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Resumo Executivo

Os resultados da análise empírica da indústria sucroenergética brasileira são apresentados neste do-
cumento do projeto de pesquisa intitulado “Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortaleci-
mento da Competitividade Industrial no Brasil: Análise Empírica e Recomendações Práticas para Polí-
ticas Públicas e Estratégias Empresariais”. Neste estudo, o objetivo foi analisar como a acumulação de 
capacidades tecnológicas em nível de empresas produtoras da indústria sucroenergética contribuiu 
para o fortalecimento da competitividade industrial do Brasil, no período de 2003 a 2014. 

A pesquisa contou com evidências primárias obtidas por meio de entrevistas e aplicação de ques-
tionários a diretores e gestores de empresas produtoras e da realização de um workshop com vários 
agentes da indústria (empresários, fornecedores, consultores, pesquisadores de institutos de pes-
quisa e universidades e representantes de órgãos governamentais). Os questionários enviados clas-
sificam-se em três conjuntos de informações/dados que buscaram captar das empresas produtoras, 
quais sejam: (i) atividades tecnológicas executadas pelas empresas nas áreas de feedstock, processos 
agrícolas e processos industriais, de modo a mensurar sua acumulação de capacidades tecnológicas 
na escala de níveis de capacidade inovadora utilizada; (ii) caracterização e desempenho competitivo 
das empresas, para a mensuração de variáveis de desempenho competitivo, que foi avaliado em 
termos de produtividade do trabalho e proporção das receitas obtidas com exportação; (iii) questio-
nários de mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais (internos e externos, respecti-
vamente), os quais buscaram mensurar os tipos de mecanismo utilizados pelas empresas, tipos de 
parceria e tipos distintos de resultado que pudessem influenciar a acumulação de níveis de capaci-
dade tecnológica. Os procedimentos da pesquisa pautaram-se em uma análise qualitativa e outra 
estatística, por meio da utilização de inferências estatísticas na busca por correlações e possíveis cau-
salidades entre as variáveis das três etapas de análise. 

A amostra desta pesquisa contou 15 empresas da indústria sucroenergética, que representam – con-
siderando o ranking da Única com 67 empresas para 2014 – 42% da capacidade de moagem dessa 
indústria. Quanto aos volumes de produção, essas 15 empresas respondem por 41% da produção 
de etanol (anidro e hidratado), 36% da produção de açúcar por dia e 47% da cogeração de energia 
elétrica. Esta pesquisa justifica-se pela posição de destaque do setor na indústria brasileira: o açúcar 
está entre os dez produtos mais exportados pelo Brasil, tendo representado cerca de 4,5% das ex-
portações brasileiras em 2014; a indústria gera mais de 1,2 milhão de empregos diretos, com criação 
de renda na casa dos R$ 48 bilhões; e, em 2014, gerou R$ 107,87 bilhões para a economia nacional.

Os principais resultados apontam para a variabilidade das empresas produtoras da indústria sucroe-
nergética na acumulação de capacidades tecnológicas. Essa variabilidade foi também observada 
entre as áreas tecnológicas; por exemplo, na área de processos industriais, todas as empresas pro-
dutoras passaram para capacidade inovadora, o que não ocorreu nas áreas de feedstock e processos 



agrícolas. Os mecanismos interorganizacionais de aprendizagem foram as fontes que melhor expli-
caram essa variabilidade, isto é, quanto mais capacidades tecnológicas as empresas acumularam, 
maior foi sua frequência de uso desses mecanismos, bem como a frequência de resultados de maior 
complexidade tecnológica gerados. Os resultados mostram, ainda, que acumular mais capacidades 
tecnológicas em processos agrícolas representa maior produtividade no trabalho para as empresas 
produtoras, assim como maiores proporções de receitas obtidas com exportações.

O texto de discussão ora apresentado também objetiva, a partir de suas contribuições metodológi-
cas, servir de base para outras instituições procederem ao exame dos diferentes impactos da acu-
mulação de capacidades tecnológicas na competitividade entre os setores industriais da economia. 
Diferentes tipos de organização podem aplicar as contribuições metodológicas aqui apresentadas e 
discutidas para o aprimoramento do processo de gestão da inovação orientado à competitividade.



Apresentação

Este documento reflete os resultados para a indústria sucroenergética do projeto de pesquisa 
intitulado “Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial 
no Brasil: Análise Empírica e Recomendações Práticas para Políticas Públicas e Estratégias Empresariais”. 
Trata-se de pesquisa financiada pela Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado (RPCAP) da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) e com o envolvimento de pesquisadores de duas unidades da FGV: a Escola 
Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) e o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE).

A pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pesquisa em Aprendiza-
gem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil, da EBAPE/FGV, criado em 1999 e cujo propósito 
é contribuir para a compreensão do processo de desenvolvimento tecnológico e de inovação na 
indústria brasileira. Esse programa de pesquisa reconhece que a acumulação de capacidades tecno-
lógicas, especialmente as capacidades para inovação, em nível de empresas e indústrias, representa 
insumo fundamental para o crescimento econômico e desenvolvimento do país. Ademais, caracteri-
za-se pelo desenvolvimento de estudos que, por um lado, contribuem para avanços significativos na 
fronteira internacional do conhecimento nesse campo e, por outro, têm orientação para a aplicação 
prática, ou seja, conectam-se com problemas objetivos e questões prementes da indústria brasileira.

É importante ressaltar que a noção de inovação usada neste projeto (e no programa de pesqui-
sa mais amplo) transcende as perspectivas convencionais sobre inovação que a associam somente a 
atividades altamente complexas derivadas de esforço científico em sofisticados laboratórios de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D). O projeto apoia-se em uma ampla ideia de inovação, que abrange 
mudanças em produtos, serviços, processos e sistemas organizacionais e gerenciais. As atividades 
incluem desde imitação duplicativa e imitação criativa até as mais sofisticadas ações de desenho e 
desenvolvimento à base de engenharia, P&D e patentes. Essas atividades podem ter graus de novi-
dade que variam de novas para a empresa, novas para a economia a novas com relação ao mercado 
internacional.

Nesse sentido, o principal objetivo do projeto de pesquisa é justamente examinar como a acu-
mulação de capacidades tecnológicas inovadoras, em nível de empresas e setores industriais, pode 
contribuir para fortalecer a competitividade industrial do Brasil. Busca-se, também, compreender 
que fatores – internos e externos às empresas – influenciam a acumulação dessas capacidades e 
quais seus efeitos sobre o desempenho das empresas e dos setores. Além disso, atenção especial é 
dada para como a dinâmica desse processo de acumulação ocorre entre empresas e setores. Para 
tanto, as pesquisas são desenvolvidas a partir de extensivos trabalhos de campo e uso de metodolo-
gias inovadoras para coleta, análise e interpretação dos dados, havendo constantes interações com 
tomadores de decisão em nível de indústria e governos, no intuito de captar problemas, demandas e 
questões práticas que mereçam atenção.
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O objetivo do projeto de pesquisa “Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortaleci-
mento da Competitividade Industrial no Brasil: Análise Empírica e Recomendações Práticas para 
Políticas Públicas e Estratégias Empresariais” é examinar como a acumulação de capacidades tec-
nológicas inovadoras, em nível de empresas e setores industriais, pode contribuir para fortalecer 
a competitividade industrial do Brasil.

Como argumentado no âmbito do projeto de pesquisa mencionado e de suas publicações 
relacionadas, grande parte do alcance e do fortalecimento da competitividade industrial brasilei-
ra depende de esforços eficazes de acumulação de capacidades tecnológicas para inovação e au-
mento de produtividade.1 O Brasil é um país de renda per capita média e há o risco de estagnação 
de longo prazo nesse nível de desenvolvimento – a chamada “armadilha da renda média”. Para 
que o país dobre seu nível de renda per capita em 20 anos, é preciso um crescimento econômico 
médio anual de 3,5%, muito mais elevado do que o experimentado nas últimas décadas, seja 
qual for a data de corte utilizada.

1.1 Por que o desenvolvimento industrial é importante para o crescimento 
econômico?

O desenvolvimento industrial e tecnológico é um dos fatores decisivos para que os países 
avancem para a categoria de alta renda per capita. Não se trata de uma panaceia, mas a história 
ensina que nações que se desenvolveram industrialmente, por meio da acumulação de capaci-
dades tecnológicas para inovação, também obtiveram significativo desenvolvimento socioeco-
nômico. Tornaram-se países de alta renda, transformaram-se em líderes no mercado global e em 
fornecedores de tecnologia para vários tipos de indústria. 

A indústria joga importante papel de viabilizar um ritmo adequado de crescimento econô-
mico por várias razões: (i) é uma das mais importantes fontes de inovações tecnológicas; (ii) as vá-
rias inovações tecnológicas que emergem da indústria podem se difundir e influir outros tipos de 
inovação nos demais setores da economia; (iii) a produtividade na indústria manufatureira tende 
a crescer mais rapidamente do que a do setor de serviços; (iv) a indústria manufatureira é grande 
demandadora e impulsionadora de uma ampla gama de atividades e serviços; (v) a indústria 
manufatureira demanda e gera recursos humanos altamente qualificados; (vi) essas demandas 
por serviços e recursos humanos qualificados têm efeitos multiplicadores na economia, que, por 
sua vez, contribuem para o crescimento industrial e econômico. Portanto, o fortalecimento da 
1 Ver Pinheiro et al. (2015) e Pinheiro e Figueiredo (2015). 

Introdução1
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capacidade tecnológica da indústria brasileira é uma das condições necessárias ao crescimento 
econômico do país.

Nesse projeto, adotou-se uma perspectiva abrangente para a indústria, que, indo além do 
setor manufatureiro, envolve várias atividades relacionadas a recursos naturais. Isso porque, a 
partir de 2000, se intensificou amplo debate internacional sobre o papel das indústrias intensivas 
em recursos naturais (por exemplo, florestas e celulose, mineração, petróleo e gás) no crescimen-
to e desenvolvimento de países ricos nesses recursos. Essas indústrias contribuíram enormemen-
te para o desenvolvimento socioeconômico de países hoje avançados, como Austrália, nações 
da Escandinávia, além de Canadá e Estados Unidos.2 Ao contrário das generalizações comuns (e 
negativas) sobre essas indústrias, evidências de pesquisas recentes, especialmente no contexto 
de economias em desenvolvimento, demonstram que elas oferecem amplas oportunidades para 
desenvolvimento tecnológico e inovação.3 Um exemplo é a indústria sucroenergética no Brasil.

1.2 A indústria sucroenergética no Brasil: alguns estudos anteriores

Estudos mais recentes que ressaltam a construção de uma indústria brasileira a partir da ca-
na-de-açúcar fazem-no tomando o contexto macro do setor, isto é, sem considerar as empresas 
a unidade fundamental da investigação4. Por sua vez, a presente pesquisa captou, por meio de 
evidências qualitativas, as influências sobre a competitividade da indústria sucroenergética, uma 
vez que persiste uma lacuna quanto à regulação dos preços entre bioetanol e gasolina.

Nesse aspecto dos preços de mercado, estudos recentemente divulgados5 analisam essa 
indústria em relação ao bioetanol hidratado e, em alguma medida, à bioenergia. No entanto, a 
concorrência entre os próprios produtos da indústria sucroenergética é por vezes negligenciada 
no debate acadêmico, sendo tratada como uma causa não perturbadora da sua competitividade 
ou não influenciadora das decisões de investimento em projetos de inovação6. 

Esta pode ser considerada mais uma das facetas de sustentabilidade da indústria sucroe-
nergética. Em 2007, para cada 100 milhões de toneladas de cana destinadas a fins energéticos, 
poderia ser evitada a emissão de 12,6 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalen-
te7, considerando o etanol, o bagaço e a energia elétrica excedente fornecida à rede8. Outros 
estudos9 destacam o aparato institucional construído no Brasil para essa indústria, já a presente 
pesquisa aponta para a necessidade de uma reformulação desse modelo.

2 Ver Andersen et al. (2015) e Perez (2015).
3 Ver Dantas e Bell (2011), Figueiredo (2010) e Marin, Petralia e Ortega (2012).
4 Ver Freitas e Kaneko (2011), Hira e Oliveira (2009), Rosário e Fonseca (2008) e Taheripour e Tyner (2008).
5 Ver Goldemberg (2007), Coelho e Guardabassi (2008) e Hira e Oliveira (op. cit.).
6 Freitas e Kaneko (2011) destacam o impulso no número de patentes depositadas para ressaltar que se trata de uma agroin-
dústria brasileira que avança em sua capacidade inovadora. As evidências discutidas nesse texto apontam, inclusive, para a 
existência de uma cultura inovadora na indústria sucroenergética.
7 Ver Unica (2013). 
8 Ver BNDES e CGEE (2008).
9 Ver Gonzalez (2016).
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1.3 Por que os estudos e abordagens existentes não são suficientes?

Durante os últimos anos, têm emergido diversos estudos que objetivam examinar a rela-
ção entre inovação e competitividade industrial no Brasil. Não obstante os méritos desses estu-
dos e abordagens, eles possuem algumas limitações quanto aos métodos e proxies adotados, 
como, por exemplo: 

(1) Há forte tradição de examinar questões relacionadas à inovação industrial e competi-
tividade a partir de uma perspectiva macro ou agregada, geralmente à base de dados 
derivados de surveys de inovação. A despeito dos méritos dessa abordagem, perde-se 
a oportunidade de captar detalhes e nuanças importantes sobre o processo de desen-
volvimento tecnológico e suas implicações para a competitividade em nível de setores 
industriais e suas empresas. No Brasil, há justamente uma escassez de dados primários 
e análises em nível de empresas que possam gerar insumos para desenho e implemen-
tação de políticas públicas e ações corporativas mais eficazes relativas ao desenvolvi-
mento industrial. Como se sabe, quanto mais se agrega, mais se escondem detalhes 
importantes do processo de inovação industrial. 

(2) Especificamente, os chamados surveys de inovação, amplamente utilizados em diversos 
países, ainda que sejam muito relevantes para fornecer uma perspectiva agregada, pos-
suem importantes e inerentes limitações, tais como: (i) insuficiência para captar as capa-
cidades tecnológicas que possibilitam a implementação das atividades inovadoras; (ii) 
desenho estático, que não apreende o processo de evolução das atividades inovadoras 
e suas fontes; (iii) limitados em termos do estudo sobre o processo, causas e consequên-
cias da acumulação de capacidades tecnológicas em nível de empresas e indústrias.

(3) Há, também, o uso de proxies ou medidas inadequados para examinar atividades inova-
doras, como é o caso de indicadores de gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 
número de laboratórios e estatísticas de patentes. Esses indicadores, ainda que clássi-
cos, têm sérias limitações: (i) representam apenas uma pequena fração (quando muito) 
das reais atividades inovadoras; (ii) negligenciam importantes atividades inovadoras de 
natureza incremental, derivadas de esforços de engenharia e experimentações diversas. 
Esses esforços, por sua vez, de um lado, são precondições para avançar para níveis mais 
sofisticados de inovação e, de outro, geram grande impacto positivo na produtividade.

(4) Ademais, tende-se a enxergar a inovação basicamente como produto ou resultado 
direto da oferta de certos insumos, como laboratórios de P&D e capital humano, re-
presentado pelo número de mestres e doutores. Ainda mais problemáticos são crité-
rios como: publicações; percepção de gestores, que exclui as nuanças que as próprias 
empresas fazem sobre suas atividades de inovação; foco num momento específico do 
tempo e não em processos que evoluem dinamicamente; fixação num determinado 
fator, como capital físico ou humano, sem avaliar como o conjunto amplo de recursos 
interage ao longo do tempo.
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1.4 Questões e foco da pesquisa

Com esse pano de fundo, a pesquisa mencionada foi desenhada para examinar duas ques-
tões. A primeira refere-se até que ponto e como empresas da indústria sucroenergética no Brasil 
têm acumulado capacidades tecnológicas, tanto para atividades operacionais quanto para ino-
vação; a segunda objetiva explicar como esse processo de acumulação de capacidades tecnoló-
gicas tem influenciado o alcance e o fortalecimento (ou enfraquecimento) da competitividade 
industrial.

A investigação abrange não apenas a acumulação de capacidades tecnológicas em si, mas 
também seus fatores internos (dentro de setores industriais) e externos, como as políticas pú-
blicas. A motivação para contribuir com a geração de novas evidências e explicações sobre a 
relação entre acumulação de capacidades tecnológicas e competitividade industrial no Brasil 
relaciona-se não apenas à situação preocupante na qual a última encontra-se, mas também às 
limitações dos estudos e abordagens existentes.

Além desta introdução, o presente estudo inclui as seguintes seções: (2) apresentação da 
base conceitual que fundamenta as questões da pesquisa; (3) apresentação do desenho e do 
método da pesquisa; (4) características da indústria sucroenergética no Brasil; (5) resultados da 
pesquisa, isto é, acumulação de capacidades tecnológicas por níveis e padrões para cada área 
tecnológica, influência dos mecanismos inter e intraorganizacionais de aprendizagem nos pa-
drões de acumulação de capacidades tecnológicas para cada área tecnológica e relação entre 
a acumulação de capacidades tecnológicas, em níveis e padrões, e o desempenho competiti-
vo das empresas produtoras da indústria sucroenergética de 2003 a 2014. Na última seção (6), 
apresenta-se a discussão dos resultados, bem como recomendações de políticas públicas para a 
indústria.
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A base conceitual que dá sustentação a esta pesquisa envolve o exame da relação entre a 
acumulação de capacidades tecnológicas (para atividades de produção e inovação), os mecanis-
mos subjacentes de aprendizagem (fontes para acumulação de capacidades tecnológicas) e os 
impactos gerados em termos de competitividade à luz de mudanças na moldura institucional.

2.1 A perspectiva sobre inovação nesta pesquisa

Antes de apresentar a base analítica do projeto e definir seus principais componentes, é 
importante esclarecer a ideia sobre inovação que permeia esta pesquisa, a qual transcende as 
perspectivas limitadas que tratam a inovação somente como atividades altamente complexas 
derivadas de esforço científico em sofisticados laboratórios de P&D. Como mostrado na Figura 
2.1, uma ampla ideia de inovação abrange a implementação de mudanças em produtos/servi-
ços, processos e sistemas organizacionais e gerenciais – da iniciação à adaptação menor e daí 
até os estágios mais avançados. As atividades incluem imitação duplicativa, imitação criativa e 
as mais sofisticadas ações de design e desenvolvimento à base de engenharia e P&D (Figura 2.1). 
Essas atividades podem ter graus de novidade que variam de novas para a empresa a novas para 
a economia, como também para o mercado internacional.

Figura 2.1. Escala de tipos e graus de inovação a ser usada na pesquisa

Imitação duplicativa

Adaptação relativamente 
simples (inovações 

incrementais básicas/
intermediárias)

Modificação 
relativamente complexa 
(inovações modulares e 

arquiteturais)

Design e 
desenvolvimento original 

P&D + E

Imitação criativa

Modificação 
relativamente complexa 
(inovações incrementais 

avançadas)

Design e 
desenvolvimento não 

original via P&D + 
Engenharia (E)

Criação de novas 
tecnologias e 

sistemas de produção 
(breakthroughs) - via 

P&D + Engenharia (E)

Grande parte das inovações exitosas ao redor do mundo tem derivado de 
recombinações de tecnologias existentes (mudanças incrementais)

Fonte: Figueiredo (2015, p. 24).

Base Conceitual2
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A Figura 2.1 sugere que a ideia de classificar empresas (ou países), segundo uma perspecti-
va “binária”, como “inovadora” versus “não inovadora” é limitada e equivocada. Aliás, a perspectiva 
de inovação como um contínuo de atividades com crescentes graus de complexidade e novidade 
é particularmente importante para a compreensão do processo de inovação em empresas que 
operam em economias em desenvolvimento e emergentes. Várias dessas empresas iniciam suas 
atividades tecnológicas com base em imitação duplicativa, para poderem avançar ao outro extre-
mo do espectro da Figura 2.1. 

Dessa forma, a visão de inovação da pesquisa é abrangente e não se limita à alta tecnologia 
de fronteira, podendo derivar de uma forte base de engenharia nas empresas – como é típico, 
por exemplo, das indústrias de máquinas alemães, líderes globais em vários segmentos – e até 
mesmo do chão de fábrica, de uma sólida ferramentaria capaz de fazer modificações básicas em 
produtos e processos. Inovação é entendida, assim, como processo e não como evento isolado, 
muito menos “linha de chegada”.

Não se pense, porém, que a ênfase nesse espectro de estágios de capacidade tecnológica e 
inovadora significa, de alguma forma, negligenciar as etapas superiores de P&D e os rankings pa-
tentários. É exatamente o contrário. O problema é que a visão, por vezes predominante, de enfati-
zar somente o desenvolvimento de capacidades nos estágios superiores fracassa exatamente por 
dar pouca atenção à massa crítica das fases anteriores, que compõem o tipo de tecido produtivo 
em que é possível surgir com mais frequência os expoentes de fronteira. 

2.2 Apresentação da base analítica da pesquisa

O modelo analítico do projeto está representado na Figura 2.2, a seguir. Esse modelo é im-
portante para fornecer avanços em termos de novo entendimento sobre a relação entre as ques-
tões estudadas, assim como um claro esclarecimento às autoridades públicas sobre as diferenças 
e semelhanças entre as empresas, no que diz respeito às causas e resultados da formação de 
capacidade de inovação e competitividade. Isso é importante para adaptar suas políticas e estra-
tégias de negócios.
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Figura 2.2. Modelo analítico da pesquisa

Fonte: Adaptado de Bell e Figueiredo (2012) e Figueiredo (2015).

Esse conjunto de relações representado na Figura 2.2 será analisado como um conjunto de 
setores industriais e suas principais empresas produtoras e fornecedores, como também organi-
zações de apoio à inovação, como universidades e institutos de pesquisa. Esclarece-se, a seguir, 
o significado dos elementos da estrutura analítica da pesquisa, conforme apresentado na Figura 
2.2. Destaca-se que a pesquisa dá atenção especial aos inputs, isto é, aos fatores que levam a ino-
var, e não apenas ao output (inovação em si). Entretanto, o foco recai sobre as relações existentes 
entre as etapas A, B e C. As influências indiretas em nível de indústria e economia apresentadas 
na etapa D são levadas em consideração, principalmente na elaboração de insights sobre políti-
cas públicas, mas não integram o método estatístico de mensuração das relações entre as etapas.

A: acumulação de capacidades tecnológicas. Capacidades tecnológicas são definidas aqui 
como os recursos (base de conhecimento) para administrar e gerar as mudanças tecnológicas. Envol-
vem o capital humano, que não se limita a cientistas com doutorado, mas pode incluir engenhei-
ros, técnicos e até pessoal de “chão de fábrica”; o capital físico, representado por laboratórios, 
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bancos de dados, software etc.; e o capital organizacional, que inclui processos organizacionais, 
procedimentos e rotinas. Ainda com relação a elas, será feita distinção entre aquelas voltadas à ope-
ração (ou produção) e à inovação. 

