Todos os projetos presentes no Portfólio devem estar alocados no servidor 

determinado para este fim. 

9.3.2  Descrição das Responsabilidades 

9.3.2.1 Comitê de Projetos 

a. Aprovar iniciativas para o Portfólio da empresa. 

b. Aprovar decisões, entregas e solicitações de mudanças de projetos quando 

necessário.  

c. Gerenciar o Portfólio frente a todas as decisões corporativas. 

9.3.2.2  Diretores / Sponsors 

a. Aprovar entregas e solicitações de mudanças dos projetos que estejam abaixo de 

suas respectivas diretorias.  

b. Autorizar o início da execução do projeto. 
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c. Aprovar o Plano do Projeto. 

d. Auxiliar o Dono do Projeto na avaliação dos resultados do Projeto. 

9.3.2.3 PMO 

a. Dar diretrizes de Gerenciamento de Projetos para a empresa. 

b. Desenvolver e manter a metodologia de gerenciamento de projetos. 

c. Desenvolver, revisar e validar templates e ferramentas para o Gerenciamento de 

projeto. 

d. Elaborar e definir critérios de custeio para Apuração dos custos de projetos. 

e. Acompanhar o mapa de Investimentos do Portfólio. 

f. Disponibilizar todos os arquivos-padrão para os Líderes de Projeto referentes à 

Metodologia. 

• Cronograma 

• PGP 

• Apresentação de Check 

• WBS 

• Solicitação de Mudanças 

• Solicitação de Encerramento 

9.3.2.4  Coordenador 

a. Gerenciar os projetos da área utilizando a metodologia definida pelo PMO. 

Garantir o alinhamento com o Líder do Projeto e Equipe. 

b. Aprovar a execução das tarefas do projeto. 

c. Avaliar as Solicitações de Mudanças dos projetos sob sua coordenação. 

9.3.2.5  Líder do Projeto 

a. Gerenciar os projetos utilizando a metodologia definida pelo PMO. 

b. Atualizar o PGP mensalmente para as reuniões de Acompanhamento. 
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9.4 Alocação de Recursos GP 

A seleção do Líder para um projeto aprovado pode ser realizada de duas maneiras: 

- O Líder do Projeto é o elaborador do Termo de Abertura. 

- Durante a etapa de balanceamento, após a aprovação do projeto, define um recurso 

mais apto à execução do projeto. Essa decisão é realizada no Comitê de Projetos. 

9.5 Painel de Projetos 

A verificação do Painel de Projetos ocorre mensalmente para apuração dos resultados 

do Portfólio. Nesse ambiente, são analisados os andamentos dos projetos em relação a: 

• Prazo 

• Custo 

• Risco 

• Orçado X Real (Despesas e Investimento) 

Todas as informações apresentadas no Painel de Projetos são provenientes do PGP – 

Relatório de Posição.  

O anexo II mostra o Painel de Projetos. 
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Critério Peso Pontuação

1 Relacionamento à cadeia de valor da cana-de-açúcar 4,046

2 Contribui significativamente com redução de custos / aumento de produtividade do associado 8,138

3 Contribui com a sustentabilidade ambiental 6,456

4 Contribui negativamente com a sustentabilidade ambiental -6,456

5 Contribui com a sustentabilidade social 2,153

6 Contribui negativamente com a sustentabilidade social -2,153

Contribuição para fortalecer o reconhecimento tecnológico do CTC 4,591 x

Comunicação/Marketing/Relações Institucionais

Parcerias fortes

Inovações

Tecnologia de ponta

Conhecimento/Capacitação dos profissionais CTC

Soluções atraentes/de impacto

Atuação técnica institucional - CONSECANA, INMETRO

Contribuição para Aumento de receita do CTC 6,076 x

Fomento

Parcerias e alianças

Contribuição para Aumento da Eficiência Operacional do CTC 2,196 x

Capacitação e desenvolvimento das pessoas

Legado - Protótipos/Simuladores/Infraestrutura

33,655 0,000

100% 0%

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

0

8

7

9

Critério Peso Pontuação

1 Diversidade de especialidades envolvidas 2,355

2 Logística 1,787

3 Fontes de financiamentos 2,862

4 Envolvimento de parceiros (Outros CTs, Parceiros Tecnológicos, 

Engenharia, etc)

2,862

5 Envolvimento de Associadas 1,977

11,843 0,000

100% 0%

COMPLEXIDADE

0

ANEXOS 

ANEXO I - AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

DIMENSÃO “ADERÊNCIA ESTRATÉGICA”  

 

DIMENSÃO “COMPLEXIDADE” 
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Critério Peso Pontuação