As capacidades tecnológicas operacionais (ou de produção) referem-se àquelas que permi-
tem às empresas usar ou adotar tecnologias e sistemas de produção existentes, ou seja, são os 
recursos necessários para realizar atividades de produção de bens ou serviços com dado grau de 
eficiência. Já as capacidades tecnológicas inovadoras possibilitam às empresas implementar dife-
rentes tipos e graus de atividades inovadoras, estando relacionadas aos recursos necessários para 
gerar e gerir mudanças tecnológicas, em termos de inovações em processos, produtos, sistemas 
técnico-físicos, serviços e organização. Dessas capacidades provém a diferença, por exemplo, en-
tre uma empresa capaz de manufaturar um celular e outra que, além de fabricar, pode desenvol-
ver o software do aparelho móvel; entre uma empresa que monta automóveis e outra capaz de 
projetá-los; ou entre um país com capacidade tecnológica para lançar foguetes, mesmo tendo 
uma renda baixa, como a Índia, e outro que não tem a mesma capacidade, como o Brasil. 

Reitera-se que é importante distinguir entre uma operação avançada tecnologicamente, 
como no caso de uma empresa que opera maquinário ou sistema de produção de última geração, 
e atividades que alteram, inovam ou criam novas tecnologias e sistemas de produção. A realização 
de cada uma dessas atividades tecnológicas implica a acumulação de capacidades distintas em 
nível de empresas e indústrias. Consequentemente, os investimentos empresariais – e as políticas 
públicas – relativos ao desenvolvimento de capacidades tecnológicas operacionais e de inovação 
são significativamente diferentes.

Para medir os tipos e níveis de capacidade das empresas, este projeto trabalha com uma 
escala de estágios de capacidade tecnológica. Isso é importante exatamente para entender até 
que ponto e como empresas e setores industriais estão se movendo ao longo desse gradiente. 
Um dos principais objetivos de políticas públicas que venham a se valer do tipo de conhecimen-
to obtido com este projeto pode perfeitamente ser o de que o Brasil evolua para um elevado 
nível patentário e de concentração de laboratórios de P&D (o lado extremo direito da Figura 2.1). 
Contudo, para que se caminhe nessa direção, é indispensável entender como as próprias empre-
sas comportam-se nessa trilha.

Especificamente, o projeto emprega uma abordagem comprovada e adotada nos estudos 
de formação de capacidade das empresas de economias emergentes, que tem como fundamen-
to a aquisição direta de informações descritivas sobre as atividades tecnológicas das empresas. 
Em outras palavras, baseia-se em evidências sobre as atividades que as empresas são, de fato, 
capazes de realizar tecnologicamente, individualmente e/ou em parceria. Com base nessas 
informações, diversos procedimentos subsequentes são utilizados para classificar as atividades 
tecnológicas das empresas em níveis sucessivos de complexidade e novidade. A partir dessa 
classificação, podem-se inferir os níveis de capacidade tecnológica das empresas à luz da escala 
da Figura 2.3, o que normalmente envolve sequências que se iniciam nos níveis de capacidade 
de produção até os níveis de capacidade inovadora.
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A Figura 2.3 fornece um exemplo ilustrativo que faz distinção entre os quatro níveis de 
capacidade inovadora (integrando os níveis tecnológicos e organizacionais), abrangendo das 
capacidades básicas inovadoras (para adaptações menores etc.) até a capacidade inovadora em 
nível de liderança mundial, para superação dos líderes globais. Esse modelo é utilizado para co-
letar evidências e analisar a natureza das trajetórias e a razão por que as empresas estudadas 
nesta pesquisa caminham pelos diferentes níveis de capacidade. A escala da Figura 2.3 alinha-se 
à perspectiva ampliada de inovação representada na Figura 2.1. 

Figura 2.3. Escala de níveis de capacidade tecnológica

Fonte: Adaptado de Bell e Figueiredo (2012) e Figueiredo (2001, 2015).

A fim de evitar avaliações de natureza “subjetiva” acerca dos níveis de capacidade tecnoló-
gica alcançados pela empresa em estudo, a avaliação com base na escala da Figura 2.3 é substan-
ciada por evidências concretas (fatos) que comprovam se a empresa é capaz ou não de realizar 
certa atividade tecnológica, com determinado grau de novidade e complexidade. Com relação 
a essa taxonomia para medição de capacidades tecnológicas, é relevante esclarecer que: (i) ela 
não pressupõe que todas as unidades de uma mesma empresa necessariamente se capacitem 
em uma sequência linear; (ii) tampouco que as capacidades sejam acumuladas e sustentadas (ou 
debilitadas) ao mesmo tempo e à mesma velocidade para as diferentes funções tecnológicas; (iii) 
para certa função ou área tecnológica (por exemplo, processo, produto, engenharia de projeto), 
pode-se alcançar uma profundidade de capacidade tecnológica, enquanto, para outra, se pode 
acumular um nível mais superficial; (iv) é possível uma empresa adquirir partes de certas capaci-
dades inovadoras, sem que a acumulação de suas capacidades operacionais esteja consolidada, 
o que é denominado acumulação incompleta; (v) é possível ocorrer enfraquecimento (ou mesmo 
perda) de capacidades inovadoras já acumuladas ou reversão tecnológica.

A aplicação desse sistema de mensuração de capacidades tecnológicas teve grande ímpeto 
a partir de 1999, no âmbito do Programa de Pesquisa em Aprendizagem Tecnológica e Inova-
ção Industrial da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getu-
lio Vargas (EBAPE/FGV). Já foram realizados mais de 20 estudos em empresas de vários setores 
industriais ao redor do Brasil, que chegaram a resultados extremamente reveladores sobre ca-
pacidades tecnológicas e de inovação no país. Ademais, esse sistema de mensuração tem sido 
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amplamente aceito pela comunidade científica internacional, refletindo na aplicação dessa men-
suração em vários estudos publicados em prestigiadas revistas científicas internacionais, bem 
como em iniciativas de desenvolvimento industrial. 

Convém esclarecer que não se está sugerindo aqui qualquer tipo de superioridade dessa 
abordagem para exame de capacidades tecnológicas empresariais sobre a abordagem à base de 
surveys de inovação, a qual adota uma perspectiva macro ou agregada que permite, metaforica-
mente falando, obter uma visão da “floresta”, enquanto a abordagem baseada em tipos e níveis 
de capacidade tecnológica nas empresas fornece uma perspectiva de “árvores” específicas ou de 
um grupo ou espécies de uma floresta. São abordagens complementares. Ambas são importan-
tes para o desenho e implementação de estratégias empresariais e governamentais de inovação 
industrial, assim como para decisões de investimentos em inovação.

No entanto, uma perspectiva sobre o processo de acumulação de capacidades tecnoló-
gicas em empresas específicas de determinados setores industriais, como feito na abordagem 
baseada em tipos e níveis de capacidade tecnológica em empresas, possibilita a identificação 
de nuanças e pormenores altamente importantes para obter uma visão com adequado nível de 
detalhe e profundidade, além de captar a dinâmica de acumulação de capacidades para funções 
tecnológicas específicas de produção e inovação. 

Uma abordagem dessa natureza, pouco explorada em larga escala no Brasil até recente-
mente, permite a captação de nuanças e especificidades empresariais, setoriais e regionais do 
processo de acumulação de capacidades tecnológicas, tornando-se de crucial importância como 
clarificadora, iluminadora e apoiadora do processo de desenho, redesenho, implementação e 
ajuste de estratégias de desenvolvimento de capacidades tecnológicas em empresas na indús-
tria. Serve, portanto, como uma perspectiva complementar à abordagem em nível agregado. 
Por sua simplicidade, associada ao seu nível de detalhe e rigor analítico e de aplicação, também 
pode ser empregada pela própria empresa por meio de iniciativas de seus gerentes, como um 
exercício de autoavaliação de sua capacidade tecnológica.

C: mecanismos de aprendizagem tecnológica (intra e interorganizacionais). Referem-
-se aos vários mecanismos pelos quais as empresas formam e acumulam suas capacidades ino-
vadoras. Em outras palavras, a “aprendizagem” é analisada como dados para formação da capaci-
dade de inovação das empresas. Portanto, se as empresas buscam aprofundar suas capacidades 
inovadoras rapidamente para cruzar as descontinuidades tecnológicas de forma efetiva e inovar 
na fronteira, precisam envidar esforços na aprendizagem intensiva para adquirir e criar os recur-
sos necessários. Neste projeto de pesquisa, toma-se como base a afirmação de que a aprendi-
zagem no sentido de formação e aprofundamento das capacidades para inovar é consciente, 
deliberada e não automática e passiva. 

Serão coletadas evidências, bem como examinados e medidos esses esforços de aprendiza-
gem, dentro de empresas individuais, com relação aos mecanismos de aprendizagem e ativida-
des de dois tipos: aqueles internos à empresa e aqueles em que a empresa adquire elementos de 
capacidade por meio de vínculos externos a outras organizações. Esses dois tipos de mecanismo 
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de aprendizagem envolvem, por exemplo, aquisições de conhecimento via contratação de pro-
fissionais, vários tipos de treinamento para adquirir conhecimento para inovação, assim como 
mecanismos de aprendizagem para assimilar ou absorver os vários tipos de conhecimento obti-
dos externamente para a realização de atividades inovadoras.

B: “impactos” da acumulação de capacidades tecnológicas. Os “impactos” de capacidades 
inovadoras e de aprendizagem serão examinados conforme seu efeito sobre o desempenho das em-
presas e da indústria. A forma como as empresas acumulam suas capacidades tecnológicas é algo 
que impacta sua performance competitiva. Especificamente, o alcance de performance distintiva 
está associado aos tipos e níveis de capacidade tecnológica que as firmas acumulam, permitin-
do a elas implementar atividades de produção e, principalmente, de inovação. Como a inovação 
agrega valor a produtos e serviços, possui impacto direto no crescimento da indústria e da econo-
mia. Por meio dela, podem-se ampliar mercados, criar demandas novas, antecipar-se a demandas 
do mercado e, consequentemente, conquistar e assegurar mercados internos e internacionais. 
Desse modo, a acumulação de capacidades tecnológicas, especialmente as inovadoras, impacta 
no alcance, sustentação e ampliação da competitividade industrial. Portanto, em nível de empre-
sas e indústrias, constitui insumo fundamental para o crescimento industrial e econômico. Entre 
os indicadores de desempenho, serão examinadas: (i) a produtividade do trabalho e do capital; 
(ii) a capacidade para exportar; (iii) a implementação de atividades derivadas da capacidade ino-
vadora e da aprendizagem.

D: influências indiretas, em nível de indústria e economia, na acumulação de capaci-
dades tecnológicas de empresas. É óbvio o papel exercido pelas estruturas institucionais no 
processo de desenvolvimento tecnológico e industrial de uma nação. Muito embora o processo 
de inovação ocorra em nível de empresas, as universidades e institutos de pesquisa apoiam-no 
de várias formas: fornecendo capital humano qualificado, complementando atividades de pes-
quisa demandadas pela indústria e gerando ciência, que pode ser utilizada pela indústria (embo-
ra não haja linearidade, ou seja, a produção de ciência nas universidades e institutos públicos de 
pesquisa não significa necessariamente a geração de inovação industrial e, em vários casos, esta 
não depende da ciência produzida em universidades).

Trata-se, aqui, das políticas em nível federal, estadual e local, desenvolvidas intencional-
mente, isto é, regulamentos, leis, normas, regras do jogo, instruções de política e programas que 
possuem objetivos implícitos e explícitos de influenciar no desenvolvimento da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (CT&I). As regularidades do comportamento incluídas nas orientações de política, 
normas, regras, leis e rotinas podem criar incentivos positivos ou negativos que estimulam ou 
inibem o progresso tecnológico nas empresas selecionadas e o progresso industrial nas empresas 
e setores industriais escolhidos. 

Especificamente, é útil classificar as políticas públicas em duas dimensões: quanto ao seu 
tipo – provisão de bens públicos ou intervenções no mercado – e quanto à sua transversalidade – 
vertical (limitada a alguns poucos setores) ou horizontal (de alcance setorial mais amplo). Prover 
educação de qualidade, investir em infraestrutura, garantir direitos de propriedade e reduzir a 
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burocracia nos negócios são exemplos de políticas horizontais na provisão de bens públicos. Criar 
universidades de engenharia, por exemplo, implica a provisão de bens públicos, mas de natureza 
vertical, pois atende a determinados setores (eletrônicos, por exemplo), mas não a outros. Por sua 
vez, existem políticas que distorcem os preços relativos de setores específicos (subsídios e prote-
ção comercial para determinados setores). Finalmente, há intervenções de mercado que buscam 
atingir certas atividades (subsídios para P&D, treinamento de mão de obra e investimento em 
capital, por exemplo) e não determinados setores.
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Esta seção descreve o desenho e o método utilizados nesta pesquisa, dividindo-se em: (i) 
apresentação da estratégia da pesquisa; (ii) procedimentos e critérios para escolha da indústria e 
suas organizações; (iii) procedimentos e critérios para coleta de evidências.

3.1 Estratégia de pesquisa

À luz das questões a serem investigadas e da base analítica da pesquisa, a implementação 
da metodologia envolveu um exame intra e intersetorial e em nível de empresas, com cobertura 
ao longo do período de 2003 a 2014. Essa cobertura permitiu captar nuanças e mudanças ao 
longo do tempo nas questões investigadas, ou seja, a dinâmica do processo de acumulação de 
capacidades tecnológicas e seu impacto na competitividade industrial.

A estratégia de pesquisa segue o modelo analítico de três etapas apresentado na Figura 
2.2. Primeiramente, identificaram-se, ao longo do tempo, níveis e padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas de empresas da indústria sucroenergética. Num segundo momento, 
analisou-se o que influenciou os níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
por meio da incidência de diferentes mecanismos de aprendizagem implementados pelas em-
presas. Por fim, testaram-se os resultados gerados pela acumulação de capacidades tecnológicas 
por meio de impactos no desempenho competitivo das empresas (produtividade e inserção in-
ternacional). Essas três etapas buscaram analisar não apenas diferenças e semelhanças entre as 
empresas pesquisadas da indústria sucroenergética, mas também áreas tecnológicas distintas 
dentro das próprias empresas. Para esta pesquisa, foram analisadas as áreas de feedstock, proces-
sos agrícolas e processos industriais.

A pesquisa foi baseada em evidências empíricas primárias colhidas diretamente da indús-
tria sucroenergética (em nível de setores industriais e empresas), por meio da aplicação de ques-
tionários, combinada com trabalhos de campo. Essas evidências foram complementadas por evi-
dências secundárias de fontes oficiais industriais e governamentais e por evidências empíricas 
obtidas, a priori, de uma base de dados composta por trabalhos desenvolvidos no âmbito do Pro-
grama de Pesquisa em Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil, da EBAPE/FGV.

No intuito de aumentar o potencial de impacto a ser gerado por esta pesquisa na socie-
dade e sua aplicabilidade, uma de suas características marcantes foi a forte conexão e interação 
com tomadores de decisão (indústria e governo), que foram integrados ao processo da pesquisa 
desde a etapa inicial. Para isso, foi realizado um workshop com gestores empresariais, tanto de 

Desenho e Método da Pesquisa3
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empresas produtoras quanto fornecedores das indústrias pesquisadas, gestores governamen-
tais, dirigentes de associações industriais e agências reguladoras e pesquisadores de universida-
des e institutos de pesquisa. Todos esses atores discutiram as principais questões prementes e 
as necessidades, em nível empresarial, de indústria e governamental, concernentes à inovação 
e à competitividade industrial. Assim, o projeto baseia-se numa forte interação com empresas e 
outras instituições vinculadas aos respectivos setores, sendo esse outro grande diferencial em 
relação a pesquisas mais convencionais sobre inovação.

3.2 Procedimentos e critérios para escolha da indústria e suas organizações

A escolha da indústria sucroenergética esteve associada, primeiramente, à existência de 
informações levantadas anteriormente nos projetos realizados pelo Programa de Pesquisa em 
Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil. Além disso, relacionou-se com o in-
teresse geral da literatura existente sobre um panorama frutífero para essa indústria no Brasil10 
e sua importância na economia brasileira: (i) produção de bioetanol e bioeletricidade respon-
dendo por 18% da energia consumida no Brasil; (ii) geração de mais de 1,2 milhão de empregos 
diretos; (iii) participação de 5,7% nas exportações brasileiras em 2013 (US$ 15 bilhões)11; (iv) re-
presentação de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 201412.

Essa indústria é bastante representativa na indústria brasileira: o açúcar está entre os dez 
produtos mais exportados pelo Brasil, representando cerca de 4,5% das exportações brasileiras 
em 2014; a indústria gera mais de 1,2 milhão de empregos diretos, com criação de renda na casa 
dos R$ 48 bilhões; e representa cerca de 8,7% do PIB nacional13. Além disso, tem apresentado 
novas oportunidades de inovação e diversificação, como em energia renovável, biotecnologia, 
biocombustíveis, bioprodutos e outros produtos de alto valor agregado, com potencial de apli-
cação em indústrias de base eletrônica, automotiva, militar e aeroespacial.

Foram selecionadas para participar da pesquisa todas as empresas que, no ano de 2015, 
realizavam atividades relacionadas à produção de bioenergia, etanol ou açúcar. O primeiro le-
vantamento sugeriu a participação de 62 empresas, que representavam praticamente a totali-
dade da indústria sucroenergética brasileira. Optou-se pela realização de entrevistas com cinco 
empresas produtoras com representatividade no setor (em termos de tamanho, faturamento, 
volume de vendas e produção), mas todas foram convidadas a realizar os surveys desenvolvidos 
para esta pesquisa, que foram enviados por e-mail para os funcionários designados pelas empre-
sas; como maneira de reforçar o convite, foram feitos repetidos contatos por telefone solicitando 
as respostas no menor tempo possível. Não houve muita dificuldade no tocante à aceitação das 
empresas selecionadas de participarem da entrevista, mas o mesmo não pode ser dito em rela-

10 Ver Furtado, Scandiffio e Cortez (2011).
11 Ver Agrostat Brasil (2014) e Brasil (2014a, 2014b).
12 Ver Neves e Trombin (2014).
13 Ver Unica (2013).
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ção à resposta dos surveys. O setor não se encontra em situação financeira confortável, o que foi 
utilizado por muitas empresas como justificativa de sua não participação. 

Nesta pesquisa, a amostra foi composta por 15 empresas da indústria sucroenergética, que 
correspondem – considerando o ranking da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) com 
67 empresas para 201414 – a 42% da capacidade de moagem do setor. Quanto aos volumes de 
produção, essas 15 empresas respondem por 41% da produção de etanol (anidro e hidratado), 
36% da produção de açúcar por dia e 47% da cogeração de energia elétrica. Um aspecto im-
portante dessa indústria, que será tratado na seção 4 deste trabalho, diz respeito ao fato de as 
empresas terem passado a produzir, mais recentemente, energia, além de açúcar e etanol. Entre 
as 15 empresas da amostra, apresentadas no Quadro 3.1, predomina a carteira de produtos que 
combina etanol, açúcar e bioenergia. Apenas quatro empresas (3% da amostra) não produzem 
bioenergia, mas açúcar e etanol. Ainda, nem todas mantêm em sua carteira de produtos açúcar, 
etanol e bioenergia simultaneamente. 

Quadro 3.1. Descrição das empresas da amostra e suas linhas de negócio

Empresa
Linha de negócio

Etanol Açúcar Bioenergia

Empresa 1 np X X

Empresa 2 X X X

Empresa 3 X X X

Empresa 4 X X X

Empresa 5 X X X

Empresa 6 X np X

Empresa 7 X X np

Empresa 8 X np X

Empresa 9 X X np

Empresa 10 X X X

Empresa 11 X X np

Empresa 12 X X X

Empresa 13 X X X

Empresa 14 X X np

Empresa 15 X X X

Fonte: Os autores (2016).

Nota: np = não possui.

O Quadro 3.2 apresenta uma visão geral do progresso da pesquisa de campo realizada para 
a construção deste trabalho. Ressalta-se que a abordagem metodológica utilizada foi implemen-
tada em três estágios distintos, quais sejam: exploratório, piloto e principal. No fim do estágio 
principal, foi feita ainda uma etapa de pós-pesquisa, com o objetivo de operacionalizar comple-
tamente os constructos e validar os dados encontrados nos questionários.

14 Ver Unica (2013). 
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Quadro 3.2. Visão geral do progresso da pesquisa de campo

Elemento 
da 

pesquisa

Estágio da pesquisa

Exploratório Piloto Principal Pós-pesquisa

Foco e 
propósito

• Estudo de 
viabilidade da 
pesquisa.

• Estudo setorial 
prévio (principais 
empresas, 
instituições e 
fornecedores, 
cadeia produtiva, 
políticas públicas).

• Seleção da 
amostra de 
empresas.

• Teste para 
validação dos 
questionários.

• Coleta definitiva 
de dados 
quantitativos e 
qualitativos para 
a pesquisa.

• Implementação 
da análise de 
dados.

• Operacionalização 
completa dos 
constructos e 
validação dos 
dados.

Fonte de 
dados

• Especialistas do 
setor.

• Literatura sobre o 
setor.

• Profissionais das 
empresas do setor.

• Documentos 
públicos das 
empresas 
selecionadas.

• Profissionais das 
empresas do 
setor.

• Especialistas do 
setor.

• Eventos e 
atividades dos 
agentes.

• Profissionais-alvo 
das empresas 
selecionadas.

Técnicas de 
coleta de 

dados

• Realização de 
workshop com 
principais agentes 
do setor.

• Pesquisa 
documental.

• Entrevistas 
informais.

• Envio de 
questionário para 
um representante 
de cada tipo de 
agente (produtor, 
instituição e 
fornecedor).

• Envio de 
carta-convite 
para agentes 
participantes da 
etapa principal.

• Seis entrevistas 
formais.

• Envio de 
questionário 
para todas as 
organizações 
selecionadas.

• Cobrança de 
resposta dos 
questionários por 
telefone e e-mail.

• Follow-up dos 
questionários 
respondidos.

• Dupla validação 
das informações 
obtidas nos 
questionários.

Análise dos 
dados

• Descrição simples 
das informações 
encontradas na 
forma de texto.

• Identificação 
das atividades 
tecnológicas 
realizadas pelas 
empresas do setor.

• Validação dos 
questionários-
piloto 
respondidos.

• Análise estatística 
descritiva das 
informações 
obtidas.

• Uso de 
ferramentas 
estatísticas e 
econométricas 
para entender 
causalidades e 
correlações dos 
dados.

• Descrição dos 
resultados 
encontrados e 
confrontação com 
as informações 
obtidas 
anteriormente.

Fonte: Os autores (2016).
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3.3 Procedimentos e critérios para coleta de evidências

A existência prévia de uma base de dados ajudou o processo de coleta de dados. Os dados 
permitiram dar o primeiro olhar para os movimentos recentes da indústria sucroenergética. Já as 
informações desejadas pela pesquisa e não presentes na literatura foram buscadas por meio de 
três tipos de evidência primária: workshop, entrevistas e aplicação de questionários.

3.3.1 Workshop

A primeira iniciativa na busca por respostas para as perguntas da pesquisa foi a realização 
de um workshop, que contou com a presença de 20 representantes do setor, como empresas 
produtoras, fornecedores, institutos de pesquisa e representantes do governo (Quadro 3.3). Rea-
lizado no período de uma tarde, nas dependências da FGV, no bairro da Candelária, o workshop 
ocorreu em duas etapas distintas: (i) formação de grupos de debate com uma amostra dos re-
presentantes, em que se discutiram tópicos específicos voltados para aquele público, sempre 
acompanhados de um pesquisador e em duas rodadas distintas; (ii) debates em plenária com a 
presença de todos os participantes, em que foram apresentados e discutidos os resultados en-
contrados nos grupos de trabalho. O workshop foi filmado e gravado, tendo as suas discussões 
transcritas pelos pesquisadores. As transcrições foram utilizadas para compor o roteiro de entre-
vistas que seria realizado na etapa posterior, bem como para fundamentar qualitativamente os 
resultados encontrados pela análise quantitativa.

Quadro 3.3. Instituições e respectivos participantes do workshop de pesquisa

Nº Instituição Participante

1 Tonon Bioenergia Antonio Carlos Viesser 

2 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Artur Yabe Milanez

3 Odebrecht Agroindustrial Carlos Eduardo Calmanovici

4 Fermentec Henrique Berbert de Amorim Neto

5
Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroenergético (Ridesa)
Hermann Paulo Hoffmann

6 Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) Jaime Finguerut

7 GranBio José Bressiani

8 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) José Vitor Bomtempo

9 Unica Luciano Rodrigues

10 Brookfield Brasil Luiz Ricardo Renha                                                            

11 Grupo Maubisa Maurílio Biagi Filho        

12 Dedini Paulo Augusto Soares

13
Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de 

São Paulo (Canaoeste)
Pedro Luis Lorenzetti

14 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Rosângela Moreira de Araújo

15 Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) Vinícius Pabon

Fonte: Os autores (2016).
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3.3.2 Entrevistas 

Foram realizadas entrevistas com cinco representantes de empresas produtoras da indús-
tria sucroenergética de diferentes portes e portfólio produtivo, as quais seguiram um roteiro ela-
borado pelo grupo de pesquisa, que cobria as três áreas designadas para o setor (feedstock, pro-
cessos agrícolas e processos industriais), e foram semiestruturadas com caráter aberto para que 
o entrevistado tivesse liberdade de tratar temas que não estavam presentes a priori no roteiro 
de entrevista. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas para serem inseridas com caráter 
qualitativo no trabalho.

3.3.3 Questionários

A elaboração dos questionários buscou levantar evidências das três etapas do modelo ana-
lítico da pesquisa representado pela Figura 2.2, quais sejam: (i) acumulação de capacidades tec-
nológicas; (ii) impactos da acumulação de capacidades tecnológicas (desempenho competitivo); 
(iii) mecanismos intra e interorganizacionais de aprendizagem tecnológica. Esses questionários 
foram respondidos pelas 15 empresas da indústria sucroenergética selecionadas para quatro 
triênios distintos de tempo: 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014, divisão importante 
para averiguar a trajetória da acumulação de capacidades tecnológicas das empresas ao longo 
do tempo. O Quadro 3.4 sintetiza os tipos de questionário aplicados e as variáveis coletadas.

Quadro 3.4. Tipos de questionário aplicados, agentes respondentes e variáveis coletadas

Nº Tipo de questionário Variáveis coletadas

1

Atividades tecnológicas nas áreas 
de feedstock, processos agrícolas e 
processos industriais executadas 

pelas empresas.

Níveis de capacidade tecnológica das áreas de feedstock, 
processos agrícolas e processos industriais das empresas.

2
Caracterização da organização e 

desempenho competitivo.

Características gerais da empresa e variáveis de 
desempenho competitivo (produtividade do trabalho e 
inserção internacional).

3
Mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional 
utilizados e resultados do uso desses mecanismos para as 
empresas.

4
Mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais.

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional 
utilizados, parceiros envolvidos e resultados do uso desses 
mecanismos para as empresas.

Fonte: Os autores (2016).

O questionário 1 de atividades tecnológicas nas áreas de feedstock, processos agrícolas e 
processos industriais executadas pelas empresas buscou mensurar sua acumulação de níveis de 
capacidade tecnológica, ou seja, a etapa A do modelo de pesquisa; para tanto, seguiu a escala 
de níveis de capacidade tecnológica apresentada pela Figura 2.3, mas adaptada às especificida-
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des tecnológicas das referidas áreas. Essa abordagem envolve a aquisição direta de informações 
descritivas sobre as atividades tecnológicas implementadas pelas empresas. A metodologia é 
baseada em uma série de estudos que medem as capacidades inovadoras de empresas lateco-
mers em períodos e indústrias distintos15. Os Quadros 3.5, 3.6 e 3.7 apresentam a escala de níveis 
de capacidade tecnológica, respectivamente, para as áreas de feedstock, processos agrícolas e 
processos industriais da indústria sucroenergética.

Quadro 3.5. Escala de capacidades tecnológicas na área de feedstock

Fonte: Os autores (2016).

Quadro 3.6. Escala de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas

Fonte: Os autores (2016).

15 Ver, por exemplo, Bell e Pavitt (1995), Dantas e Bell (2009), Figueiredo (2010) e Lall (1992).
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Quadro 3.7. Escala de capacidades tecnológicas na área de processos industriais

Fonte: Os autores (2016).

O questionário 2 de caracterização da organização e desempenho competitivo das em-
presas buscou coletar suas informações gerais para a mensuração de variáveis de desempenho 
competitivo, ou seja, a etapa C do modelo de pesquisa. O desempenho competitivo foi medido 
nesta pesquisa por meio das variáveis de produtividade do trabalho (receita bruta de vendas 
dividida pelo número de empregados) e inserção internacional (proporção das receitas obtidas 
com exportação). Esses dados financeiros e comerciais foram coletados para os últimos anos de 
cada um dos quatro triênios pesquisados, quais sejam: 2005, 2008, 2011 e 2014. O Quadro 3.8 
sintetiza as variáveis de desempenho competitivo selecionadas.

Quadro 3.8. Variáveis de desempenho competitivo

Tipo de variável Variável averiguada

Produtividade do trabalho Receita bruta de vendas (em R$) por número de empregados.

Inserção internacional Proporção das receitas obtidas com exportação (em %).

Fonte: Os autores (2016).

Por fim, os questionários 3 e 4 de mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacio-
nais buscaram mensurar os tipos de mecanismo utilizados pelas empresas, tipos de parceria e 
tipos distintos de resultado que pudessem influenciar a acumulação de níveis de capacidade 
tecnológica, ou seja, a etapa B do modelo de pesquisa. Os mecanismos de aprendizagem intraor-
ganizacionais são caracterizados pela geração interna de saber tecnológico, que pode acontecer 
por meio da criação, compartilhamento, integração e codificação interna de conhecimento. Em 
teoria, os mecanismos intraorganizacionais tornam as empresas capazes de absorver os recursos 
trazidos de fora, isto é, possibilitam a integração das aprendizagens interna e externa, internalizan-
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do-as em suas próprias capacidades de processo e de produto16. O Quadro 3.9 apresenta os tipos 
de mecanismo intraorganizacional utilizados na pesquisa.

Quadro 3.9. Mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais 

Mecanismo 
intraorganizacional

Exemplos

Criação interna de 
conhecimento

Treinamento para geração de novos materiais, processos e equipamentos; 
experimentação e testes em laboratórios e plantas; solução de problemas por 
profissionais individuais.

Compartilhamento de 
conhecimento

Times multidisciplinares para troca de conhecimento interno; disseminação de 
especialistas dentro da empresa; troca de conhecimento por redes internas; 
soluções compartilhadas de problemas entre áreas funcionais.

Integração interna de 
conhecimento

Arranjos internos para integração de conhecimento desenvolvido em 
diferentes áreas da organização; uso de comitês e projetos de longo alcance 
para compartilhar e integrar conhecimento inovativo; uso de profissionais 
especializados em compartilhamento de integração de experiência dentro de 
diferentes áreas da empresa; arranjos interfuncionais (por exemplo, engenharia, 
produção, marketing, P&D) para solução de problemas específicos e/ou 
projetos de desenvolvimento.

Codificação de 
conhecimento e 

arranjos organizacionais 
relacionados

Documentação de atividades realizadas no processo produtivo; padronização 
das práticas de engenharia; documentação de procedimentos administrativos; 
criação de normas e regulações internas.

Fonte: Os autores (2016).

Já os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais são caracterizados pelos fluxos 
e ligações de saber tecnológico entre empresas e demais organizações, como universidades, ins-
titutos de pesquisa, consultores, competidores ou outras empresas ao longo da cadeia produtiva 
(fornecedores e clientes). Seus fluxos e ligações podem apresentar diversos tipos de interação, 
desde uma contratação ou treinamento de mão de obra até arranjos mais complexos de parce-
rias em projetos de P&D. A aquisição de conhecimento tecnológico externo é um dos principais 
meios pelos quais as empresas de economias em desenvolvimento podem avançar em níveis de 
capacidade tecnológica para inovação17. O Quadro 3.10 apresenta os tipos de mecanismo interor-
ganizacional e parceiro utilizados na pesquisa.

16 Ver Bell e Figueiredo (2012), Figueiredo (2015) e Figueiredo, Cohen e Gomes (2013).
17 Ver Figueiredo (2015) e Figueiredo, Cohen e Gomes (2013).
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Quadro 3.10. Mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 

Mecanismo 
interorganizacional

Exemplos

Contratação de profissionais
Contratação de profissionais com competências específicas para 
determinado processo produtivo.

Treinamentos técnicos/
gerenciais específicos

Treinamentos realizados dentro da firma com parceria de outras 
organizações.

Diferentes formas de ensino Programas de graduação e pós-graduação; participação em congressos etc.

Assistência técnica 
Interações com consultores e especialistas para o desenvolvimento de um 
projeto.

Aquisição de conhecimento 
codificado

Busca de documentação de patentes; compra de algoritmos de design; 
acesso a conhecimento científico diverso; compra de padrões técnicos, 
patentes e especificações de produto.

Aprendizado com usuários 
líderes

Troca de experiências para resolução de problemas; desenho e 
desenvolvimento produtivo conjunto; criação de novas formas de 
distribuição.

P&D Interações em projetos de inovação avançada.

Tipos de parceiro

Universidades e institutos de 
pesquisas locais

Fornecedores Consultorias

Universidades e institutos de 
pesquisas internacionais

Firmas competidoras Clientes

Fonte: Os autores (2016).

Para cada tipo de mecanismo de aprendizagem intra e interorganizacional, buscou-se tam-
bém entender os resultados gerados, concebidos a partir da visão mais ampla de inovação, de 
etapas mais básicas a etapas mais complexas (Figura 2.1), quais sejam: (i) informações técnicas 
sobre processos e produtos existentes; (ii) melhorias e adaptações em processos e produtos exis-
tentes; (iii) criação de novos processos e produtos; (iv) criação de novos conhecimentos científi-
cos; (v) patentes.

Os procedimentos adotados decorreram tanto de análises qualitativas quanto de análises 
estatísticas. A análise qualitativa foi realizada por meio da interpretação das discussões entre 
especialistas e agentes da indústria sucroenergética no Brasil no workshop e nas entrevistas in-
dividuais com diretores e gestores de algumas das principais empresas produtoras. Já a análi-
se estatística foi realizada pela utilização de inferências estatísticas na busca por correlações e 
possíveis causalidades entre as variáveis das três etapas de análise (acumulação de capacidades 
tecnológicas, mecanismos de aprendizagem e desempenho competitivo)18. Buscou-se, em todas 
as etapas, a confrontação entre resultados quantitativos e informações qualitativas, ou seja, os 
resultados estatísticos foram validados, na medida do possível, por exemplos e evidências práti-
cas observados nas empresas pesquisadas.

18 Os procedimentos estatísticos e a mensuração de algumas variáveis são apresentados no decorrer de sua utilização na seção 
5.
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Açúcar e bioetanol são produtos tradicionais no setor sucroalcooleiro, o qual, após a intensa 
transformação experimentada nos últimos 15 anos, tem sido identificado como sucroenergético; 
junte-se, aí, um novo produto (a energia), além de novas rotas tecnológicas para a produção do 
etanol e de coprodutos, como vinhaça e torta de filtro. Essa atividade adquiriu projeção mundial 
e as vantagens (naturais e construídas) do Brasil atraíram capitais estrangeiros, bem como vários 
grupos nacionais passaram a investir maciçamente no setor, que açambarcou mudanças con-
temporâneas relevantes, como a introdução da matriz energética limpa. O relatório Bioenergy – a 
sustainable and reliable energy source, elaborado e divulgado pela International Energy Agency 
(IEA), informa que na matriz energética primária mundial a bioenergia responde por 13%, dos 
quais apenas 9% são agrícolas; o restante representa a biomassa a partir da madeira. Em 2014, 
o Brasil produziu 3,4 milhões de metros cúbicos de biodiesel, sendo o óleo de soja a principal 
matéria-prima (77% da produção total)19.

Historicamente, a década de 1930 foi um marco na produção de açúcar e biocombustíveis 
no Brasil. A partir da Segunda Guerra Mundial, o bioetanol passou a ser usado em larga esca-
la como combustível automotivo. A reversão das condições de acesso ao petróleo – após os 
grandes choques de preço – induziu o país a lançar o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), 
na década de 1970, marcando uma relativa profissionalização do setor. Décadas depois, com o 
lançamento dos carros flex fuel, em meados de 2000, o etanol recobrou sua posição estratégica 
na economia nacional. 

O bioetanol é um combustível que não tem origem mineral e petrolífera, obtido por meio 
da fermentação de açúcares, sendo utilizado em motores de explosão. Sua composição quími-
ca (CH3CH2OH) confere-lhe uma característica de alta octanagem, podendo 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. 

A cana-de-açúcar é a opção para produção do bioetanol mais viável economicamente, ten-
do em vista as tecnologias comercialmente disponíveis. É uma cultura semiperene com ciclo 
fotossintético do tipo C420, gênero Saccharum, família Gramineae, que consiste em espécies pe-

19 Ver Brasil (2015). 
20 São as duas vias para captação de dióxido de carbono pela planta, ambas com o mesmo resultado: produzir os carboidratos 
que serão usados no crescimento da planta. Mais especificamente, a cana-de-açúcar e as gramíneas desenvolveram o C4 como 
esquema alternativo ao C3. Nesse esquema alternativo, a folha é capaz de armazenar ácidos com quatro carbonos antes de sua 
captação pela ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (RuBisCo), enzima mais abundante nas plantas. Um dos maiores 
problemas das plantas é a perda de água pelos estômatos, sendo que o mecanismo C4 aumenta em dez vezes a concentração 
desse gás nas células da bainha vascular. Assim, tal mecanismo evita a perda de água, pelo melhor aproveitamento de dióxido 
de carbono.

Características da Indústria 

Sucroenergética4
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renes de grama alta nativas de zonas tropicais da Ásia, sobretudo da Índia. Nem todas as regiões 
do planeta são aptas para produzi-la. 

A biomassa derivada de plantas, animais, microrganismos e resíduos orgânicos é utilizada 
para a produção de biocombustíveis de segunda geração, que podem ser sólidos, líquidos ou ga-
sosos, como exibido no Quadro 4.1. Além do uso tradicional, a bioenergia moderna compreende 
os biocombustíveis utilizados com a finalidade de transporte, geração de calor e eletricidade. 
Embora não seja consensual, a classificação dos biocombustíveis pode ser feito pelo reconheci-
mento de diferentes gerações, com base nas matérias-primas utilizadas21.

Quadro 4.1. Classificação dos biocombustíveis

Biocombustível Tecnologia Matéria-prima Coproduto

Bi
oc

om
bu

st
ív

el
 d

e 
1ª

 g
er

aç
ão

Bioetanol
Extração, fermentação, 
hidrólise, destilação e 

desidratação.

Europa: cereais e 
beterraba.

Estados Unidos: milho.

Canadá: milho e cereais.

Brasil: cana-de-açúcar.

Américas do Sul e 
Central: cana-de-açúcar e 

mandioca.

África: cana-de-açúcar e 
milho.

Bagaço de cana para 
geração de energia; milho 
e cereais para alimentação 

de animais.

Biodiesel
Transesterificação do 

éster metílico do ácido 
graxo.

Europa: colza, girassol e 
soja. Estados Unidos: soja 

e girassol.

Canadá: soja e colza.

Américas do Sul e 
Central: soja, palma, 

pinhão-manso e mamona.

África e Ásia: palma, soja, 
girassol e pinhão-manso.

Torta de bolo para 
alimentação de animais; 

glicerina; torta de bolo para 
uso 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 
alimentação de animais.

Biogás

Fermentação da 
biomassa (digestão 

anaeróbica) e 
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 e 

carbonização.

Madeira, grama cortada, 
grãos, switchgrass, carvão 
vegetal, lixo doméstico e 

esterco.

-

21 Ver IEA (2009).
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Biocombustível Tecnologia Matéria-prima Coproduto
Bi

oc
om

bu
st

ív
el

 d
e 

2ª
 g

er
aç

ão

Bioetanol

Conversão bioquímica 
da celulose e 

hemicelulose da 
biomassa em açúcares 

fermentados.

Biomassa lignocelulósica 
(caule de trigo, palha de 
milho e bagaço de cana-

de-açúcar).

-

Biodiesel 
e outros 

(bioquerosene, 
bio-hidrogênio, 

biometanol, 
dimetilfurano 
– DMF e éter 

dimetílico – bio-
DME).

Hidrogenação de óleos 
vegetais ou gorduras 

animais e gaseificação 
de biomassa para 

geração de syngas, 
seguida da 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).

Bi
oc

om
bu

st
ív

el
 d

e 
3ª

 g
er

aç
ão

Bioetanol, 
biodiesel, 
butanol e 

combustível 
para avião.

Conversão 
bioquímica para 

fermentação alcoólica, 
fotobiorreatores, 

processo de 
hidrodesoxigenação 

e pirólise e outras 
tecnologias.

Micro e macroalgas em 
lagoas de biorrefinarias.

Alimento para animais 
com alto teor de proteína, 
bipolímeros e fertilizantes 

agrícolas.

Fonte: Os autores (2016).

Existem variadas denominações dessa indústria, as quais pretendem refletir e contem-
plar as mudanças tecnológicas experimentadas, como, por exemplo: (i) indústria agroenergéti-
ca ou de agroenergia: empresas que produzem combustíveis a partir de matérias-primas vege-
tais, como cana-de-açúcar, soja, milho e beterraba, que resultam em diversos produtos, como 
bioetanol, biodiesel, bioquerosene e energia elétrica; (ii) indústria sucroenergética: empresas 
que produzem bioetanol, energia elétrica e bioquerosene a partir da cana-de-açúcar; (iii) indús-
tria sucroalcooleira: 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 utili-
zada pela organização de classe mais representativa do Brasil (Unica), compreendendo empre-
sas produtoras tanto de bioetanol quanto de açúcar; (v) indústria de bioenergia: terminologia 
utilizada pela União dos Produtores de Bioenergia (UDOP), incluindo empresas produtoras de 
bioetanol e biodiesel; (vi) indústria de bioetanol22.

Um marco da organização industrial sucroalcooleira foi sua transformação em sucroener-
gética23, denominação empregada nesta pesquisa em vista das denominações utilizadas e da 
leitura acadêmica que tem sido adotada. Essa transformação permitiu o surgimento de novas 

22 Ver Gonzalez (2016).
23 Ver Poz, Silveira e Masago (2013).
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formas empresariais, com estrutura, rota tecnológica e estratégias distintas, sendo a identifica-
ção precisa de rotas tecnológicas, em bioenergia, mais complexa. Mais recentemente, foi pos-
sível distinguir, em relação ao bioetanol, pelo menos três rotas tecnológicas, que influenciam a 
produção de açúcar e de bioenergia, bem como de outros coprodutos, merecendo, por isso, ser 
destacadas.

A primeira geração de biocombustíveis inclui as tecnologias maduras e convencionais apli-
cadas à produção de etanol a partir da cana-de-açúcar ou milho, de biodiesel a partir de oleagi-
nosas e gorduras animais e de biometano a partir da digestão anaeróbica de biomassa (Quadro 
4.1). Nesse processo, sementes, grãos e plantas, como, por exemplo, milho, cana-de-açúcar, colza 
ou couve-nabiça, trigo, girassol e dendê, constituem o feedstock básico. Os biocombustíveis de 
primeira geração mais consumidos no mundo são o bioetanol, que representa mais de 80% da 
produção de biocombustíveis líquidos, o biodiesel, os óleos vegetais e o biogás24.

Os biocombustíveis de segunda geração abrangem um conjunto de biocombustíveis pro-
duzidos a partir de novas matérias-primas (Quadro 4.1). Nessa classificação, o bioetanol e o bio-
diesel são produzidos a partir de tecnologias maduras, mas com novas matérias-primas, como o 
açúcar de pinhão-manso, mandioca ou Miscanthus25. Além deles, uma série de biocombustíveis 
inovadores (bioetanol, butanol e syndiesel) será produzida no futuro a partir de materiais ligno-
celulósicos, ou seja, fibras, palha, madeira e grama. No entanto, essas tecnologias ainda estão em 
fase experimental.

Por fim, a terceira geração de biocombustíveis (Quadro 4.1) geralmente envolve as rotas de 
produção de biocombustíveis que estão ainda nos seus estágios iniciais de pesquisa e desenvol-
vimento ou não possuem aplicação comercial, como, por exemplo, os biocombustíveis a partir 
de algas e o hidrogênio a partir de biomassa26. Outros tipos de biocombustível desta geração 
incluem álcoois como biopropanol e butanol, que, devido à falta de experiência em plantas de 
produção, não são normalmente considerados relevantes para a comercialização no mercado de 
combustíveis antes de 205027.

4.1 Atividades das áreas tecnológicas da indústria sucroenergética

A cadeia de fornecedores de bens de capital desempenhou um papel muito importante na 
introdução de novas tecnologias na fase industrial, assim como os institutos de pesquisa quanto 
à fase de feedstock. A produção competitiva nessa indústria depende da eficiência das relações 
intersetoriais dos elos da cadeia, tendo em vista sua relativa complexidade, como exposto na 
Figura 4.1.

24 Ver UNEP (2009).
25 Ver IEA (2009).
26 Ibid.
27 Ver UNEP (op. cit.).
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Figura 4.1. Funções tecnológicas e cadeia produtiva do setor sucroenergético

Fonte: Os autores (2016).