1 Risco de conclusão (humano e infra-estrutura) 5,101

2 Risco tecnológico (incerteza tecnológica) 4,178

3 Risco de inovação de mercado (atratividade) 3,943

4 Risco Econômico (sensibilidade ao cenário econômico ) 3,152

5 Risco Financeiro (Capacidade de financiamento do projeto) 5,748

22,122 0,000

100% 0%

RISCOS

0

Critério Peso Pontuação

1 Potencial de retorno financeiro (para 1 usina padrão) 7,724

2 Número de associados beneficiados 7,653

3 Razão Retorno / Custo P&D 7,518

4 Sustentabilidade do negócio 7,698

5 Replicabilidade do conhecimento 0,000

30,592 0,000

100% 0%

BENEFÍCIOS

0

 

DIMENSÃO “RISCOS” 

 

DIMENSÃO “BENEFÍCIOS” 
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ANEXO II – PAINEL DE PROJETOS 
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10. GOVERNANÇA DO CENTRO DE PESQUISA 

 

O Centro de Tecnologia Canavieira foi estruturado de modo a permitir uma ativa 

participação de todos os constituintes envolvidos em seu financiamento e no desenvolvimento 

de suas atividades. 

Assim, o Centro foi estruturado com cinco órgãos básicos de gestão: 

1) O órgão soberano na orientação e diretrizes do centro é a assembléia geral, em 

que participam todos os associados que estejam adimplentes. As assembléias ocorrem 

ordinariamente, uma vez por ano, e extraordinariamente, quando convocadas pelo Conselho 

de Administração. A assembléia elege o Conselho de Administração, aprova as contas da 

administração, e zela pelo estatuto da entidade; 

2) O Conselho de Administração é eleito através dos representantes dos 

associados que atingirem 5% do valor da contribuição do centro, individualmente ou através 

de composições. Dessa forma, o Conselho será formado por até 20 membros, cujo mandato 

terá a duração de 3 anos; 

3) O Comitê Técnico é composto por sete membros, e o Diretor Superintendente 

do Centro é seu coordenador. Uma vez que a entidade realiza pesquisas tanto na área agrícola 

quanto na industrial na cadeia de valores da cana, o Conselho de Administração aponta um de 

seus representantes com especialidade Agrícola e outro com especialidade Industrial para 

participarem do Comitê Técnico. Também são indicados, por mérito, dois especialistas de 

notório saber, que podem ou não ser oriundos do setor; 

4) O Conselho Fiscal é composto por três membros. Geralmente, é formado pelos 

diretores financeiros dos associados, os quais são eleitos com um mandato de um ano. Sua 

principal missão é fiscalizar e acompanhar o desempenho financeiro da entidade. Esse 

conselho conta com o suporte de consultoria externa para auditar regularmente a empresa e 

submeter seus resultados para apreciação da assembléia geral; 

5) As reuniões de liderança, compostas pelos principais executivos do centro e a 

pela liderança expandida, que engloba os coordenadores de área, realizam reuniões periódicas 

para planejamento e execução das atividades necessárias para o desenvolvimento dos 

objetivos estratégicos definidos pelos órgãos anteriormente mencionados. 
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11. RECURSOS HUMANOS 

 

Um ponto fundamental para o sucesso de um centro de pesquisa é a forma pela qual 

ele se estrutura para a execução de sua missão. Como serão formados e como interagirão os 

participantes de tal modo que os objetivos do trabalho sendo desenvolvido tenham maiores 

probabilidades de sucesso, baseado em uma estrutura apropriada para facilitar as interações e 

maximizar as contribuições individuais de cada participante; extrair ao máximo da 

criatividade e energia dos indivíduos e criar o ambiente que os faça trabalhar em equipe 

minimizando o individualismo excludente, mas permitindo a expressão pessoal em beneficio 

do todo.  

Todas as melhores práticas na gestão de recursos humanos são aplicadas à gestão de 

um centro de pesquisas, sendo que, em certos aspectos, algumas áreas merecem atenção 

prioritária. 

Um mapeamento profissional e detalhado das qualificações dos incumbentes dos 

cargos técnicos precisa ser feito de maneira constante. A rápida evolução tecnológica faz com 

que em questão de meses, conhecimentos anteriormente na fronteira do conhecimento fiquem 

ultrapassados. Um mapeamento detalhado dessas qualificações técnicas deve ser realizado, ao 

menos uma vez por ano, e seu resultado comparado de forma individualizada para cada um 

dos membros da equipe. As discrepâncias devem ser superadas, de maneira que a equipe 

técnica esteja sempre atualizada em relação ao que há de melhor em formação no mundo. 