A área tecnológica é uma distinção setorial agrupada em níveis de acordo com interações 
distintas esperadas para a elaboração do produto final. Na indústria sucroenergética, distin-
guem-se as áreas tecnológicas expostas na sequência28.

4.1.1 Feedstock e processos agrícolas

O melhoramento genético da 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 tipo de colheita empregado (manual 
ou mecânica)29. Existem duas rotas tecnológicas para a obtenção de novas variedades de cana-de-
-açúcar: a convencional e a transgenia30. 

A rota tecnológica de melhoramento convencional envolve a obtenção de sementes sexua-
das de cana-de-açúcar pela hibridação para acesso a uma ampla variabilidade genética (Figura 4.2). 
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 caracte-
rísticas do fenótipo desejado. A experimentação de campo, com repetições em vários ambientes, 
possibilita a identificação genotípica com o fenótipo superior, que será a nova variedade31.

A rota tecnológica de transgenia envolve atividades de P&D para descoberta de novos ge-
nes, desenvolvimento de novos eventos genéticos e obtenção de variedades transgênicas (Figura 
4.2). A obtenção de variedades transgênicas envolve a identificação de sequências de genes mo-

28 Ver Gonzalez (2016) e Matias (2011).
29 Ver Rossetto (2015).
30 Ver Gonzalez (op. cit.).
31 Ver Alvarez et al. (1983), Goes et al. (2011), Paraizo (2013) e UFSCar (2015).
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dificados ou oriundos de organismos de outras espécies com as características desejadas, além da 
transferência desses genes para variedades de cana-de-açúcar melhoradas pelo método conven-
cional.

Figura 4.2. Rotas e capacidades tecnológicas associadas ao desenvolvimento de novo feedstock

Fonte: Adaptado de Gonzalez (2016).

Ambas as rotas tecnológicas permitem a aplicação de ferramentas (atividades) biotecnoló-
gicas com o objetivo de melhorar o ganho genético e reduzir o tempo necessário para obter um 
novo cultivar, podendo ser utilizadas de forma complementar para o desenvolvimento de novas 
variedades. As possibilidades técnicas dependem do nível de investimento e compromisso com 
uma rota tecnológica particular32. Entre as ferramentas biotecnológicas que têm sido utilizadas 
no desenvolvimento das novas variedades de cana-de-açúcar no âmbito da rota de transgenia, 
tem-se a Quantitative Trait Loci (QLT), na qual uma seção de ácido desoxirribonucleico (DNA) cor-
relaciona-se com uma variação fenotípica – Expressed Sequence Tags (ESTs), consistente em uma 
metodologia para descobrir uma sequência de DNA complementar – e marcadores moleculares 
– constituindo um fragmento de sequência de DNA que pode conter ou estar associado a genes 
que conferem características de importância agronômica33.

Por sua vez, a área de processos agrícolas constitui o plantio, o cultivo e a colheita da cana (Fi-
gura 4.2). É uma fase determinante quanto à produtividade da indústria, tendo em vista que maior 

32 Ver Marin, Stubrin e Van Zwanenberg (2014).
33 Ver Gonzalez (2016).



46

Características da Indústria Sucroenergética

quantidade de Açúcar Total Recuperável (ATR) obtido da colheita de cana influencia o rendimento 
industrial e depende da adaptação das variedades ao solo, além do controle biológico de pragas. 
Maiores níveis de ATR dependem, também, das condições de plantio, cultivo, colheita e trans-
porte da cana até a usina34. Portanto, o processo de mecanização da colheita de cana-de-açúcar a 
partir do protocolo ambiental deflagrou novos desafios à fase agrícola. 

4.1.2 Processos industriais

A experiência e o conhecimento acumulados pelo Brasil na produção de etanol de primeira 
geração são consideráveis, bem como reconhecidos internacionalmente. Entre as principais eta-
pas do processo produtivo, estão a extração – a difusão representa um avanço tecnológico em 
relação à moagem –, fermentação, destilação, retificação e desidratação do etanol hidratado, isto 
é, do etanol anidro (Figura 4.3). As etapas de recepção, preparo e extração do caldo são bastante 
críticas na produção de etanol e açúcar. Não bastasse a exigência de adequado funcionamento 
dos equipamentos, a sequência completa das operações deve ser harmonizada e otimizada35.

Figura 4.3. Açúcar e bioetanol: esquema básico do processo produtivo

Fonte: BNDES e CGEE (2008, p. 79).

34 Ver Fonseca et al. (2007).
35 Ver Leal (2010).
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A fermentação é a etapa mais relevante para a obtenção de etanol no Brasil, tanto na pro-
dução de etanol de primeira geração a partir da cana-de-açúcar quanto de segunda geração. A 
levedura Saccharomyces cerevisiae é o microrganismo mais utilizado, uma vez que assimila fa-
cilmente a glicose da cana ou a celulose da biomassa, enquanto a bactéria Zymomonas mobilis 
tem elevada eficiência energética, com um rendimento de etanol superior a 90%. Originária de 
regiões tropicais da América, Ásia e África e semelhante às bactérias acéticas, detém rápido con-
sumo de glicose36 e seria um potencial concorrente da levedura Saccharomyces cerevisiae, por 
apresentar baixo rendimento celular, poucos produtos secundários, facilidade de manutenção 
genética, alta tolerância a açúcares e resistência a altas temperaturas37.

4.2 Rota tecnológica da produção de bioetanol de primeira geração

Como já comentado, a experiência e o conhecimento acumulados pelo Brasil na produção 
de etanol de primeira geração são consideráveis e reconhecidos internacionalmente, estando, 
entre as principais etapas do processo, a extração (moagem ou difusão), fermentação, destilação, 
retificação e desidratação do etanol hidratado, resultando na obtenção de etanol anidro.

O processo de produção de bioetanol pode utilizar caldo da cana-de-açúcar e uma mistura 
de caldo e melaço, prática mais comum nas usinas brasileiras38. Na produção a partir do caldo, o 
substrato é tratado e submetido ao processo de evaporação, com a finalidade de ajustar o nível 
de concentração de açúcares. Em seguida, a mistura do melaço e do caldo resulta no mosto, 
uma solução açucarada que será remanejada para a etapa de fermentação. Nessa etapa, acres-
centam-se leveduras ao mosto (melaço e caldo), que realizam o processo durante o período de 
8 a 12 horas. Após o término da etapa de fermentação, as leveduras são recicladas e o vinho é 
transferido às colunas de destilação.

O transporte da cana-de-açúcar à usina delimita o início da fase agrícola do etanol de pri-
meira geração. A cana é colocada em processo de lavagem e segue para a etapa de extração do 
caldo. Grande parte das usinas brasileiras utiliza a tecnologia de moendas na etapa de extração, 
mecanismo que exerce pressão por meio de rolos com o intuito de extrair o caldo da cana-de-
-açúcar39. Durante a extração, ocorre a separação entre o caldo (com a sacarose) e a fibra da ca-
na-de-açúcar (bagaço), reaproveitada nas etapas subsequentes para geração de bioenergia, que 
alimenta a própria usina.

Na difusão, a cana-de-açúcar triturada é submetida a uma série de lavagens com água 
quente, a fim de extrair seus açúcares. Após a extração do caldo – e seus açúcares –, a solução é 
peneirada, tratada quimicamente e filtrada, resultando também na produção de torta de filtro, 
reaproveitada nas plantações de cana-de-açúcar na forma de adubo.

36 Ver Santos, Borschiver e Couto (2012). 
37 Ibid.
38 Ver BNDES e CGEE (2008).
39 Ibid.
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Na etapa posterior à extração, o caldo da cana filtrado pode ser enviado à próxima etapa 
do processo de produção de açúcar ou etanol anidro e hidratado. Nesse processo, as primeiras 
etapas da rota tecnológica de produção de etanol anidro e hidratado são sobrepostas às etapas 
iniciais da rota aplicada na produção de açúcar. Quanto a esta, o caldo tratado é submetido aos 
processos de evaporação, cozimento e centrifugação, com o objetivo de cristalizar a sacarose e 
obter o açúcar. O mel (melaço) residual da produção de açúcar pode ser encaminhado também à 
etapa seguinte de fermentação e utilizado como matéria-prima para produzir etanol.

A fermentação é uma das etapas de maior complexidade da produção de etanol, na qual 
cabem inovações, como destacaram as empresas entrevistadas. Na década de 1980, a implan-
tação das destilarias autônomas criou espaço para o tratamento do caldo, até então cru, por 
meio do desenvolvimento da microbiologia da fermentação. Quando a Copersucar adquiriu os 
direitos de fabricação do modelo fermentativo da australiana Sugar Research Institute (SRI), a 
fermentação tornou-se prioridade, pois se apresentava com a menor eficiência – a taxa de con-
versão estequiométrica de 0,6474 litros de etanol e de ATR não passava de 80% e 100%, respec-
tivamente40. O modelo de fermentação contínua passou a ser largamente usado, a despeito dos 
casos de infecção em grande escala, em função de suas vantagens (como investimento inicial e 
custo menores).

4.3 Rota tecnológica da produção de bioetanol de segunda geração

O bioetanol vem sendo produzido pela hidrólise e fermentação de materiais lignocelu-
lósicos desde o fim do século XIX, mas somente nos últimos 20 anos essa tecnologia tem sido 
proposta para atender ao mercado de combustíveis. A tecnologia de produção de bioetanol de 
segunda geração por meio da hidrólise de materiais celulósicos apresenta-se como uma alterna-
tiva tecnológica recente e que está em andamento. Nessa rota, o processo de hidrólise inicia-se 
com a etapa de pré-tratamento da matéria-prima, que compreende a ruptura da sua estrutura 
celular, que será tratada química ou biologicamente nas etapas seguintes, para separar os açúca-
res e remover a lignina. Na etapa posterior, a celulose é convertida em glicose por meio de rotas 
tecnológicas ácidas (diluída ou concentrada) ou enzimáticas – a primeira envolve a hidrólise da 
hemicelulose, seguida da hidrólise da parte celulósica (Figura 4.4).

40 Ver Leal et al. (2010).
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Figura 4.4. Atividades da rota tecnológica de segunda geração

Fonte: Os autores (2016).

Entretanto, os processos são caros e complexos. Essas tecnologias correspondem aos pro-
cessos de hidrólise ácida (processo químico) ou enzimática (processo biotecnológico), para che-
gar aos açúcares, e, depois, de fermentação, para produzir o etanol propriamente dito (outros 
processos são a gaseificação, destilação e fermentação). Diante da instabilidade do mercado de 
etanol devido à disputa por matéria-prima e sua dependência do preço do açúcar41, seria ade-
quada uma política42 de subsídios para amenizar o risco de incerteza de preço do etanol em 
relação ao do petróleo43. 

O processo de hidrólise enzimática requer o desenvolvimento de microrganismos capazes 
de quebrar a celulose, fermentar o açúcar, tolerar altas concentrações de bioetanol e produzir 
exclusivamente o etanol (sem subprodutos indesejáveis). Os esforços de criação de tal micror-
ganismo concentram-se em modificar geneticamente um determinado microrganismo existen-
te (Trichoderma reesei), com a remoção de características genéticas indesejadas e o acréscimo 
de genes (de outro microrganismo), incorporando características que permitam a redução do 
número de etapas do processo de conversão e de custos e o aumento da competitividade do 
produto.

No caso da celulose, como a hidrólise química requer condições de alta severidade, tal es-
tratégia difere da concepção de processos antigos em que se buscava a hidrólise química con-

41 Ver Bastos (2005).
42 Ver Taheripour e Tyner (2008).
43 Bourne Junior (2007) destaca que os subsídios para o etanol, nos Estados Unidos, beneficiam produtores de pequenas cida-
des do interior desse país.
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junta da celulose e da hemicelulose, pois são polissacarídeos com diferentes suscetibilidades 
ao ataque hidrolítico44. A biomassa lignocelulósica é composta por polissacarídeos (celulose e 
hemicelulose) e lignina, polímero complexo de grupos metoxi e fenilpropânicos que mantêm as 
células unidas. Apesar de ser possível produzir diversos produtos com base na lignina, atualmen-
te o foco dos estudos tem se voltado para o uso desse material como fonte de energia para os 
processos, o que garantiria a autossuficiência e, eventualmente, até a possibilidade de exportar 
alguma energia elétrica excedente. 

4.4 Indústria sucroenergética: evolução da produção e aspectos 
competitivos

A Figura 4.5 evidencia que o Brasil tornou-se proeminente na área plantada de cana-de-
-açúcar em relação aos demais países produtores a partir de 1983, estando a Índia como o segun-
do país com maior proporção de sua área agriculturável destinada à cana. A partir da década de 
2000, a área destinada à produção de cana, no Brasil, aumentou consideravelmente, motivada 
pela expansão das empresas produtoras, as quais foram estimuladas a investir pelo então pro-
missor cenário do bioetanol. Em 2002, iniciou-se uma trajetória de expansão da área brasileira 
plantada de cana-de-açúcar, seguida, mais uma vez, da Índia.

Figura 4.5. Mundo: série histórica da evolução da área destinada à produção de cana-de-açúcar – 1980-2014

Fonte: Adaptado de FAOSTAT.

O aumento da exigência de mistura de bioetanol anidro na gasolina, bem como a institu-
cionalização dos carros flex fuel, contribui para explicar o expressivo aumento da oferta de etanol 

44 Ver BNDES e CGEE (2008). 
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a partir de 2004-2005 (Figura 4.6), ainda que comparativamente à demanda esse crescimento 
não tenha sido suficiente para atender ao mercado nacional em alguns anos específicos.

Figura 4.6. Brasil: série histórica da evolução da produção de etanol (em m3)

Fonte: Adaptado de Anuário de Agroenergia e Novacana.

De fato, a expansão do bioetanol iniciou-se em 1976-1977 (Figura 4.7), motivada por in-
centivos governamentais específicos que persistiram sob outra roupagem. Enquanto a evolu-
ção da produtividade – mensurada em litros por tonelada de cana-de-açúcar – do etanol anidro 
manteve-se, entre 1976-1977 e 2013-2014, relativamente estável ao quociente de 60, o etanol 
hidratado apresentou mais oscilações, com picos de alta em 1986-1987 e 2007-2008. Confron-
tando a evolução da produtividade do bioetanol com a expansão da área destinada ao cultivo 
da cana-de-açúcar e sua produtividade, é possível descrever um aumento do cultivo a partir dos 
incentivos governamentais recentes ao consumo do bioetanol. 
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Figura 4.7. Brasil: série histórica da evolução da produtividade do 
etanol (em litros por tonelada de cana-de-açúcar)

Fonte: Adaptado de Anuário de Agroenergia e Novacana.

O ATR representa a qualidade da cana, isto é, sua capacidade de ser convertida em açúcar 
ou álcool por meio da transformação (coeficientes) de cada unidade produtiva. Antes da colhei-
ta, os produtores realizam testes para avaliar sua qualidade, sendo o preço determinado a partir 
dessa avaliação. Maiores níveis de ATR representam uma quantidade maior de sacarose, que é 
base do caldo que será fermentado para o etanol, na fase industrial, além de maior eficiência da 
conversão de energia ambiental sintetizada pela cana em energia química. Em 2011-2012, os 
níveis de ATR passaram por uma drástica redução, após um período de crescimento iniciado em 
meados da década de 1990 (Figura 4.8).

Figura 4.8. Brasil: série histórica da evolução de ATR

Fonte: Adaptado de Anuário de Agroenergia e Novacana.
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Como o ciclo de produção da cana-de-açúcar estende-se por seis ou sete anos, a média 
anual de produtividade deve levar em conta a reforma da cana do período, além de algumas 
especificidades, como variações climáticas e áreas de produção. Entre as safras de 2003-2004 e 
2013-2014, houve considerável expansão da área total cultivada, tendo as áreas de expansão – 
lavouras disponíveis para colheita pela primeira vez – aumentado sua participação na área total 
disponível para colheita – soma das áreas de soca, reforma e expansão. 

A cogeração de energia elétrica assentou-se como um dos produtos dessa indústria. A 
despeito de a tecnologia estar disponível, assim como regulamentação mais abrangente da co-
mercialização e falta de clareza quanto à política de preços de compra da energia cogerada, a 
participação da cogeração de energia na cesta de produtos das empresas do setor é significativa. 
Em 2014, em relação a 2005, a oferta nacional de energia elétrica teve crescimento total acom-
panhado, ainda que em proporção menor, pelas fontes não renováveis, enquanto os derivados 
de cana-de-açúcar expandiram sua participação, porém bastante abaixo da oferta total ao longo 
do período.

A área de cultivo de cana-de-açúcar, em 2014, aumentou em 2,2%, no Brasil, enquanto sua 
produção diminuiu 3,7% devido a uma queda de produtividade igual a 5,7%45. Explicam a queda 
de produtividade fatores como condições climáticas desfavoráveis, as quais afetaram o maior 
estado produtor: São Paulo. Especificamente para esse estado, em 2014, registrou-se uma queda 
de 11% da produtividade, o que representou um declínio de 8,4% na produção de cana-de-açú-
car46. O Nordeste do país seguiu trajetória diferente: apresentou crescimento da produtividade 
igual a 10,5%, o que pode ser explicado pela recuperação da sua cultura de cana-de-açúcar após 
as secas enfrentadas.

O estado de São Paulo possui papel de liderança no setor sucroenergético em nível nacio-
nal. O conjunto das instituições, organizações e fatores paulistas de produção acaba por induzir o 
desempenho do setor em outros estados brasileiros, especialmente quanto a inovações tecnoló-
gicas para a produção. A distribuição e a ocupação do território com a cana são concentradas e a 
capacidade de atender à demanda por etanol combustível depende da expansão da cultura para 
outras regiões do país, para as quais nem sempre há variedades de cana adequadas. Condições 
de infraestrutura e de logística também não estão resolvidas em todos os estados, como sugere 
a Figura 4.9.

45 Ver Conab (XXXX).
46 Ver ANP (2015).
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Figura 4.9. Brasil: evolução da área plantada de cana-de-açúcar por região (em mil hectares) – 2005-2014

Fonte: Adaptado de Conab.

Na região Centro-Sul, os produtores e fornecedores contam com maior gama de fornece-
dores – de bens de capital, agroquímicos, indústria química e novas tecnologias empregadas, 
como biotecnologia e big data –, bem como uma rede mais densa de transportes, inclusive para 
exportação, e de institutos de pesquisa. Entre as 67 maiores empresas produtoras dessa indús-
tria, a maior parte está localizada nessa região. 

Figura 4.10. Evolução da produção de etanol hidratado dos principais estados brasileiros produtores (em litros)

Fonte: Adaptado de Conab e Novacana.

Ao todo, no Brasil, 382 plantas produzem mais de 313 mil litros de etanol anidro e hidra-
tado, com média de 821 litros por planta47. Apenas a região Sudeste é responsável por mais de 
119 mil litros, o que representa 38% do que é produzido no país, enquanto a região Nordeste 
representa 9% do total produzido, com 69 plantas autorizadas. Aliás, o Nordeste já foi o principal 

47 Ver ANP (2015).
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produtor do setor, tendo perdido espaço – a despeito de incentivos governamentais específicos 
da década de 1960 – para a região Sudeste à medida que inovações foram introduzidas em va-
riedades e equipamentos industriais e, mais recentemente, agrícolas.

4.5 Aspectos da inserção internacional

A cana-de-açúcar é uma das commodities agrícolas mais relevantes. Em 2014, foram pro-
duzidos 1,899 milhões de toneladas em uma área cultivada total de 27 milhões de hectares, 
correspondente a 39% do total mundial48. Desde meados da década de 2000, a produção de 
cana-de-açúcar no Brasil expandiu-se consideravelmente. Em 2005, o país produziu em torno de 
400 milhões de toneladas e, em 2014, mais de 700 milhões, mantendo-se o principal produtor 
mundial (Figura 4.11). 

Figura 4.11. Maiores produtores de cana-de-açúcar em 2014 (em milhares de toneladas)

Fonte: Adaptado de FAOSTAT.

As exportações de açúcar representam o condutor do setor sucroalcooleiro, porém o eta-
nol trouxe uma nova perspectiva: fornecê-lo para o mercado interno em expansão e para o mer-
cado externo, dada a busca por fontes renováveis de energia. Estados brasileiros como Goiás e 
Mato Grosso do Sul lideraram as solicitações para instalação de novas unidades produtoras e 
fabris, criando um novo binômio com a pecuária. A cogeração de energia elétrica também cons-
titui uma alternativa, inclusive, rivalizando com o etanol celulósico ou de segunda geração (E2G).

Considerando a produtividade (em cana por hectare) brasileira em relação a Estados Uni-
dos e Indonésia, nem mesmo na década de 2000, quando o etanol tornou-se carro-chefe do 

48 Ver FAOSTAT. 
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setor sucroalcooleiro, a produtividade destacou-se. No cômputo geral, a produtividade da cana-
-de-açúcar no Brasil assumiu uma trajetória crescente a partir de meados da década de 1990 e, 
mais recentemente, os principais produtores convergiram em suas taxas de produtividade (Figu-
ra 4.12). 

Figura 4.12. Mundo: série histórica da evolução da produtividade 
de cana-de-açúcar (em toneladas por hectare)

Fonte: Adaptado de FAOSTAT.

Mesmo a cana-de-açúcar sendo produzida em mais de 100 países, praticamente 80% da 
sua produção está concentrada em apenas oito países, entre eles, o Brasil, a Tailândia e a Indo-
nésia, ao passo que o crescimento da produção do etanol depende de estímulos diretos ao seu 
consumo nos diferentes países, especialmente pelo apelo de energia renovável – alguns países, 
como Austrália, China, Colômbia, Índia e União Europeia, além dos Estados Unidos, implantaram 
parcelas obrigatórias de etanol anidro como mistura da gasolina. Ademais, maiores níveis de 
produtividade agrícola de qualquer cultura são dependentes da interação de fatores genéticos 
da planta, do clima e do solo do local onde ocorre seu cultivo, sob um dado manejo antrópico. 
Nessa perspectiva, os níveis de produtividade (em toneladas de cana por hectare) variam entre 
as regiões e os estados brasileiros. 

4.6 Aspectos da política de preços

Para analisar o mercado brasileiro de etanol, cabe considerar fatores como nível de cresci-
mento do PIB, vendas de automóveis, proporção da mistura de álcool à gasolina, nível de venda 
de carros flex fuel e possível crescimento da demanda da indústria química49, os quais podem in-
dicar a expansão do setor. O bioetanol ou álcool etílico pode ser utilizado como combustível em 

49 Ver Borges et al. (2010).
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motores de combustão interna com ignição por centelha ou em misturas de gasolina e etanol 
anidro ou como etanol puro, em geral, hidratado50. Ademais, no Brasil, ao contrário do açúcar, o 
produto é basicamente destinado ao mercado interno; no mercado externo, os Estados Unidos 
são seu principal comprador. Assim, as condições do mercado interno, especialmente as políticas 
públicas para o setor, podem influenciar sobremodo sua rentabilidade.

Duas observações sobre o comportamento dos preços no setor sucroenergético são im-
portantes: (i) a produção internacional de açúcar manteve-se elevada, apesar dos preços inter-
nacionais mais baixos, devido à intervenção dos governos da Tailândia e Índia nesse mercado; 
(ii) no plano brasileiro, a expectativa do pré-sal levou o governo a abandonar a política de reno-
vação da matriz energética em direção a combustíveis renováveis. Ao contrário da Suécia e dos 
Estados Unidos, no Brasil, o veículo flex fuel significa que o usuário pode escolher o combustível 
que prefere usar, observando a eficiência e dirigibilidade relativa do etanol (100% hidratado) e 
da gasolina (27% de anidro). Com isso, as vendas desses veículos cresceram mais do que de veí-
culos a gasolina desde 2003 (Figura 4.13): a taxa de crescimento entre 2003 e 2013 foi de 44,61%, 
enquanto houve uma redução de 39,66% para veículos a gasolina.

Figura 4.13. Evolução das vendas de automóveis por tipo de combustível utilizado – 2003-2015

Fonte: Adaptado de Anfavea.

Ao longo de 2013 e 2014, os preços de gasolina C e etanol apresentaram, porém, preços 
análogos, especialmente em função dos períodos de safra e de entressafra da cana-de-açúcar. O 
preço médio de revenda do etanol hidratado revelou uma elevação nominal de 0,8% em termos 
de sua cotação média em dezembro de 2014 relativamente a dezembro de 2013. Contudo, seu 

50 No Brasil, as especificações que devem ser atendidas por produtores e observadas em toda a cadeia de comercialização são 
definidas pela Portaria ANP nº 309/2001, para gasolina com etanol anidro, e pela Resolução ANP nº 36/2005, para etanol anidro 
e hidratado, denominados álcool etílico anidro combustível e álcool etílico hidratado combustível, respectivamente.
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preço de distribuição indicou queda de 1,22%, enquanto o preço médio de produção do etanol 
anidro deteve redução média de 2,28%51.

De fato, a gasolina tipo C apresentou, entre 2005 e 2014, preços maiores do que os do bioe-
tanol, cujas vendas foram consideravelmente superiores entre 2011 e 2014, quando os preços do 
etanol estavam estabilizados em torno de R$ 2,00/litro e os da gasolina C embarcavam em uma 
trajetória de alta, chegando a R$ 5,00/litro. Não há indicações de que a demanda dos Estados 
Unidos por biocombustível apresente aumento considerável, haja vista o consumo de etanol es-
tar atrelado ao de gasolina, por meio da mistura E10. Desde 2015, os volumes de etanol mistura-
dos à gasolina estão em aproximadamente 50 bilhões de litros, tendo a produção americana de 
bioetanol, em 2014, atingido 51 bilhões de litros e o consumo, 54 bilhões. Sua exportação líquida 
foi igual a 2,9 bilhões de litros, dos quais o Brasil foi um dos compradores. Questiona-se, nesse 
sentido, quais níveis dessa mistura comprometeriam a efetividade da política de combustíveis 
renováveis.

Em resumo, a indústria fortaleceu-se como estratégia de médio e longo prazo no país a 
partir do Proálcool, na década de 1970. Na década de 1980, a reversão da trajetória de alta dos 
preços do petróleo da década anterior levou o Estado a reduzir sua intervenção nesse mercado 
e, aliado ao contexto de crise da dívida, em 1986, a encerrar o subsídio ao etanol; com isso, a es-
tratégia do setor voltou a ser o processamento da cana em açúcar para exportação. O programa 
não deixou de existir, porque o álcool anidro continuou sendo adicionado à gasolina, enquanto 
o álcool hidratado (etílico) perdeu competitividade em relação a esta. O lançamento dos veículos 
flexíveis (flex fuel), em 2003, estimulou o crescimento do consumo do bioetanol hidratado e, por 
conseguinte, de todas as etapas dessa cadeia produtiva (Quadro 4.2).

Quadro 4.2. Indústria sucroenergética: evolução das políticas públicas no Brasil

Ano Política

1974 Criação do Proálcool.

1977 Adição de 4,5% de etanol anidro à gasolina.

1979 Adição de 15% de etanol anidro à gasolina.

1983 Carros movidos a etanol hidratado correspondem a mais de 90% do total de vendas.

1985 Percentual de etanol anidro na gasolina passa a ser de 20% a 25%.

Década 
de 1990

Percentual de etanol anidro na gasolina continua nos mesmos patamares.

2003 Entram em circulação os primeiros carros com tecnologia flex (etanol e gasolina).

2005 Início do programa nacional de biodiesel, com ampliação das atribuições da ANP.

2008 Adição obrigatória de biodiesel no diesel petróleo.

2010 Sobe o percentual obrigatório de biodiesel (B5).

2011 ANP assume a regulação do etanol (Lei nº 12.490).

2014
Sobe o percentual obrigatório de biodiesel: B6 a partir de julho; B7 a partir de novembro. 

Sobe para até 27,5% a proporção de etanol anidro na gasolina.

Fonte: Adaptado de ANP (2015).

51 Ver ANP (2015).
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Essas análises buscam, na medida do possível, verificar e identificar as relações por padrão 
de capacidade tecnológica e por área tecnológica. Dessa maneira, esta seção encontra-se orga-
nizada em quatro subseções: na subseção 5.1, apresentam-se uma descrição e uma análise dos 
níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas encontrados para a indústria su-
croenergética no Brasil de 2003 a 2014; na subseção 5.2, aborda-se a influência dos mecanismos 
de aprendizagem na acumulação de capacidades tecnológicas dessa indústria no país; por fim, 
na subseção 5.3, trata-se dos impactos da acumulação de capacidades tecnológicas no desempe-
nho competitivo da indústria sucroenergética no Brasil. Para isso, busca-se quantificar, por meio 
de inferências estatísticas e evidências qualitativas, a influência dos padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas na produtividade do trabalho e inserção internacional das empresas 
da amostra de pesquisa.

5.1 Acumulação de capacidades tecnológicas da indústria sucroenergética 
no Brasil (2003-2014)

Com base na capacidade tecnológica acumulada, as empresas tornam-se capazes de reali-
zar atividades de produção e inovação. De acordo com a identificação dos níveis de capacidade 
tecnológica por empresa da amostra, descrita com mais detalhes na seção 3, na abordagem des-
ta pesquisa, eles foram assim definidos: (i) capacidade de produção; (ii) capacidade de inovação 
básica; (iii) capacidade de inovação intermediária; (iv) capacidade de inovação avançada; (v) ca-
pacidade de inovação de liderança mundial. Esses níveis foram analisados por área tecnológica, 
ou seja, feedstock, processos agrícolas e processos industriais, como exposto na Figura 4.1. Lem-
bra-se que a indústria sucroenergética, nesta pesquisa, está representada por 15 empresas que, 
ao longo de 2003 a 2014, acumularam tais capacidades tecnológicas. 

5.1.1 Níveis de acumulação de capacidades tecnológicas

5.1.1.1 Níveis de acumulação de capacidades tecnológicas na área de feedstock 

A Tabela 5.1 revela a evolução das empresas produtoras da amostra, na área tecnológica 
de feedstock, em termos de nível de capacidade de produção e inovadora para os quatro triênios 
considerados nesta pesquisa. Todas as empresas produtoras detiveram capacidade de produção 
ao longo de 2003 a 2014, sendo que a maioria elevou suas capacidades tecnológicas até capa-
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cidade inovadora básica. Em 2003-2005, 80% das empresas elevaram suas capacidades tecnoló-
gicas até capacidade inovadora; em 2006-2008, essa proporção aumentou para 93%, a qual se 
manteve em 2009-2011 e diminuiu em 2012-2014 para 87%. Das empresas que acumularam ca-
pacidade inovadora básica, poucas atingiram o nível intermediário. Em 2003-2005 e 2006-2008, 
27% alcançaram esse nível. A partir de 2009-2011 até 2012-2014, mais empresas produtoras al-
cançaram capacidade inovadora intermediária, visto que essa proporção aumentou para 40%. 
Nos triênios 2003-2005 e 2006-2008, apenas 7% das empresas produtoras elevaram suas capa-
cidades tecnológicas de intermediária para avançada. Nos dois triênios seguintes (2009-2011 
e 2012-2014), essa proporção aumentou para 13%. Nenhuma dessas empresas, porém, elevou 
suas capacidades tecnológicas, em feedstock, até capacidade inovadora de liderança mundial.

Tabela 5.1. Evolução do número e proporção de empresas que acumularam níveis 
específicos de capacidade tecnológica na área de feedstock – 2003-2014

Tipo e nível de 
capacidade 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidades tecnológicas de inovação: gerar e gerenciar uma mudança tecnológica 

Capacidade inovadora 
de liderança mundial

Nível 5

0 0 0 0

Capacidade inovadora 
avançada 

Nível 4

1 
(7%)

1 
(7%)

2 
(13%)

2 
(13%)

Capacidade inovadora 
intermediária

Nível 3

4 
(27%)

4 
(27%)

6 
(40%)

6 
(40%)

Capacidade inovadora 
básica 

Nível 2

12 
(80%)

14 
(93%)

14 
(93%)

13 
(87%)

Capacidades de rotinas de produção: usar e operar tecnologia existente

Capacidade de produção

Nível 1

15 
(100%)

15 
(100%)

15 
(100%)

15 
(100%)

Nível médio 2,1 2,3 2,5 2,4

Fonte: Os autores (2016).

Uma forma alternativa de visualizar os níveis de inovação atingidos e seu respectivo nú-
mero de empresas é evidenciada pela Figura 5.1, na qual se verifica a distribuição das empresas 
por nível de capacidade tecnológica na área de feedstock, em todos os quatro triênios analisados 
(2003 a 2014). A trajetória dos níveis de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas 
da indústria sucroenergética no Brasil pode ser observada graficamente ao comparar a propor-
ção de empresas que atingiram o nível máximo de capacidade tecnológica de 2003 a 2014 em 
cada área tecnológica (Figura 5.2). 
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Figura 5.1. Número de empresas por nível de capacidade tecnológica na área de feedstock – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Figura 5.2. Proporção de empresas por nível de capacidade tecnológica na área de feedstock – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Na área tecnológica de feedstock da indústria sucroenergética, a capacidade de produção 
e as capacidades inovadoras podem ser caracterizadas como segue: em nível de capacidade de 
produção, as empresas conseguiram realizar o uso e operação de tecnologias existentes; em ca-
pacidade inovadora básica, adquiriram capacidade de realizar experimentações e testes de adap-
tabilidade de variedades existentes para diferentes condições ambientais; em capacidade inova-
dora intermediária, adentraram atividades como desenvolvimento de novas variedades com o 
uso de técnicas de melhoramento convencional por meio de seleção fenotípica; em capacidade 
inovadora avançada, conseguiram realizar atividades de desenvolvimento de novas variedades 
com o uso de técnicas de melhoramento convencional por meio de genética quantitativa; por 
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fim, em capacidade inovadora de liderança mundial, possuíam departamentos formais de P&D 
em feedstock envolvendo produções de cana-de-açúcar de ponta em direções substancialmente 
diferentes das linhas convencionais já realizadas pela indústria mundial. 

Nessa área tecnológica, as atividades de descoberta de novas variedades na rota tecnológi-
ca convencional (Figura 4.2) envolveram aquelas de capacidades tecnológicas de inovação, isto 
é, entre os níveis 5 e 2 de inovação, enquanto as atividades de descoberta de novas variedades 
na rota tecnológica de transgenia (Figura 4.2) incluíram atividade de capacidades tecnológicas 
de inovação, somente em nível de liderança global (nível 5).

5.1.1.2 Níveis de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas

A Tabela 5.2 sugere que, na área tecnológica de processos agrícolas, todas as empresas pro-
dutoras acumularam capacidade de produção, mas 93% elevaram para capacidade inovadora 
básica ao longo de todo o período considerado nesta pesquisa. No início do período estudado 
(2003-2005), essa proporção era a mesma. No entanto, menos da metade das empresas produto-
ras acumulou capacidades tecnológicas até capacidade inovadora intermediária. Esse movimen-
to pode ser descrito temporalmente: em 2003-2005, foram 40% das empresas; em 2006-2008, 
33%; e, nos dois últimos triênios, essa proporção aumentou e se manteve em 47%. Menos de 
10% das empresas elevaram suas capacidades tecnológicas até capacidade inovadora avançada 
ao longo de todo o período de estudo. Contudo, nenhuma das empresas produtoras alcançou, 
em processos agrícolas, capacidade inovadora de liderança mundial.

Tabela 5.2. Número e proporção de empresas que atingiram níveis de capacidade 
tecnológica específicos em processos agrícolas – 2003-2014

Tipo e nível de capacidade 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidades tecnológicas de inovação: gerar e gerenciar uma mudança tecnológica

Capacidade inovadora de 
liderança mundial

Nível 5

0 0 0 0

Capacidade inovadora 
avançada 

Nível 4

1 
(7%)

1 
(7%)

1 
(7%)

1 
(7%)

Capacidade inovadora 
intermediária

Nível 3

6 
(40%)

5 
(33%)

7 
(47%)

7 
(47%)

Capacidade inovadora básica 

Nível 2

15 
(93%)

14 
(93%)

14 
(93%)

14 
(93%)

Capacidades de rotinas de produção: usar e operar tecnologia existente

Capacidade de produção

Nível 1

15 
(100%)

15 
(100%)

15 
(100%)

15 
(100%)

Nível médio 2,4 2,4 2,5 2,4

Fonte: Os autores (2016).
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A Figura 5.3 sugere que, em processos agrícolas, a capacidade inovadora básica foi aque-
la na qual maior proporção de empresas produtoras acumulou suas capacidades tecnológicas, 
tendo se reduzido nos triênios 2009-2011 e 2012-2014, com o correspondente e equivalente 
aumento de empresas produtoras com capacidade inovadora intermediária. Tomando o período 
como um todo, a Figura 5.4 sugere que o máximo nível de acumulação de capacidades tecnoló-
gicas das empresas na área tecnológica de processos agrícolas foi a básica. 

Figura 5.3. Proporção de empresas por nível de capacidade tecnológica 
na área de processos agrícolas – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Figura 5.4. Proporção de empresas que atingiram seu nível máximo de 
capacidade tecnológica na área de processos agrícolas – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Na área tecnológica de processos agrícolas da indústria sucroenergética, a capacidade de 
produção e as capacidades inovadoras podem ser caracterizadas como segue: em nível de ca-
pacidade de produção, as empresas conseguiram realizar atividades como controle de limpeza 
da cana para aproveitamento da palha; em capacidade inovadora básica, adquiriram capacidade 
de realizar pelo menos uma das seguintes atividades: processos de cultivo direto e plantio oti-
mizado, execução de novos espaçamentos no plantio, uso de sistemas informatizados e gestão 
da produção agrícola, bem como processos avançados de controle de doenças e pragas; em 
capacidade inovadora intermediária, realizaram pelo menos uma das seguintes atividades: de-
senvolvimento de novos métodos de manejo de terras, desenvolvimento de novos equipamen-
tos, máquinas e implementos e desenho de novos controles químicos de pragas adaptados ao 
plantio direto; em capacidade inovadora avançada, realizaram pelo menos uma das seguintes 
atividades: desenvolvimento de processos agrícolas automatizados, de softwares para automa-
tizar cultivo e colheita, de sistemas de irrigação para o cerrado brasileiro, de novas técnicas ma-
temáticas para plantio e de mecanismos que aumentem a eficiência no uso da vinhaça; por fim, 
em capacidade inovadora de liderança mundial, possuíam departamentos formais de P&D em 
processos agrícolas, envolvendo produções de cana-de-açúcar de ponta em direções substan-
cialmente diferentes das linhas convencionais já realizadas pela indústria mundial. 

Em suma, na área tecnológica de processos agrícolas, as atividades relativas a capacidades 
tecnológicas de inovação, correspondentes aos níveis 5 a 2, referem-se ao desenvolvimento de 
máquinas agrícolas as mais específicas possíveis para a colheita de cana-de-açúcar, passando 
por desenvolvimentos ou melhorias/modificações nos sistemas de cultivo até implementação 
(imitativa) de tecnologias já desenvolvidas.

5.1.1.3 Níveis de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos industriais 

A Tabela 5.3 sugere que, em processos industriais, todas as empresas produtoras acumula-
ram capacidades tecnológicas em capacidade de produção e em capacidade inovadora básica, 
em todos os triênios considerados nesta pesquisa. Proporção considerável das empresas em ca-
pacidade inovadora básica elevou suas capacidades tecnológicas até o nível intermediário. Entre-
tanto, em 2003-2005, apenas 13% dessas empresas acumularam capacidade inovadora avançada, 
o que se manteve em 2006-2008. Essa proporção aumentou no fim do período: em 2009-2011 e 
2012-2014, 27% das empresas alcançaram capacidade inovadora avançada. No entanto, nenhuma 
das empresas acumulou capacidade inovadora de liderança mundial. 
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Tabela 5.3. Número e proporção de empresas que atingiram níveis específicos 
de capacidade tecnológica em processos industriais – 2003-2014

Tipo e nível de 
capacidade 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidades tecnológicas de inovação: gerar e 
gerenciar uma mudança tecnológica

Capacidade 
inovadora de 

liderança mundial

Nível 5

0 0 0 0

Capacidade 
inovadora avançada 

Nível 4

2 
(13%)

2 
(13%)

4 
(27%)

4 
(27%)

Capacidade 
inovadora 

intermediária

Nível 3

9 
(60%)

11 
(73%)

10 
(67%)

11 
(73%)

Capacidade 
inovadora básica 

Nível 2

15 
(100%)

15 
(100%)

15 
(100%)

15 
(100%)

Capacidades de rotinas de produção: usar e operar tecnologia existente

Capacidade de 
produção

Nível 1

15 
(100%)

15 
(100%)

15 
(100%)

15 
(100%)

Média 2,8 2,9 2,9 2,9

Fonte: Os autores (2016).

As evidências da Figura 5.5 sugerem que, em processos industriais, uma proporção maior 
relativamente a feedstock e processos agrícolas das empresas produtoras acumulou capacidade 
inovadora intermediária, em todos os triênios considerados na pesquisa. A Figura 5.6 revela que 
uma proporção maior de empresas produtoras consolidou suas capacidades tecnológicas no ní-
vel intermediário. Nos triênios 2003-2005 e 2006-2008, em torno de 53% das empresas eram de 
capacidade inovadora intermediária, proporção que se reduziu nos triênios subsequentes (2009-
2001 e 2012-2014), com o correspondente e equivalente aumento de empresas em capacidade 
inovadora avançada.
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Figura 5.5. Proporção de empresas por nível de capacidade tecnológica 
na área de processos industriais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Figura 5.6. Proporção de empresas que atingiram seu nível máximo de 
capacidade tecnológica na área de processos industriais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Na área tecnológica de processos industriais da indústria sucroenergética, a capacidade 
de produção e as capacidades inovadoras podem ser caracterizadas como segue: as empresas 
em capacidade de produção conseguiram executar replicação de especificações de processos e 
produtos já existentes; em capacidade inovadora básica, realizaram pelo menos uma das seguin-
tes atividades: implementação de controles não sistemáticos de processos de qualidade, melho-
rias nas características do produto e padronização como resultado da automatização e pequenas 
melhorias em processos; em capacidade inovadora intermediária, fizeram pelo menos uma das 
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seguintes atividades: redesenho e mecanismos de engenharia reversa, mudanças nas especifi-
cações de insumos, desenvolvimento de sistemas de avaliação, melhorias em equipamentos e 
processos de fermentação; em capacidade inovadora avançada, realizaram pelo menos uma das 
seguintes atividades: P&D e desenvolvimento de novos métodos de fermentação e destilação, 
P&D e desenvolvimento de novos métodos para a utilização de novas biomassas e P&D em novos 
usos de coprodutos; em capacidade inovadora de liderança mundial, possuíam departamentos 
formais de P&D em processos industriais dedicados a desenvolver processos industriais de pon-
ta em direções substancialmente diferentes das linhas convencionais de P&D já realizadas pela 
indústria mundial. Essas atividades podem ser P&D em processos de bioetanol de segunda ge-
ração, P&D de novos processos para a produção de novos produtos e P&D em biocombustíveis 
aeronáuticos, diesel de cana e biobutanol.

Em suma, na área tecnológica de processos industriais, fazem parte os processos para ob-
tenção de açúcar e de bioetanol, como indicado na Figura 4.3. Para o bioetanol, existem duas 
rotas tecnológicas principais, que são conhecidas como primeira e segunda gerações. 

5.1.1.4 Comparação entre níveis de acumulação de capacidades tecnológicas 
das áreas de feedstock, processos agrícolas e processos industriais

Em termos de acumulação de capacidades tecnológicas, existem diferenças no nível das 
empresas, bem como entre as áreas tecnológicas, que, no caso da indústria sucroenergética, são 
feedstock, processos agrícolas e processos industriais. As diferenças em termos de acumulação de 
capacidades tecnológicas por uma mesma empresa em cada uma das áreas tecnológicas podem 
ser visualizadas nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9. Dada a limitação para elaboração de um gráfico com três 
eixos e para todos os triênios estudados, optou-se por comparar as áreas tecnológicas duas a duas 
e somente para o último triênio.

A Figura 5.7 compara as capacidades inovadoras das empresas nas áreas de processos agrí-
colas e feedstock, em 2012-2014. Quanto mais capacidades tecnológicas foram acumuladas pela 
empresa em feedstock, mais capacidades ela também acumulou em processos agrícolas, suge-
re a figura. Por exemplo, a empresa Teta detinha capacidade inovadora avançada em ambas as 
áreas tecnológicas; analogamente, as empresas Delta e Beta tinham capacidade inovadora inter-
mediária em feedstock e processos agrícolas. Apenas duas empresas – Lambda e Capa – avança-
ram para capacidade inovadora básica em processos agrícolas, mantendo-se em capacidade de 
produção em feedstock.
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Figura 5.7. Relação entre níveis de inovação nas áreas tecnológicas 
de feedstock e processos agrícolas – 2012-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.8 relaciona os níveis de capacidade inovadora e de produção das empresas pro-
dutoras de forma a comparar as áreas tecnológicas de processos industriais e feedstock. Observa-
-se novamente que a elevação das capacidades tecnológicas deu-se simultaneamente nas áreas 
tecnológicas, especialmente entre aquelas que atingiram capacidade inovadora intermediária. A 
empresa Teta atingiu, em 2012-2014, capacidade inovadora avançada em feedstock e processos 
agrícolas, por exemplo. Por sua vez, as empresas Alfa, Sigma e Gama atingiram capacidade inova-
dora básica em feedstock e capacidade inovadora intermediária em processos agrícolas. Apenas 
Lambda e Capa conseguiram acumular capacidade inovadora básica em uma área (processos 
agrícolas) e de produção em outra (feedstock).