O centro deve possuir um orçamento específico para este fim e assegurar prioridade no 

orçamento para o constante aperfeiçoamento da organização. 

Além da qualificação técnica, outra boa prática sugere a avaliação em 360 graus pelos 

que interagem com o profissional, visto que além de competência técnica, a habilidade 

gerencial e o relacionamento interpessoal são decisivos para os trabalhos em equipe. 

Quando da composição de uma equipe que iniciará um novo projeto, deve-se contar 

com a participação de um psicólogo, com experiência na atuação junto a empresas, para uma 

avaliação do perfil dos candidatos e acompanhamento periódico da evolução da equipe. 

Muito comumente, projetos bem estruturados, com recursos técnicos e financeiros 

apropriados, fracassam pela falta de trabalho harmônico entre os participantes. No setor de 

pesquisas, em que as equipes são altamente qualificadas, as disputas por prestígio e o orgulho 

profissional pode tornar-se obstáculos para a evolução de um trabalho acima dos interesses e 

egos individuais. 
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Outro tema que merece atenção é a constante necessidade de intercâmbio com outras 

entidades afins. Visitas periódicas com foco em interesses específicos, participação em 

seminários setoriais, intercâmbio técnico etc. são fatores de manutenção da competência 

técnica individual e também de motivação da organização. 

Em resumo, o profissional de pesquisa precisa desenvolver uma série de outras 

qualificações, além da formação técnica, para alavancar as chances de sucesso no trabalho em 

equipe. A seguir, as principais competências utilizadas no modelo empregado pelo CTC: 

Modelo de Competências CTC 

1) Assegurar resultados 

Visão de negócios 

Orientação para o cliente 

Atuação sinérgica 

2) Inovar 

Fazer de forma diferente 

Adaptabilidade  

3) Engajar 

Influência e comunicação 

Eficácia no relacionamento 

Liderar pessoas 

Desenvolver pessoas 

 

12. ATUAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE 

 

Entidades de pesquisa, quer sejam de natureza pública ou privada, têm uma crucial 

importância em manter a sociedade informada de seus esforços e objetivos. O bom 

relacionamento perante seus diversos públicos-alvo pode ser de fundamental importância para 

o suporte e sustentabilidade das pesquisas. Seu endosso e aceitação pela sociedade 

dependerão de uma ativa interação junto à comunidade, compartilhando a evolução do 

conhecimento pelo público em geral e por formadores de opinião que serão alicerces para a 

concretização final de sua implantação. Essa ação deve se estender do nicho comunitário onde 

a entidade atua fisicamente até sua inserção em maior escala, em territórios mais abrangentes.  
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Convites permanentes para que líderes comunitários visitem e acompanhem as 

instalações do centro e interajam com os funcionários servem para entrosar a equipe com seu 

meio e também para detectar as expectativas, necessidades e ansiedades destes com relação à 

atividade-fim da empresa. 

A relação com a mídia deverá receber especial atenção, devido ao seu alcance e 

imenso potencial de formação de opinião, conforme detalhado na seção sobre gestão do 

conhecimento. 

A prática permanente da cidadania empresarial motiva a equipe interna a se engajar 

em temas que são cada vez mais importantes para a integração da empresa nas comunidades 

em que atua. Alguns exemplos recentes envolveram a reforma das instalações de uma escola 

rural, nas proximidades de uma das estações de melhoramento de variedades de cana-de-

açúcar. Em outro caso, implantou-se um projeto chamado “plantando vidas” em que 180 

alunos de duas escolas públicas foram envolvidos com o plantio de árvores para o 

reflorestamento de uma área degradada. Ainda, outro caso envolveu a doação de remédios 

para entidades sociais.  

 

13. MENSURAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A credibilidade de um centro de pesquisa estará diretamente associada a sua 

transparência na avaliação de seus resultados. Pesquisa envolve riscos e incertezas, não 

havendo garantias de resultados satisfatórios, além do acúmulo de experiências e 

conhecimento em determinada área. Independentemente dos resultados alcançados, é 

importante definir os métodos pelos quais serão avaliados esses esforços, como estabelecer 

uma equipe multidisciplinar para a análise e conclusão de um trabalho ou de uma de suas 

etapas, e quais critérios devem ser alcançados para determinar que uma tecnologia saia da fase 

de pesquisa e possa ser considerada como “produto final”, pronto para absorção pelo setor. 

Como os interessados no seu uso podem acompanhar seu desenvolvimento, participar 

de sua avaliação de tal modo que seu endosso possa ser conseguido nesta etapa e servir de 

guia para outros interessados? Como poderá evoluir o conhecimento nesta área para a etapa 

seguinte de exploração para que o conhecimento possa ser somado àquele já dominado? 