Figura 5.8. Relação entre níveis de inovação nas áreas tecnológicas 
de feedstock e processos industriais – 2012-2014

Fonte: Os autores (2016).



69

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

A Figura 5.9 sugere que, nas áreas de processos agrícolas e processos industriais, mais em-
presas acumularam capacidade inovadora básica e simultaneamente alcançaram capacidade 
inovadora intermediária em processos industriais. Como exposto nas subseções 5.1.1.2 e 5.1.2.2, 
a qualidade da cana-de-açúcar modificou-se consideravelmente com a mecanização da colhei-
ta; assim, os processos industriais, especialmente nas fases de extração e fermentação, precisa-
ram avançar tecnologicamente. Pelo menos três empresas – Beta, Ômega e Delta – acumularam, 
em processos agrícolas, capacidade inovadora intermediária e capacidade inovadora avançada 
em processos industriais, enquanto as empresas Rho, Iota e Lambda acumularam, em processos 
agrícolas, capacidade inovadora básica e capacidade inovadora intermediária em processos in-
dustriais (Figura 5.9).

Figura 5.9. Relação entre os níveis de inovação nas áreas tecnológicas de 
processos agrícolas e processos industriais – 2012-2014

Fonte: Os autores (2016).

5.1.2 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
da indústria sucroenergética no Brasil

Um padrão de acumulação de capacidades tecnológicas é uma combinação de caracterís-
ticas e tendências similares para um determinado grupo de empresas que atingiram estoques de 
recursos relacionados ao conhecimento de produção e inovação semelhantes em um período de 
tempo específico.

5.1.2.1 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de feedstock

A Figura 5.10 evidencia cinco padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área 
de feedstock: (i) Padrão 1 Feedstock: permanência em capacidade de produção (13% da amostra); 
(ii) Padrão 2 Feedstock: permanência em capacidade inovadora básica (47% da amostra); (iii) Pa-
drão 3 Feedstock: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária (27% da amostra); 
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(iv) Padrão 4 Feedstock: evolução de capacidade inovadora básica para avançada (7% da amos-
tra); (v) Padrão 5 Feedstock: permanência em capacidade inovadora avançada (7% da amostra). 
Enquanto os padrões 1, 2 e 3 mantiveram-se com a mesma trajetória ao longo de 2003 a 2014, os 
padrões 3 e 4 detiveram um ponto de inflexão entre os triênios 2006-2008 e 2009-2011.

Figura 5.10. Padrões de evolução das capacidades tecnológicas em 
feedstock para as empresas estudadas – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Em relação à análise por padrões de acumulação de capacidades tecnológicas, duas ob-
servações podem ser destacadas em relação à Figura 5.10. Em feedstock, um grupo de empresas 
conseguiu simultaneamente elevar suas capacidades tecnológicas desde 2009-2011, concen-
trando-se em realizar modificações e melhorias relativamente complexas; essas empresas ter-
minaram os dois últimos triênios com capacidade inovadora intermediária. Por outro lado, outro 
grupo de empresas elevou simultaneamente suas capacidades tecnológicas desde 2009-2011 
de básica para avançada.

(i) Padrão 1 Feedstock: permanência em capacidade de produção da área de 2003 a 2014

O Padrão 1 Feedstock é composto por empresas que se mantiveram em capacidade de 
produção ao longo de todo o período analisado. Ainda que a fronteira entre capacidade de pro-
dução e capacidade de inovação seja tênue (fuzzy), é possível afirmar que, neste padrão, as em-
presas mantiveram-se aptas a usar tecnologias existentes para o tratamento da matéria-prima, 
qual seja, cana-de-açúcar. 
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Essas empresas foram aquelas cujo principal produto era o açúcar, com atuação apenas no 
fornecimento de matérias-primas de maneira uniforme, com qualidade consistente e planejada 
de acordo com as características edafoclimáticas da sua unidade agrícola. Dessa forma, as em-
presas desse padrão mantiveram áreas para experimentações e testes em parceria com institutos 
de pesquisa. A esse respeito, esclareceu e exemplificou o superintendente da empresa Khi:

O Planalsucar desenvolve variedades e possui campos experimentais e de testes. Um desses cam-
pos de testes em escala semicomercial é aqui na usina. Nós também testamos outras variedades 
para sentir o desenvolvimento de cada uma. Nossa relação com o Planalsucar é que nós damos 
o custo do plantio e eles fornecem a muda para teste. Nosso ganho de conhecimento é saber o 
melhor clone que se adapta à região. Não possuímos outro laboratório de teste. As variedades 
vêm do Planalsucar e do CTC. 

O controle de qualidade da muda da cana-de-açúcar vem sendo considerado atividade 
essencial, especialmente após a mecanização da sua colheita. É fundamental que as empresas 
produtoras tenham conhecimento dos limites de suas variedades para adequar o planejamento 
de plantio e de cultivo. O simples controle e a observação das possibilidades/características das 
variedades cultivadas são capazes de determinar maior rendimento obtenível das variedades. 
Estima-se que:52

um cálculo que considera a qualidade da muda para definir a densidade de plantio aponta 
que com uma cana muda de boa qualidade com germinação entre 80% a 100%, mesmo 
considerando uma quebra operacional de 20%, é possível plantar tranquilamente de seis a 
oito gemas por metro. As de qualidade média, com 65% a 75% de germinação, o número de 
gemas sobe para oito a 11, mas se a muda for de qualidade ruim, com germinação de 50% a 
60%, tem que se usar de 13 a 17 gemas. 

Portanto, o Padrão 1 Feedstock representa aquelas empresas que não acumularam capaci-
dades de modo a evoluir para capacidade inovadora.

(ii) Padrão 2 Feedstock: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

O Padrão 2 Feedstock é composto por empresas que permaneceram com capacidade de 
implementar modificações e melhorias na tecnologia existente e disponível, bem como de aten-
der a certificações e testes de qualidade, tendo em vista as exigências de regulamentação vigen-
tes no mercado. Em relação às novas variedades de cana-de-açúcar, elas mapearam e controla-
ram a qualidade, cabendo a instituições e consultorias desenvolver novas variedades.  

52 Ver Raveli (2013). 
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Ainda, essas empresas foram capazes de realizar melhorias nas variedades recebidas de 
outros institutos de pesquisa, bem como de envidar esforços na experimentação e nos jardins 
clonais. No Padrão 2 Feedstock, empresas como Alfa sentiram os desafios da expansão de suas 
unidades produtivas agrícolas para novas áreas, como o Centro-Oeste, e precisaram adaptar e 
melhorar as variedades existentes:

Temos estrutura para testar os clones em nossos próprios viveiros, que estão presentes em todas 
as unidades. Usamos esses viveiros para estabelecer testes competitivos. Resgatamos algumas 
variedades que tinham sido descartadas pelos programas já existentes. Deparamo-nos com duas 
possíveis atuações: resgatar variedades com potencial específico para nossas regiões e participar 
do desenvolvimento de novas variedades, mas com foco em região de fronteira.

Outra atividade para a qual as empresas deste padrão alcançaram capacidade para rea-
lizar foi a execução e operação de viveiros de mudas, com vistas à criação de toletes de cana-
-de-açúcar. Nessa área, os viveiros podem ser organizados em três escalas diferentes: (i) viveiro 
pré-primário, composto por plântulas provenientes de gemas tratadas termicamente; (ii) viveiro 
primário: busca multiplicar entre nove a 12 vezes a quantidade de mudas tratadas no viveiro 
pré-primário; (iii) viveiro comercial: localiza-se próximo aos locais de plantio e é plantado com an-
tecedência de um ano nas áreas de canaviais que serão renovadas, sendo transportado para suas 
respectivas áreas de cultivo após multiplicação de sete a dez vezes. O uso de viveiros é também 
uma forma de planejar as atividades de controle de pragas por meio da seleção de variedades.

Entre 2003 e 2014, as empresas do padrão 2 implementaram estações de multiplicação, aná-
lises, testes e seleção de novas variedades. Isso significa que, na operação de seus viveiros e de 
estações experimentais, passaram a empregar novas técnicas fitossanitárias, tais como: roguing, 
diagnóstico molecular (reação em cadeia da polimerase – PCR), sorologia, parcelamento do ferti-
lizante nitrogenado e microscopia. Essas técnicas são difundidas nessa indústria. Entretanto, nem 
todas as empresas dominam-nas e as utilizam de forma rotineira. Tampouco elas foram desen-
volvidas pelas empresas produtoras, que mantiveram, em geral, departamentos de controle de 
qualidade, mas não laboratórios de P&D. Assim, empresas como Épsilon, Eta, Gama, Sigma, Alfa e 
Mi do Padrão 2 Feedstock conseguiram fazer melhoria no controle da sacarose, implementação 
de viveiros de mudas para plantio e experimentações em gerenciamento varietal. 

(iii) Padrão 3 Feedstock: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária de 2003 a 2014 

O Padrão 3 Feedstock corresponde às empresas que elevaram, em 2009-2011, suas capaci-
dades tecnológicas de inovadora básica para intermediária, mantendo-se aí até 2012-2014. São 
empresas que, de 2003 a 2008, eram capazes de realizar pequenas adaptações em tecnologias 
de variedades de cana-de-açúcar e, a partir de 2009, acumularam suas capacidades para im-
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plementar modificações relativamente complexas baseadas em engenharia e experimentações. 
Neste padrão, estão aquelas empresas que se envolveram em maior número de parcerias, tendo 
em vista sua busca por desenvolver variedades adaptadas às condições da colheita mecanizada. 
Para essas empresas atingirem capacidade inovadora intermediária, precisaram envidar esforços 
na criação de programas próprios de melhoramento genético e no lançamento de novas varie-
dades de cana-de-açúcar, normalmente com apoio operacional para criação de bancos de ger-
moplasma por parte dos institutos de pesquisa especializados, como CTC, Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC) e Ridesa. Realizar essas atividades significa que as empresas conseguiram es-
tabelecer um banco de variedades, ou melhor, conjuntos de genótipos representativos da varia-
bilidade genética da cana-de-açúcar. Os bancos de germoplasma permitem o intercâmbio com 
outras instituições, com vistas ao melhoramento genético, e congregam todas as variedades de 
cana cultivadas no mundo inteiro, existindo um banco na Índia e outro em Miami. Em 2013, o 
IAC anunciou, com a International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT), que o Brasil seria 
sede do maior banco genético de cana do mundo. 

As empresas do Padrão 3 Feedstock passaram a desenvolver projetos de identificação de 
espécies que permitem maior teor de açúcar. A partir da mecanização da colheita de cana-de-
-açúcar, os níveis de sacarose – ou de ATR – diminuíram de forma significativa: “Entre as safras 
2010/11 e 2013/14, o nível de impurezas minerais aumentou 7% ao ano e, no caso das impurezas 
vegetais, o crescimento foi de 9% ao ano e a consequência disso foi a redução no ATR das últimas 
safras em função da piora da qualidade da cana entregue às usinas”.53 Dessa forma, a preocupa-
ção com o aumento do teor de sacarose da cana-de-açúcar motivou a busca por melhorias e 
expansão do plantel de variedades. Como afirma o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Ainda há outro fato: o potencial de ATR das variedades está estagnado. O ATR geneticamente 
não tem muito a alterar. Nunca teremos uma cana com 30% de ATR. A cana com muito açúcar 
morre. Biologicamente, a cana não está preparada para um teor de sacarose maior do que ela 
possui atualmente – mesmo com os cruzamentos que já foram feitos –, por isso, talvez a transge-
nia seja boa.

Empresas do Padrão 3 Feedstock renovaram a técnica de multiplicação de mudas usada no 
Brasil desde o século XVI (Boxe 5.1). A renovação em termos de pré-cultivo vem ocorrendo em 
parceria com empresas fornecedoras tradicionais do setor, bem como com os institutos de pes-
quisa. Empresas produtoras mantiveram equipes das empresas fornecedoras parceiras em sua 
unidade produtiva, como, por exemplo, a empresa Beta. O assessor de Tecnologia dessa empresa 
avaliou que o resgate e consequente melhoria e modificação de técnicas simples têm impul-
sionado parcerias com empresas fornecedoras e trazido ganhos em termos de germinação da 
cana-de-açúcar:

53 CTC (2015). 
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MPB [Mudas Pré-Brotadas], por exemplo, foi algo resgatado. Uma modalidade nova de plantio 
que foi resgatada. Antigamente se plantava no campo em pequena escala. A grande inovação 
pelo CTC foi fazer isso em escala comercial. Isso já foi visto em tratamento térmico, que foi res-
gatado. Para o CTC, Monsanto, Syngenta (essa principalmente, que fez algumas tentativas de 
plantio), o CTC chama de semente artificial e a Syngenta de Ceeds, que é o conceito de fazer uma 
mudinha a partir da gema, pequena, para plantar como grãos, espelhando-se, então, no modelo 
de grãos.

Boxe 5.1. Descrição do processo da técnica de Mudas Pré-Brotadas (MPBs)

A técnica de MPBs consiste em substituir os colmos na função de sementes pelas MPBs de cana-de-
-açúcar. A forma como esse processo ocorre tem variações entre as organizações (empresas fornecedoras e 
institutos de pesquisa). Com base na técnica do IAC, pode-se descrever o processo de pré-brotação de mudas 
de cana-de-açúcar como segue.

Essas mudas são produzidas por meio de cortes de cana nos quais estão as gemas (minirrebolos). Após 
esse corte, há uma equipe de empregados que realiza uma seleção visual somente dos minirrebolos saudá-
veis que receberão o banho térmico e serão tratados com fungicida. A efetiva produção das mudas começa a 
ocorrer quando os minirrebolos tratados são colocados em caixas de brotação e levados à estufa, onde ocorre 
a individualização (tubetes) depois de pelo menos dez dias. 

A aclimatação é então iniciada e, após 15 dias de duração, as mudas passam pela rustificação, isto é, 
são expostas às condições reais do ambiente no qual serão cultivadas. Assim, o ciclo completo da MPB dura 
60 dias. No fim desse ciclo, a muda é retirada do tubete e pode ser plantada. A técnica de MPB representa uma 
resposta mais eficiente a falhas de plantio, como pragas e doenças.

Fonte: Adaptado de Novacana (2016).

O desenvolvimento de novas bactérias (Alcaligenes eutrophus, por exemplo) para aumentar 
a eficiência na obtenção de levedura foi realizado por empresas do Padrão 3 Feedstock. Empresas 
como Beta, Iota, Delta e Qoppa tornaram-se capazes de desenvolver novas bactérias para au-
mentar a eficiência de leveduras, bem como projetos para experimentações em gerenciamento 
varietal em função das condições edafoclimáticas. Somente a empresa Qoppa conseguiu desen-
volver novas biomassas a partir de milho e sorgo com transgenia. Contudo, a utilização de novas 
fontes de biomassa, como o sorgo, foi considerada inviável e, em alguma medida, desnecessária 
por representantes da indústria sucroenergética, em workshop da pesquisa:

Logo, para o caso do Sudeste não há nada melhor do que a produção de cana-de-açúcar em 
termos de biomassa, enquanto regiões com climas mais restritivos (por exemplo, o cerrado brasi-
leiro) poderiam ser um ambiente promissor para novas culturas de biomassa. Portanto, o sorgo é 
totalmente inviável, porque sua produtividade é relativamente menor. O milho é viável, mas em 
algumas regiões que o cultivam na entressafra.

No Padrão 3 Feedstock, estão aquelas empresas que, ao implementar novas tecnologias em 
feedstock, avançaram, especialmente em parceria, para o desenvolvimento de novas atividades, 
como banco de germoplasma, leveduras e novas técnicas de brotação (MPB).
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(iv) Padrão 4 Feedstock: evolução da capacidade inovadora básica para avançada de 2003 a 2014 

O Padrão 4 Feedstock corresponde àquelas empresas que evoluíram, em 2009-2011, suas 
capacidades tecnológicas de inovadora intermediária para avançada, mantendo-se aí até 2012-
2014. São empresas que, de 2003 a 2008, foram capazes de implementar modificações relati-
vamente complexas baseadas em engenharia e experimentações e, a partir de 2009 até 2014, 
acumularam capacidades tecnológicas para implementar atividades inovadoras em feedstock 
próximas àquelas realizadas pelos líderes mundiais à base de P&D aplicados.

A empresa Ômega, por exemplo, manteve como principais variedades cultivadas em suas 
unidades aquelas desenvolvidas pela Ridesa. Variedades como RB86-7515, RB85-5156, 96-6928 
e RB85-5453 representavam, em 2013, 50% de todas as cultivadas, tendo elas diferentes caracte-
rísticas, tais como: produtividade, brotação de soqueira, brotação e riqueza. A empresa investiu 
cada vez mais em parcerias e melhoramentos para adaptar variedades já tradicionalmente utili-
zadas às condições edafoclimáticas de suas unidades produtivas em diferentes regiões do país. 
Ainda, mantinha uma equipe de engenheiros e técnicos dedicados a avaliar o desempenho de 
todas as variedades que cultivava. A partir desse controle, avalia que, em geral, as variedades 
RB proporcionam maior produtividade. Essa mudança foi motivada por sua inserção na rota do 
bioetanol celulósico (segunda geração).

A cana-energia foi objeto de algumas parcerias ao longo dos últimos anos e alguns espe-
cialistas, como o ex-diretor da empresa Pi, avaliam essa nova rota como sendo, sim, factível:

Nossa crença é muito positiva em relação à cana-energia. A cana-energia é ancestral dessas ca-
nas todas que existem atualmente e por ser original é mais resistente. O melhoramento genético 
feito ao longo do tempo foi no sentido de aumentar açúcar e reduzir fibra. Essas capacidades 
mais novas têm essa capacidade de dar mais açúcar e menos fibra, mas aí são mais suscetíveis a 
doenças. Pesquisas mostraram que a cana-energia tem uma produtividade muito maior do que 
as variedades modernas, o dobro da produtividade, aliás. Ela é muito grande, tem muita fibra e 
também tem caldo. Se você pensar no processo produtivo de E1G [etanol de primeira geração], 
ela não vale a pena (muita fibra e pouco caldo), mas se você combinar os processos da E1G com 
E2G o potencial de aumentar a produtividade vale a pena.

A empresa Ômega, em 2013, foi premiada por sua preocupação em inovar com o uso de 
variedades mais modernas e adequadas aos seus sistemas de produção. O prêmio “Inova”, fo-
mentado pelo CTC, foi criado em 2012 e se destina a premiar as empresas produtoras que te-
nham perfil inovador, ou seja, empresas que investem em novas tecnologias e melhoramento 
genético. Em 2013, entre as nove premiadas, constavam as empresas Iota, Capa e Sigma. No 
âmbito da métrica utilizada nesta pesquisa, apenas a empresa Ômega acumulou capacidades 
tecnológicas em nível avançado de inovação.
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(v) Padrão 5 Feedstock: permanência em capacidade inovadora avançada de 2003 a 2014

A empresa do Padrão 5 Feedstock já iniciou, em 2012-2014, suas atividades em nível de 
inovação avançado, sendo capaz de implementar atividades inovadoras em feedstock próximas 
àquelas realizadas pelos líderes mundiais à base de P&D aplicados. Essa empresa acumulou ca-
pacidades tecnológicas para realizar projetos de P&D em novos germoplasmas, bem como de 
diferentes marcadores moleculares. 

Por outro lado, podem ser apresentados exemplos de atividades de capacidade inovadora 
de liderança mundial desenvolvidas no âmbito da indústria sucroenergética brasileira. Por exem-
plo, o uso dos marcadores moleculares na Ridesa tem sido liderado pela Profa. Dra. Monalisa Sam-
paio Carneiro, pesquisadora do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar (PMG-
CA) da Universidade Federal São Carlos (UFSCar). A empresa também tem trabalhado de forma 
cooperada com o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) para pesquisas 
de genômica e sequenciamento, de acordo com seu diretor Agrícola. 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.

Já o projeto Genoma Cana-de-Açúcar (Sucest), do Programa FAPESP de Pesquisa em Bioe-
nergia (Bioen), reuniu universidades, institutos de pesquisa e empresas produtoras do Brasil e do 
mundo. O projeto sequenciou aproximadamente 238 mil ESTs de 26 bibliotecas de DNA e deposi-
tou em torno de sete mil leituras (reads) com boa qualidade (Phred-Phrap-Consed) por ano com a 
utilização do sequenciador automático ABI-377 para 36 amostras. Outro projeto que surgiu a par-
tir do Sucest foi a identificação de marcadores moleculares a partir das sequências do genoma. A 
disponibilidade crescente de ESTs fornece uma fonte potencialmente valiosa de novos marcado-
res de DNA, cuja integração melhorará o mapa e tornará possível considerar o mapeamento fino 
adicional do genoma. Isso irá fornecer os meios para o desenvolvimento de “marcadores ideais” 
associados a Quantitative Trait Loci (QTL) e aplicações em genômica comparativa.54 

5.1.2.2 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas

Em processos agrícolas, cinco padrões de acumulação de capacidades tecnológicas foram 
identificados: (i) Padrão 1 Agrícola: permanência em capacidade de produção (7% da amostra); 
(ii) Padrão 2 Agrícola: permanência em capacidade inovadora básica (43% da amostra); (iii) Pa-
drão 3 Agrícola: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária (36% da amostra); 
(iv) Padrão 4 Agrícola: permanência em capacidade inovadora intermediária (7% da amostra); (v) 
Padrão 5 Agrícola: permanência em capacidade inovadora avançada (7% da amostra). Apenas 
o Padrão 3 Agrícola apresentou ponto de inflexão na acumulação de capacidades tecnológicas 
entre os triênios 2006-2008 e 2009-2011. 

54 Ver Sucest-Fun (2015). 
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Figura 5.11. Acumulação de capacidades tecnológicas de processos 
agrícolas na indústria sucroenergética no Brasil

Fonte: Os autores (2016).

Na área de processos agrícolas, identificou-se apenas um grupo de empresas que elevaram 
suas capacidades tecnológicas de nível de inovação básico para intermediário simultaneamente 
(padrão 3). As demais empresas mantiveram em igual nível de capacidade inovadora ao longo 
dos triênios, podendo-se identificá-las em seus respectivos níveis de acumulação de capacida-
des tecnológicas.

(i) Padrão 1 Agrícola: permanência em capacidade de produção de 2003 a 2014

O Padrão 1 Agrícola corresponde às empresas que permaneceram em capacidade de pro-
dução de 2003 a 2014, ou seja, permaneceram com capacidade de usar tecnologias existentes 
na produção de cana-de-açúcar. 

(ii) Padrão 2 Agrícola: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

O Padrão 2 Agrícola corresponde às empresas que, de 2003 a 2014, permaneceram com 
capacidade de realizar pequenas adaptações e melhorias nas tecnologias existentes para pro-
dução de cana-de-açúcar. Elas mantiveram um grupo de engenheiros e técnicos qualificados 
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trabalhando na implementação de pequenas adaptações em produtos e processos da área de 
processos agrícolas.

As empresas produtoras deste padrão passaram a utilizar técnicas avançadas de tratos cul-
turais, controle de pragas (químico e biológico) e técnicas computadorizadas de otimização do 
layout da fazenda. Essa otimização deu-se com zonas de tráfego controlado, padrão de espaça-
mento de cana e layout de sulcação. Empresas como Lambda, Mi e Iota empregaram técnicas 
de controle de pragas, como nematoides, cupins, besouro Migdolus e ervas daninhas, além do 
tratamento de doenças – mosaico, escaldadura, amarelecimento, ferrugens etc. – pelo uso de her-
bicidas, fungicidas, inseticidas, outros produtos químicos e predadores naturais dessas pragas.

A empresa Iota, por exemplo, buscou realizar melhorias na adubação líquida ao longo de 
todo o período de análise. Em experimento realizado em fazenda da empresa Iota a fim de ava-
liar os efeitos da adubação dos canaviais por meio de soqueiras, concluiu-se que a adubação 
nitrogenada em soqueira de cana-de-açúcar resultou em acidificação do solo na sua camada su-
perficial (até 20 cm) e também na faixa de aplicação, porém não levou a uma quantidade maior 
de macro e micronutrientes nas folhas da cana-de-açúcar. Em colheitas sem queima, o experi-
mento permitiu avaliar que as soqueiras de cana-de-açúcar responderam à aplicação de nitrogê-
nio somente no segundo corte.55 

A melhoria da irrigação dos canaviais também vem sendo observada e buscada pelas em-
presas produtoras. O superintendente da empresa Khi destacou:

 

Nós temos um projeto que estamos desenvolvendo de irrigação. Nós não inventamos a irrigação, 
mas temos uma ideia de onde devemos irrigar. Se fizermos um teste de irrigação por gotejamento 
versus a média do canavial, teremos um ganho muito pequeno, não dá 5%.

Em relação à mecanização da colheita de cana-de-açúcar, as empresas do Padrão 2 Agríco-
la buscaram se adaptar adquirindo as máquinas colhedoras, sem participar do seu desenvolvi-
mento, como esclareceu o superintendente da empresa Khi:

Na fase agrícola, há dois anos, o plantio mecanizado gastava 20 toneladas de muda por hectare, 
contra 12 no plantio manual. No ano passado, já saiu uma máquina automatizada da DMB, da 
qual compramos duas, que caiu de 20 para 15-16 toneladas. Então, houve um avanço significativo. 

Ainda em termos de introdução de melhorias no cultivo de cana-de-açúcar, a empresa 
Khi implementou o adubo líquido, como detalhou seu superintendente: “Introduzimos também 
adubos líquidos, que nos trazem maior segurança no trabalho e menor perda do insumo. Utilizamos 
muito avião para aplicação de herbicidas, adubadores etc. Mas, como já disse, não inventamos nada 
disso, apenas melhoramos as ideias já implantadas”.

55 Ver Prado e Pancelli (2008).
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A empresa Iota, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Mafes, de-
senvolveu novos processos de preparação de solo, que possibilitaram um crescimento maior das 
raízes de cana-de-açúcar. A empresa utilizou o equipamento Penta, fabricado pela empresa Li-
pow Agromecânica, que se trata de um equipamento formado por um subsolador alado de 80 
cm de profundidade com uma enxada rotativa de 40 cm de profundidade por 1,2 m de largura. 
As terras sem preparo tinham capacidade de absorção de água na casa dos 100 mm/h, enquanto 
as terras com preparo profundo possuíam uma capacidade de absorção de água de 700 mm/h. A 
empresa conseguiu, em média, 20% a mais de produtividade. Em algumas regiões, a Gama pro-
duziu mais de 200 toneladas/hectare de cana-de-açúcar. A região campeã da empresa atingiu a 
marca de 242 toneladas/hectare.

De acordo com o diretor Agroindustrial da Iota, 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. A empresa adaptou uma máquina de trans-
plante de tubetes de uma empresa australiana (Transplants ist) usada para mudas de outras cul-
turas às necessidades da cana. Essa nova técnica permitiu ganhos expressivos na empresa, com 
base em informações do seu diretor Industrial; por exemplo, as melhores canas, que antes eram 
cortadas e utilizadas para renovar canaviais, podiam agora ser usadas para moagem. A empresa 
conseguiu, dessa forma, adicionar aproximadamente 500 mil toneladas de cana por ano, ou seja, 
aumentou sua capacidade de moagem de 4,5 para cinco milhões de toneladas por ano numa das 
empresas produtoras.

Portanto, entre as empresas do Padrão 2 Agrícola, foram observados esforços quanto à 
introdução de melhorias, uma vez que buscaram implementar novas tecnologias existentes na 
produção de cana-de-açúcar, bem como adaptá-las às suas condições.

(iii) Padrão 3 Agrícola: permanência em capacidade inovadora intermediária de 2003 a 2014

O Padrão 3 Agrícola refere-se às empresas que, de 2003 e 2014, permaneceram em capaci-
dade inovadora intermediária, tendo realizado atividades como implementar modificações rela-
tivamente complexas baseadas em engenharia e experimentações. Em relação aos padrões 1 e 
2, diferenciaram-se ao sustentar uma equipe composta por engenheiros e técnicos alocados em 
diferentes unidades relativas a desenvolvimento de produto, redesenho de produto e sistemas 
de automação. As empresas do Padrão 3 Agrícola, em cooperação com fornecedores e institutos 
de pesquisa, envidaram esforços para realizar atividades inovadoras com base em engenharia, en-
genharia reversa e projetos na concepção de novos processos, equipamentos e softwares. Como 
esclareceu o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

A gente pegou um financiamento do PAISS agrícola para fazer computador de bordo etc., mas 
esbarrava na transcrição de dados, monitorar, auditar a qualidade. Se a colhedora está perdendo 
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cana, a gente tem uma equipe de qualidade, que após a colheita vai avaliar e coletar os dados. 
Traz isso para o sistema, faz um relatório e na reunião do ‘bom dia’ isso é discutido. Eles sabem 
que as colhedoras, por exemplo, estão perdendo. Há caso da quantidade de adubo, de água etc., 
que pode ser monitorada. 

Outro exemplo aconteceu na empresa Alfa. De acordo com seu diretor Agrícola, a empresa es-
truturou, 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, estavam contemplados 
estudos de: (i) estimativa de produtividade das operações agrícolas; (ii) acompanhamento de de-
senvolvimento 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; 
(vi) avaliação de disponibilidade, quantidade e previsão de colheita. Para realizar esses estudos, de 
acordo com o coordenador de Tecnologia Agrícola da empresa, essa área agronômica utilizou téc-
nicas desenvolvidas anteriormente pelo CTC e aprimoradas dentro da Alfa, nomeadas Canagrow.

Manter os níveis de produtividade da cana após a mecanização da colheita foi um desafio 
que as empresas do Padrão 3 Agrícola buscaram superar. A parametrização de novas tecnologias 
para a produção de cana-de-açúcar é uma tarefa de elevada complexidade em função das espe-
cificidades dessa cultura. As empresas deste padrão, a par dessa complexidade, envolveram-se 
na elaboração de novas tecnologias. O assessor de Tecnologia da empresa Beta, por exemplo, 
declarou: 

A plantação de cana é tombada, passa um vento, tomba para o outro lado. Na colhedora, o ope-
rador não enxerga aonde está a linha da cana. É preciso ter uma customização, que é mais ou 
menos o que nós fizemos com a máquina de duas linhas. A John Deere com duas linhas está 
com dificuldade de colher. Quando a gente mexeu no espaçamento, deixou ele igual e mexeu na 
máquina. Quando a cana está muito pesada, eu desloco a colhedora e corto em uma linha só e 
ela não continua pisando.

Foi necessário que as empresas adaptassem seus sistemas de cultivo à mecanização da 
colheita. O assessor de Tecnologia da empresa Beta seguiu descrevendo:

Plantio mínimo foi talvez uma das coisas que fez melhorar nossa produtividade. (mecanização é 
ruim por conta do pisoteio, compactação). Tem que deixar a entrelinha da cana para rodar com 
máquinas, colhedores, tratores. E isso tem impacto muito forte na perda de competividade.

O diretor da empresa Alfa avaliou:
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Falar em mecanização de cana significa ter um plantio e colheita mecanizados e todas as interfa-
ces de comunicação. Muitas tecnologias interferem quando se fala em mecanização. Não existe 
mecanizar sem georreferenciamento. Tem que ter toda a tecnologia de comunicação. Colhedora 
transbordo, comboio, caminhão, oficina e assistência técnica.

A empresa Beta também ampliou a equipe para tratar de controle de doenças e pragas, 
como descreveu seu assessor de Tecnologia:

 

Estamos ampliando toda essa parte de controle biológico, laboratório de solos. A cada dois ou 
três cortes, a gente faz a coleta e corrige se for necessário. Em controle dos solos, a gente tem um 
laboratório grande na usina e também mantemos um laboratório de brocas.

A empresa Alfa, em parceria com CTC e Geo Agri, desenvolveu atividade de monitoramen-
to remoto das plantações. Assim, tornou-se possível realizar estudos de estimativas de produtivi-
dade das operações agrícolas, acompanhamento e desenvolvimento da cana-de-açúcar, biome-
tria da cana-de-açúcar e avaliação de qualidade e do teor de açúcar. A empresa Gama considerou 
relevante o controle da broca até mesmo para a fase industrial: “Então tudo está muito ligado na 
cana, na matéria-prima. Uma coisa que evoluiu muito também é a análise de amostragem em labo-
ratório, o procedimento analítico de forma contínua. Hoje a maioria das usinas medem isso”. Algu-
mas atividades realizadas pelas empresas produtoras e parceiros podem ser destacadas, nessa 
perspectiva, como ressaltou o assessor de Tecnologia da empresa Beta: “Agricultura de precisão, 
a gente tem bastante. A gente está usando drone, são dois drones. A gente tem usado para várias 
coisas. Antes de colher, por exemplo, o pessoal tem ido, levanta, dá uma olhada lá”.

Com a instauração de sistemas mecanizados na Delta, a empresa necessitou realizar pe-
quenas modificações. Sua equipe de engenheiros e técnicos, sobretudo, 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 empre-
sa inovasse na área de sistemas embarcados de piloto automático e de sensores de profundida-
de. Vale ressaltar que a Delta não havia encontrado disponível no mercado nenhuma tecnologia 
que auxiliasse na avaliação de profundidade de trincheira e de compactação de solos. Essa nova 
tecnologia levou a organização a realizar ganhos na casa de 25% de melhoria no rendimento do 
processo de preparação de solo.

A empresa Delta também desenvolveu, em parceria com empresas parceiras e um forne-
cedor, um novo software que permitirá que as informações do piloto automático das máquinas 
agrícolas sejam trabalhadas e analisada no AgroCAD, de modo a ajudar na tomada de decisão 
agrícola. Uma vez que a empresa trabalhava com adubo líquido, era necessário um sistema me-
cânico 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 
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adubo eram muito grandes em virtude da mudança de velocidade das máquinas, de acordo com 
o momento de operação e declividade do terreno. Com a introdução do sistema de fluxômetro, 
foram introduzidas válvulas de controle de passagem do adubo com regulação on-line e posterior 
registro de aplicação. Essa modificação mecânica e eletrônica do sistema foi desenvolvida pelos 
técnicos da Delta e depois incorporada pela John Deere.

A empresa Beta, por sua vez, inaugurou uma biofábrica de controle biológico de pragas, rea-
lizado a partir da multiplicação e liberação dos inimigos naturais das pragas que destroem o ca-
navial. A produção foi realizada em dois laboratórios, que constituem a biofábrica. Em um deles, 
foram produzidos Beauveria bassiana para o controle biológico do bicudo da cana-de-açúcar e 
Metarhizium anisopliae para o combate da cigarrinha da raiz da cana. Em outro laboratório, a em-
presa produziu a vespa Cotesia flavipes, voltada ao combate da broca da cana-de-açúcar. 

Portanto, as empresas do Padrão 3 Agrícola acumularam capacidades tecnológicas para, 
sobretudo, desenvolver melhorias em termos de novos métodos de manejo e novos equipamen-
tos agrícolas. Parcerias, principalmente com empresas fornecedoras, foram primordiais para que 
avançassem em atividades de desenvolvimento de máquinas e implementos agrícolas apropria-
dos para a colheita de cana-de-açúcar. Entre as empresas deste padrão, também estão aquelas 
que ampliaram suas unidades produtoras para regiões de expansão recente da fronteira agrícola.

(iv) Padrão 4 Agrícola: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária de 2003 a 2014

O Padrão 4 Agrícola é composto por empresas produtoras que elevaram suas capacidades 
tecnológicas de inovadora básica para intermediária. Trata-se de empresas que, até 2006-2008, 
eram capazes de realizar pequenas adaptações em tecnologias de produção de cana-de-açúcar 
e, a partir de 2009-2011, elevaram suas capacidades tecnológicas de modo a implementar modi-
ficações relativamente complexas baseadas em engenharia e experimentações. Elas expandiram 
sua equipe, composta por engenheiros e técnicos alocados em diferentes unidades relativas a 
desenvolvimento de produto, redesenho de produto e sistemas de automação. Realizando essas 
modificações e melhorias, as empresas do Padrão 4 Agrícola conseguiram acumular capacidades 
tecnológicas para realizar parcerias, com vistas a conceber máquinas e implementos agrícolas, 
bem como sistemas de cultivo e controle de pragas.

As empresas deste padrão reconheceram que a busca por colhedoras e implementos mais 
eficientes têm dinamizado as interações entre empresas produtoras, fornecedores e institutos de 
pesquisa. De fato, muitos projetos de novas máquinas agrícolas têm sido desenvolvidos, porém, 
na percepção dessas empresas, se mantêm restritos a algumas empresas produtoras da indústria 
sucroenergética e aos maiores fornecedores e são relativamente pouco testados, como avaliou o 
diretor da área agrícola da empresa Gama:
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A mesma coisa acontece na área agrícola. Não tem ninguém pesquisando, o que tem é uma em-
presa detentora de uma marca agrícola e ela está lá pesquisando, desenvolvendo uma tecnolo-
gia que está enxergando como um produto dela. Ela vai patentear e pôr no mercado, mas não 
tem um laboratório, uma área de pesquisa para o setor como um todo.

Nessa perspectiva, para alguns representantes de empresas produtoras e institutos de pes-
quisa, seria mais producente que houvesse um instituto de pesquisa coordenador da inovação.

O diretor Agrícola da empresa Gama lembrou mais uma especificidade da cana-de-açúcar 
quanto à mecanização da sua colheita:

Dependendo da altura que está sua cana, você não consegue aplicar herbicida etc. Isso, na hora 
que você colhe mecanicamente, a vegetação vem junto (mato, capim etc.), que possui nutrientes 
não adaptados para o processo. O maior problema não está só aí, o maior problema está na 
própria cana. A ponta da cana ainda não se formou. Dentro desse ponteiro, existem alguns com-
ponentes químicos que atrapalham diretamente o processo fabril (açúcar e álcool).

(v) Padrão 5 Agrícola: permanência em capacidade inovadora avançada de 2003 a 2014

O Padrão 5 Agrícola é composto por uma empresa, a qual iniciou suas operações, entre 
2011 e 2014, em capacidade inovadora avançada, uma vez que contava com uma rede de en-
genheiros e técnicos especializados com habilidades para compartilhar conhecimento externo. 
Esses profissionais implementaram pesquisa básica e desenvolveram pesquisa aplicada, bem 
como desenho e desenvolvimento mais complexos dos processos industriais.

A única empresa que acumulou capacidades tecnológicas em nível de inovação avançado 
foi capaz, portanto, de desenvolver processos agrícolas automatizados e utilizar software para as 
operações de processos agrícolas. Nessa perspectiva, no período considerado nesta pesquisa, 
duas inovações podem ser citadas: (i) P&D em sistema de mecanização de baixo impacto reali-
zado em parceria com CTBE e Jacto; (ii) concepção, prototipagem e desenvolvimento de novos 
sistemas de colheita e plantio realizados em parceria com CTBE, Agricef56 e empresa Ômega. Am-
bas as atividades não foram completadas, isto é, sua implementação pelas empresas não ocorreu 
em larga escala.

Essas atividades refletem a busca pela indústria sucroenergética de maior eficiência em 
processos agrícolas a partir da mecanização da colheita. Na safra 2013-2014, 89% da cana do 
Centro-Sul foi colhida por meio de máquina. O ano de 2014, conforme o Protocolo Ambiental, 
foi limite para as empresas eliminarem a prática da queima da palha em áreas passíveis de me-

56 Empresa de consultoria criada, em 2005, em Campinas (SP), que objetiva desenvolver projetos de engenharia, bem como 
soluções inovadoras para otimizar a produção agrícola. Mantém parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
e empresas privadas para desenvolver ações nesse sentido. Basicamente, sua área de atuação envolve: desenvolvimento e ava-
liação de máquinas e equipamentos agrícolas, avaliação de componentes de máquinas agrícolas e automação agrícola.
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canização. No entanto, consequências negativas trazidas pela mecanização não foram supera-
das.57 Por outro lado, na área tecnológica de processos agrícolas, as empresas não conseguiram 
elevar suas capacidades tecnológicas para nível de liderança mundial. Os desafios trazidos pela 
mecanização da colheita intensificaram a busca das empresas produtoras pelo desenvolvimento 
de máquinas mais bem adaptadas, mas também pela adaptação quanto ao sistema de cultivo, 
irrigação, adubação etc. 

5.1.2.3 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos industriais

A Figura 5.12 evidencia quatro padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na 
área de processos industriais: (i) Padrão 1 Industrial: permanência em capacidade inovadora bá-
sica (13% da amostra); (ii) Padrão 2 Industrial: involução de capacidade inovadora intermediária 
para básica (13% da amostra); (iii) Padrão 3 Industrial: permanência em capacidade inovadora in-
termediária (40% da amostra); (iv) Padrão 4 Industrial: evolução de capacidade inovadora básica 
para avançada (26% da amostra). Os padrões 2 e 4 apresentaram uma inflexão entre os triênios 
2006-2008 e 2009-2011 quanto à acumulação de capacidades tecnológicas, enquanto o padrão 
4 elevou suas capacidades de inovação básica para intermediária e o padrão 2 realizou a trajetó-
ria contrária.

Figura 5.12. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas de 
processos industriais na indústria sucroenergética no Brasil

Fonte: Os autores (2016).

57 Ver CTC (2015). 
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(i) Padrão 1 Industrial: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

O Padrão 1 Industrial é composto por empresas produtoras que permaneceram em ca-
pacidade inovadora básica, tendo realizado pequenas adaptações e melhorias nas tecnologias 
existentes, além de contarem com grupos de engenheiros e técnicos trabalhando na implemen-
tação dessas pequenas adaptações em processos e produtos. Essas empresas introduziram mo-
dificações e melhorias, sobretudo, em termos de aproveitamento dos resíduos em processos 
industriais. Essa atividade de maior aproveitamento avançou também em direção a economizar 
água, cujo consumo na indústria sucroenergética é elevado. O superintendente da empresa Khi 
expôs os efeitos benéficos dessa nova atividade:

Nós também estamos trabalhando num projeto que está em fase piloto de secar a vinhaça com-
pletamente em forma de pó. Essa água que nós tiraremos iremos trazer de volta para a indústria 
e diminuir mais ainda o número de 450 l de captação de água, provavelmente caindo para 150 
l/tonelada de cana ao retirar a água da vinhaça. Hoje a vinhaça vai embora para a lavoura e é 
aplicada como fertirrigação. Nós queremos eliminar a fertirrigação e levar a vinhaça seca.

Basicamente, as empresas do Padrão 1 Industrial modificaram a fertirrigação, isto é, intro-
duziram melhorias para outros aproveitamentos da vinhaça. Essa preocupação foi motivada por 
questões ambientais, além de constituir um aproveitamento econômico de resíduos. O superin-
tendente da empresa Khi avaliou essa modificação:

Nós estamos também enfardando a palha. Como nós não queimamos mais a cana, então a pa-
lha que sobra nós estamos fazendo fardos e trazendo para a indústria para queimar na caldeira. 
No processo, a palha é desenfardada, passa por um processo de limpeza, por um picador e é in-
jetada na caldeira. A palha tem um poder calorífico muito maior do que o bagaço e era algo que 
antes era queimado, depois simplesmente deixado no campo; agora nós a usamos na biomassa 
para aumentar a capacidade de gerar energia.

Para atender aos mercados de exportação, as empresas do Padrão 1 Industrial precisaram 
criar capacidades para melhorar as características do bioetanol e, assim, conquistar algumas cer-
tificações de qualidade internacionais. Empresas como Delta, Beta e Ômega conquistaram a cer-
tificação de padrão internacional Better Sugarcane Initiative (Bonsucro). Outras empresas também 
adquiriram o registro na Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Pro-
tection Agency – EPA), atendendo ao padrão norte-americano Renewable Fuel Standard (RFS2); 
outras também conquistaram a certificação ISO 22000:2005 – Sistema de Gestão da Segurança 
de Alimentar.
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Essas empresas 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 o Certificado Etano Verde 2012, por serem signatárias e cumpri-
doras das diretivas descritas no Protocolo Agroambiental, compromisso firmado entre a Unica e o 
governo do estado de São Paulo.

Entre as empresas do Padrão 1 Industrial, estão Épsilon, Khi e Lambda, que, em processos 
industriais, buscaram realizar pequenas modificações e melhorias, motivadas pelas novas carac-
terísticas da cana-de-açúcar, a partir da colheita mecanizada.

(ii) Padrão 2 Industrial: involução da capacidade inovadora intermediária para básica de 2003 a 2014

O Padrão 2 Industrial é composto por empresas que involuíram de capacidade inovadora 
intermediária para básica, de 2003 a 2014, isto é, deixaram de ser capazes de realizar melhorias 
relativamente complexas e/ou modificações em processos industrias. 

(iii) Padrão 3 Industrial: estável em inovação intermediária de 2003 a 2014

O Padrão 3 Industrial é composto por empresas que, de 2003 a 2014, permaneceram em 
capacidade inovadora intermediária, isto é, mantiveram-se realizando atividades condizentes 
com implementar modificações relativamente complexas baseadas em engenharia e experi-
mentações. Essas empresas contaram com uma equipe composta por engenheiros e técnicos 
alocados em diferentes unidades relativas a desenvolvimento de produto, redesenho de produ-
to e sistemas de automação.

Neste grupo de empresas, destaca-se a empresa Beta, que utilizava a consultoria de um 
profissional da indústria petroquímica para avaliar as instalações e os aspectos de controle e de 
pessoas, já a área de manutenção e engenharia utilizava métodos para aferir a confiabilidade de 
projetos. Foram mais de 50 subsistemas mapeados que mediam e estimavam as taxas de falha indi-
vidualmente. 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 tec-
nologia para a produção da farneceno da cana-de-açúcar para a geração de uma molécula de 15 
carbonos. No entanto, essa empreitada enfrentou retrocessos nos últimos anos e a continuidade 
da joint venture foi interrompida.