Como priorizar esse novo desenvolvimento em comparação a novos desafios e oportunidades 

que aguardam na fila de espera para serem enfrentados? 
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As seções 3.1.8, itens “encerramento de projeto” e “avaliação de desempenho de 

projeto”, tratam do encerramento formal do projeto sob o ponto de vista formal. 

Um esforço simultâneo precisa ser feito para a divulgação do conhecimento adquirido. 

A realização de seminários para informar aos interessados sobre a conclusão dos trabalhos e 

seu potencial aproveitamento por outros é sempre uma oportunidade de angariar mais suporte 

para futuras iniciativas. Outras formas envolvem: divulgação através da imprensa 

especializada, publicação através de literatura técnica específica, visita programada ao 

instituto para interação com os pesquisadores envolvidos, visita guiada às instalações da usina 

ou unidade piloto que implantou a tecnologia, publicação dos resultados em revista técnica 

em língua inglesa, divulgação através do site da empresa, participação em eventos no exterior. 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mapeamento da cadeia de valores, através da equipe de especialistas, possibilita um 

claro entendimento dos elos com o maior potencial de ganho, quando aprimorados. 

Ficam evidentes as vantagens de definir claramente qual pesquisa reflete a prioridade 

absoluta da entidade, neste caso o melhoramento genético da cana-de-açúcar, permitindo que 

esse programa receba os investimentos necessários ao seu efetivo desenvolvimento. 

A partir dessa definição, as demais oportunidades são priorizadas de acordo com sua 

relevância complementar. 

A transferência de tecnologia através de um grupo especializado, incentiva os 

associados, principalmente aqueles com menor nível tecnológico, a se beneficiarem de 

imediato da interação com pesquisadores e especialistas que possam servir de balizadores 

neutros para guiar suas opções tecnológicas. 

Uma rede de pesquisas complementares, aliada a um processo integrado de gestão de 

conhecimento, e a uma estrutura formalizada de gestão de projetos, formam a espinha dorsal 

para avaliar, estruturar, acompanhar e mensurar o resultado final dos projetos. 

As avaliações formais de encerramento de projeto e a documentação de resultados 

geram credibilidade ao trabalho realizado, independentemente do sucesso ou não do processo. 

 

 

 



 

44 

 

 

15. CONCLUSÃO 

 

Demonstramos que o modelo de pesquisa adotado pelo CTC apresenta características 

peculiares, que, no seu conjunto, estabelecem uma interdependência entre financiadores, 

pesquisadores, academia, entidades de classe e órgãos governamentais, representando, de 

forma bastante integrada, os interesses e as ambições de todos esses constituintes. 

O modelo básico da pesquisa através do financiamento cooperativo permite que todos 

os participantes do setor contribuam para uma causa comum. Como as contribuições 

dependem do tamanho do negócio do participante, a distribuição da carga de investimentos é 

feita de maneira proporcional, evitando os desequilíbrios financeiros a partir dos quais os 

grandes grupos tendem a ter uma posição dominante. 

Vale também ressaltar a participação tanto de plantadores quanto de usinas, fazendo 

com que haja maior integração de interesses entre ambos. 

A governança estabelecida pela entidade, com a participação dos líderes empresariais, 

de técnicos do setor e de especialistas de notório saber, estabelece um ambiente no qual os 

interesses relevantes possam ser debatidos e priorizados primordialmente através de consenso. 

Esse modelo, que deve evoluir e ser aperfeiçoado apresenta características peculiares e 

pode ser utilizado como referência para outros setores, principalmente da agroenergia, em que 

novas culturas ainda estão em estágio inicial de desenvolvimento para fins energéticos. Só 

para mencionar alguns exemplos: pinhão-manso, macaúba, vários tipos de capim, sorgo 

sacarino, nabo forrageiro, girassol, mamona etc. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTAS DE REFERÊNCIA 
 

Como o objeto deste trabalho tem foco gerencial, nossas principais interações 

realizaram-se junto à liderança de alguns dos principais centros de pesquisa em agroenergia 

do mundo. Estivemos com lideranças de instituições, como: Embrapa, Ridesa, CTC, IPT, 

IAC, dentre outros. Em outros países, interagimos com lideranças de centros líderes em 

pesquisas, principalmente, no setor sucroalcooleiro, tais como: Texas A&M , Estados Unidos 

da América, SRI - Sugar Research Institute, Austrália, SASRI - South African Sugar 

Research Institute e Sugar Milling Research Institute - África do Sul. 

 