Em processos industriais, o desenvolvimento de equipamentos e melhorias nos processos 
para extração do caldo, tratamento, fermentação e separação do bioetanol constitui tema consi-
derado de maior relevância.58 De fato, a renovação tecnológica das moendas, a partir da década 
de 2000, perpassou as empresas do Padrão 3 Industrial. A esse respeito, o diretor da área agrícola 

58 Ver Macedo e Horta Nogueira (2007). 
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da empresa Gama pontuou como tendo representado um divisor de águas em processos indus-
triais da indústria sucroenergética brasileira:

Tem o avanço das moendas numa evolução contínua. Uma somatória de ações e não uma revo-
lução. Coisas como aplicação de solda em moendas, tipos de friso, ângulo, velocidades periféri-
cas e uma série de outras mudanças incrementais que contribuem para uma eficiência maior na 
moenda. Mas a eficiência maior como um todo também não está só na moenda.

No entanto, a mecanização da colheita de cana-de-açúcar tem exigido crescente adapta-
ção e melhoria no maquinário industrial para manter (e aumentar) os níveis de rendimento na 
produção de açúcar e bioetanol. Como esclareceu o diretor da área agrícola da empresa Gama:

Muitas coisas que melhoraram na moenda precisam ser revistas, pois aumentou o problema de 
impurezas na cana por causa da mecanização, como o excesso de palhas e impurezas vegetais. 
Então, mandamos primeiro para um sistema de limpezas de cana, que possui uma baixa eficiên-
cia, mas um pouco que tirar já é uma coisa.

Nessa perspectiva, empresas produtoras buscaram parcerias para melhorar seus processos 
de fermentação, sendo as universidades e consultorias os parceiros mais visados. Existe alguma 
percepção, na indústria sucroenergética, de que o processo fermentativo deve ser melhorado a 
partir dos microrganismos utilizados, de modo que a fermentação passou a ser objeto de maior 
atenção entre as empresas produtoras. Especificamente, as empresas do Padrão 3 Industrial en-
vidaram esforços para implementar técnicas novas na fermentação:

Aí essa cana vai para fermentação até o momento em que a fábrica de açúcar volta a funcionar e 
manda apenas o caldo. Então, em razão disso, acaba tendo um índice de fermentação baixo. Eu 
entendo que, com a vinda de algumas células isoladas de maior eficiência, tenderia a melhorar, 
mas o que precisa melhorar realmente é a alimentação. Há muitas coisas para tirar ainda da 
fermentação. Estive com o pessoal da Fermentec para eles fazerem uma proposta para nós para 
começarmos a fermentação da safra que vem num modelo diferente. Eles não me dão assessoria, 
mas estou buscando apoio deles no ano que vem. Estou sentindo que nossa fermentação está 
oscilando muito, por algumas questões que não estão claras, pois há o lado de pesquisa. 

O processo de fermentação, na produção de bioetanol da cana-de-açúcar, pode ocorrer 
tanto pelo caldo diretamente da cana quanto por misturas de caldo e melaço, que são mais fre-
quentemente usadas no Brasil.59 Na fermentação, a glicose é transformada em bioetanol pela 
ação da levedura Saccharomyces cerevisiae e a vinhaça produzida segue para destilação, passan-
do por um conjunto de centrífugas, nas quais é separada da vinha, podendo ser recirculada no 
59 Ver BNDES e CGEE (2008).
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processo. Essa vinhaça pode ser concentrada em xarope com 50% de umidade. A concentração 
da vinhaça tem sido cada vez mais aproveitada economicamente pelas empresas, como esclare-
ceu o diretor da empresa Alfa:

São projetos mais simples, com intensidade tecnológica mais simples, com tecnologias já dispo-
níveis comercialmente e que não necessariamente tinham internamente. Biodigestão e concen-
tração da vinhaça (para cogeração ou para combustível da frota). 

Da mesma forma, a empresa Gama passou a realizar essa atividade. Seu diretor Agrícola 
explicou a preocupação da empresa com esses processos:

Sistema de limpeza de cana é algo que ainda está sendo introduzido e que terá melhoria aos 
poucos. No tratamento do caldo, a primeira coisa que precisa prestar atenção é para que você 
consiga pasteurizar esse caldo para que o índice de bactérias caia. Outro ponto é não ter ‘resi-
tuação’ de caldo dentro dessa área, pois tudo isso vai reverter em perda de sacarose e dimensio-
namento na área de decantação e filtragem. Uma coisa que evoluiu muito também foi a análise 
de amostragem em laboratório, o procedimento analítico de forma contínua. Hoje a maioria das 
usinas mede isso.

Em processos industriais, entre as empresas de nível intermediário, estão Mi, Zeta, Iota e 
Gama, que revelaram executar atividades como implementação ou operação de sistemas auto-
matizados de produção, processos de cogeração de energia elétrica, bem como procedimentos 
de análise e testes de qualidade. Entretanto, há o recente desafio imposto à fase de extração pela 
mecanização da colheita de cana-de-açúcar, permanecendo a tarefa de melhorar a fermenta-
ção. Essa percepção alude ao entendimento de que processos agrícolas e industriais tornaram-se 
muito mais conectados. O diretor da empresa Alfa enfatizou a necessidade de buscar novas tec-
nologias para equipamentos industriais:

Há uma demanda tecnológica da gestão do difusor e da moenda. É um desafio de metalmecâ-
nico. O rolo de moenda em uma safra encolhe 50 cm; o volume de moenda se desgasta a cada 
safra. Será que não há outros materiais, outra tecnologia mecânica para fazer essas moendas? 
Vamos seguir aceitando esse desgaste? 

Assim, as empresas do Padrão 3 Industrial reconheceram os desafios recentes para aumen-
tar o rendimento, bem como envidaram esforços nesse sentido. No entanto, não avançaram o 
suficiente em termos de diversificar sua rota industrial. Um exemplo foi a empresa Alfa: 
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A produção de furfural, que é um produto para a indústria de defensivos agrícolas, foi feita com 
parceiro não nacional, mas comercial. A gente tinha interesse em utilizar esse produto. Seria uma 
forma de garantir acesso competitivo ao insumo e para a gente também seria uma diversifica-
ção, até porque o furfural não é produzido a partir de açúcar, mas a partir de bagaço. Também 
buscamos outras linhas de produto, como utilização da levedura como complemento nutricional 
para ração animal. No entanto, nenhum desses projetos foi suficientemente competitivo, então 
tivemos que parar toda a diversificação. O furfural, por exemplo, nosso parceiro não tinha nem 
capacidade de investir.

Nessa perspectiva, os representantes das empresas entrevistadas ressaltaram que o gran-
de desafio para aumentar os rendimentos e a eficiência da produção está em melhorar máquinas 
e equipamentos industriais, cujo desenvolvimento ocorreu antes da rota tecnológica do etanol 
celulósico.

(iv) Padrão 4 Industrial: evolução de capacidade inovadora básica para avançada de 2003 a 2014

O Padrão 4 Industrial é composto por empresas que evoluíram de capacidade inovadora 
básica para avançada. Até 2006-2008, essas empresas eram capazes de realizar pequenas adap-
tações e melhorias nas tecnologias existentes e, a partir de 2009-2011, acumularam capacidades 
tecnológicas para realizar atividades de P&D aplicados próximas da fronteira tecnológica inter-
nacional.

Entre 2006-2008 e 2009-2011, a rota tecnológica do bioetanol celulósico (segunda gera-
ção) passou a ser palatável a algumas empresas da indústria sucroenergética, mormente aquelas 
que obtiveram financiamento do Plano de Apoio Conjunto à Inovação Tecnológica Agrícola no 
Setor Sucroenergético (PAISS Agrícola). Isso também representou a diversificação de biocombus-
tíveis mais avançados a partir da biomassa lignocelulósica. Para o aproveitamento da biomassa 
(bagaço da cana-de-açúcar) ou a maior eficiência da quebra das cadeias de celulose, as empre-
sas produtoras envolveram-se em parcerias para inovar nos processos fermentativos, na área de 
processos industriais.

No entanto, no Padrão 4 Industrial não estão enquadradas somente as empresas que in-
vestiram na produção de bioetanol celulósico (segunda geração). Logo, a mudança da capacida-
de de inovar ocorrida entre 2006-2008 e 2009-2011 guarda explicações adicionais. As empresas 
avançaram na diversificação de biocombustíveis avançados e de produtos derivados, mesmo 
sem adentrar na produção comercial de etanol celulósico (segunda geração), bem como em 
termos de diversificação produtiva, introdução de uma nova rota tecnológica de produção de 
bioetanol e desafio imposto pelas novas condições da matéria-prima (cana-de-açúcar), após a 
colheita passar a ser realizada por máquinas agrícolas. 



90

Resultados da Pesquisa

De 2003-2005 a 2006-2008, essas empresas acumularam capacidades tecnológicas para 
realizar atividades como a implementação de controles não sistemáticos de processos de quali-
dade em acordo com recomendações ambientais, bem como de processos produtivos. Também 
realizaram melhorias nas características do produto e padronização como resultado da automati-
zação e pequenas melhorias em processos, equipamentos, sistemas e produtos etc. As certifica-
ções são bons exemplos de capacidade básica de inovação.

Ademais, as empresas deste padrão acumularam capacidades tecnológicas de modo a 
avançar nas técnicas de aplicação e desenvolvimento de resultados de projetos que visam a me-
lhorias no controle de qualidade. O assessor de Tecnologia da empresa Beta deu um exemplo da 
automatização da produção em processos industriais:

Estamos buscando um projeto de amostrador contínuo. Aí a gente vai conseguir tirar a amostra 
direto, analisar e saber a qualidade instantaneamente. No caso da área de fermentação, o nitrato 
de prata é bactericida. Então, um dos problemas da fermentação é a contaminação por bacté-
ria. Há resultados mostrando que seria interessante a gente buscar uma forma de controlar essa 
contaminação com o nitrato. E se a gente pode controlar a qualidade instantaneamente, a gente 
pode avançar muito na fermentação.

Em termos de melhorias e modificações em novas linhas de negócio, a empresa Beta, para 
a criação de processos de produção de biogás, envidou esforços conjuntos de engenharia, enge-
nharia reversa e projetos com a TreeBio, empresa brasileira especializada em equipamentos e siste-
mas para tratamento de água e efluentes industriais, além de sistemas de biodigestão termofílica. 
Ambas as empresas cooperaram em atividades de geração e assimilação de novos processos e 
equipamentos para biodigestão termofílica para a produção de biogás. Para a empresa Beta, o 
biogás tornou-se uma diversificação interessante em redução de custo de produção e em lucra-
tividade, como ressaltou seu assessor de Tecnologia:

A saída foi concentrar a vinhaça; concentra quase dez vezes e faz um casadinho muito bom, que 
é a biodigestão para fazer o biogás. Eu sou um entusiasta desse assunto. Várias plantas já foram 
feitas para substituir o diesel – que é o maior custo residual do setor; nosso grupo consome 90 
milhões de litros de diesel por ano, principalmente em transporte – por biogás, o que representa-
ria uma economia de custos muito significativa. Então conseguimos a benesse do shale gas. As 
grandes empresas automobilísticas foram atrás do shale gas. 

A empresa Beta estabeleceu atividades com base em P&D próximas da fronteira em duas 
frentes. Primeiramente, 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 empresa. Essa iniciativa foi um empreendimento autônomo dos técni-
cos e engenheiros industriais da Beta, que buscaram encontrar melhorias no processo químico, no 
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design dos equipamentos e em protocolos de processo. Entretanto, a crise financeira enfrentada 
pela indústria em 2008 dificultou a adoção dessas tecnologias pelas empresas produtoras.

Nenhuma das empresas de nível avançado de inovação, no entanto, revelou realizar quais-
quer dessas atividades, mas atividades como desenvolvimento de biocombustíveis avançados, 
bem como em relação ao bioetanol celulósico. Nessa perspectiva, as empresas do Padrão 4 In-
dustrial não atingiram a capacidade inovadora de liderança global em processos industrias. É 
válido destacar que todas elas realizaram esforços de inovação nesse sentido. Um exemplo foi a 
pesquisa em biorrefinaria e biocombustíveis avançados em andamento, sobretudo, no âmbito 
das empresas Alfa e Delta (Boxe 5.2). Contudo, existe o reconhecimento entre as empresas pro-
dutoras de que os avanços em biorrefinaria deverão ser retardados em função das dificuldades 
financeiras enfrentadas, como ressaltado durante debates no workshop da pesquisa:

O problema central para o desenvolvimento e adoção de novas tecnologias está diretamente 
associado à viabilidade e atratividade econômica destas. O horizonte de desenvolvimento para 
essa tecnologia é longo, principalmente porque o setor precisaria de grandes investimentos pró-
prios, que são inviáveis na atual conjuntura. Para desenvolver novas tecnologias e produtos, que 
inicialmente podem incorrer em prejuízos, há necessidade de ganhos maiores do setor com ativi-
dades tradicionais que aumentem a capacidade de absorção dos prováveis prejuízos iniciais com 
novos negócios e tecnologias.

Nesse aspecto, contribui a concorrência com o shale gas, uma vez que os Estados Unidos 
retrocederam em sua decisão de priorizar seus recursos para a construção de biorrefinarias e o 
uso de biomassas, destinando-os ao desenvolvimento de tecnologia para extração de shale gas.60 

60 Ver Bastos (2012). 
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Boxe 5.2. A pesquisa em biorrefinaria e biocombustíveis avançados: 
notas sobre o surgimento das empresas Alfa e Delta

A empresa Alfa, nas décadas de 2000 e 2010, desempenhou uma série de atividades de P&D apli-
cados de forma individual e cooperada com diferentes parceiros para diversificar sua produção industrial. 
O início da Xis partiu de um conselho de um parceiro comercial. Em seguida, a Alfa lançou seus próprios 
centros de P&D para pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos na área de bioalimentos, bioquí-
micos e biofármacos. A empresa, ao lançar seu centro de P&D, realizou desenvolvimento de novos processos, 
produtos e pesquisas com genética, biologia e leveduras transgênicas.

Conforme relatado pelo diretor da Delta, na realização de outra pesquisa, 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 forne-
cedores, clientes, universidades e institutos de pesquisa foram 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 com-

plementou os conhecimentos em microrganismos da Delta. A compra da empresa norueguesa trouxe uma 

grande expertise em biotecnologia e deu as bases para que a empresa explorasse comercialmente uma mar-

ca de nutrição reconhecida mundialmente. Adicionalmente, a compra da Immunocorp foi um movimento 

da Delta para se apropriar de patentes importantes. Para a criação desses diferentes produtos, a Delta, além 

de contar com apoio técnico, programas de pesquisa com universidades e institutos de pesquisa nacionais e 

internacionais, seu próprio centro de P&D e aquisição de empresas de biotecnologia dos Estados Unidos e No-

ruega, mantém um processo de feedback constante com os clientes. Esse elemento foi o componente-chave 

para a inovação na Delta. 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 Delta foi realiza-

da com a empresa Abac [Suíça], chefiada pelo Prof. Othmar Käppeli, do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. 

Desenvolvemos em parceria e lançaremos três produtos para a indústria de cosméticos.

De fato, Bastos (2012) ressalta que os investimentos em biorrefinaria, quando ocorrem, aconte-
cem por meio de parcerias estratégicas e joint ventures entre empresas de indústrias afins, como produ-
toras de alimentos e matérias-primas de biomassas.

Fonte: Adaptado de Bastos (2012) e Gonzalez (2016).

Mais um exemplo de atividade de inovação de liderança mundial realizada pelas empresas 
do Padrão 4 Industrial pode ser dado a partir da empresa Alfa, que iniciou, na década de 1990, 
esforços para o desenvolvimento da tecnologia de produção de poli-hidroxibutirato (PHB). Esses 
esforços foram realizados, a partir de 2007, em parceria com o departamento de Engenharia da 
UFSCar, apoiada financeiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp). Esse bioplástico (PHB) fabricado pela Alfa apresentava maior qualidade em termos de 
biodegradabilidade e era mais viável economicamente. A empresa criou cinco plantas-piloto e 
organizou uma área de P&D para criar novos processos de produção e melhorar as características 
do bioplástico. Esse desenvolvimento foi realizado a partir da cooperação entre a Alfa, uma usina 
competidora, institutos de pesquisa (CTC e IAC), além das universidades (UFSCar e Graz Univer-
sity). Técnicos e engenheiros da empresa Alfa, após a realização de pesquisas, concluíram que 
seria mais economicamente vantajoso produzir o ácido em lugar do PHB, devido à decorrente 
simplificação de processos – o PHB demanda dois grandes processos, a extração e a fermenta-
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ção, sendo a extração a rota mais complexa e mais onerosa; já o ácido butírico demanda apenas 
a fermentação. 

Boxe 5.3. Desenvolvimento de linha de produtos alimentícios pela empresa Delta

Em 1998, a empresa lançou seu primeiro produto para alimentação humana: Goldcell®, em que 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®, 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, sendo vendida por um preço de 
até R$ 100 o quilo; (iii) HiCell® – ingrediente com alto conteúdo de proteína e 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 otimizarem a renovação celular, principalmente da mucosa 
intestinal e do sistema imune.

Com a aquisição da empresa norueguesa, a Delta adquiriu a marca MacroGard®, um aditivo com ação 
imunomoduladora inteligente obtido por um processo que purifica e preserva a estrutura e a bioatividade dos 
betaglucanos. Nesse ano, também foi lançada a linha Biotide®, 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; (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 Delta, 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; (ii) Selemax® – aditivo nutricional fonte de selênio orgânico, composto por 
levedura produzida em meio rico em selênio. Atualmente, 85% da produção da Delta é exportada para 61 países.

Fonte: Adaptado de Gonzalez (2016).

5.2 A influência dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 
capacidades tecnológicas na indústria sucroenergética no Brasil (2003-2014)

O objetivo desta subseção é examinar alguns dos principais mecanismos de aprendizagem 
que as empresas da indústria sucroenergética implementaram ao longo de 2003 a 2014 e como 
isso explica os diferentes padrões de capacidade em cada uma das áreas (feedstock, processos 
agrícolas e processos industriais). Como apresentado na seção 3, esta pesquisa identifica dois ti-
pos de mecanismo de aprendizagem: (i) intraorganizacionais, ou seja, geração interna de saber 
tecnológico, por meio de criação, compartilhamento, integração e codificação interna de conhe-
cimento; (ii) interorganizacionais, ou seja, fluxos e ligações de saber tecnológico entre empresas e 
demais organizações do sistema de inovação, como universidades, institutos de pesquisa, consul-
tores, competidores ou outras empresas ao longo da cadeia produtiva (fornecedores e clientes).
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A descrição e a relação dos mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais com 
os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas estão organizadas por área tecnológica 
(feedstock, processos agrícolas e processos industriais) e divididas em cinco subseções. A subse-
ção 5.2.1 apresenta a evolução de algumas estatísticas descritivas gerais da frequência média 
com que os mecanismos de aprendizagem foram usados pelas empresas ao longo de 2003 a 
2014. A subseção 5.2.2 expõe a relação dos mecanismos de aprendizagem com a acumulação de 
capacidades tecnológicas na área de feedstock. A subseção 5.2.3, por outro lado, apresenta a rela-
ção dos mecanismos de aprendizagem com a acumulação de capacidades tecnológicas na área 
de processos agrícolas, assim como a subseção 5.2.4 revela essa mesma análise para processos 
industriais. Por fim, a subseção 5.2.5 apresenta uma síntese dos resultados encontrados.

5.2.1 Evolução dos mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais 
utilizados na indústria sucroenergética no Brasil (2003-2014)

5.2.1.1 Evolução dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais 
na indústria sucroenergética de 2003 a 2014

Esta subseção apresenta a evolução do uso dos mecanismos de aprendizagem intraorgani-
zacionais pelas empresas pesquisadas entre 2003 e 2014. Tais mecanismos foram detalhados no 
Quadro 3.9 e são representados por quatro tipos: (i) codificação de conhecimento; (ii) compar-
tilhamento de conhecimento; (iii) integração de conhecimento; (iv) criação de conhecimento. A 
quantificação do seu uso por parte da empresa foi realizada por meio de aplicação de questio-
nários, cuja operacionalização foi descrita de forma mais detalhada na seção 3. Para cada um dos 
quatro mecanismos internos, até oito resultados não excludentes poderiam ser obtidos, tendo 
sido considerados resultados: (i) informações técnicas sobre processos existentes; (ii) informa-
ções técnicas sobre produtos existentes; (iii) melhorias e adaptações em processos existentes; (iv) 
melhorias e adaptações em produtos existentes; (v) criação de novos processos; (vi) criação de 
novos produtos; (vii) criação de novos conhecimentos científicos; (viii) patentes.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional: evolução da frequência média de uso na 
indústria sucroenergética (2003-2014)

Supõe-se que, quanto mais resultados uma dada empresa apresentou para cada período 
de tempo, mais frequentemente conseguiu empregar seus mecanismos de aprendizagem inter-
nos. Por exemplo, se uma empresa realizou codificação de conhecimento, que gerou melhorias 
em produtos existentes e criação de novos conhecimentos científicos, recebeu um valor igual a 
2. Logo, cada empresa poderia apresentar um valor variando entre 0 e 8 para cada um de seus 
quatro mecanismos intraorganizacionais em cada período de tempo. Nesse mesmo exemplo, a 
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empresa possuía uma frequência de 25% (valor 2 de 8 possíveis) na utilização do mecanismo de 
aprendizagem de codificação de conhecimento em um período de tempo específico.

Em outras palavras, a intensidade pela qual o i-ésimo mecanismo intraorganizacional foi 
utilizado por uma empresa é definida por:

                           (1)                                                                                    

Em que: i indica mecanismo intraorganizacional; j indica resultado; t denota período; e Y é 
uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo intraorgani-
zacional i, para atingir o objetivo j no período t, e zero, caso contrário. Ademais, J denota o total 
de resultados possíveis. Segue uma exposição gráfica dos resultados dessa equação, consideran-
do todas as empresas da amostra, para o período de 2003 a 2014.  

A Figura 5.13 apresenta um quadro geral das empresas da indústria sucroenergética quan-
to ao uso dos quatro tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional para cada triênio 
estudado. Os valores são representados pelas médias aritméticas em porcentagem das empresas 
que responderam aos questionários, como já observado. A frequência média de uso foi seme-
lhante entre os mecanismos internos e ao longo dos triênios considerados. A partir de 2009-2011, 
a frequência média de uso de todos os mecanismos internos aumentou em pelo menos 8%. 
Ainda assim, foi possível observar que, considerando o máximo possível de frequência de uso, o 
mecanismo interno mais utilizado, em todos os triênios, foi criação interna de conhecimento. Em 
2003-2005, as empresas usaram-no com frequência média de 42%, o que se manteve até 2006-
2008. Em 2006-2008, seu uso pelas empresas aumentou para 46% e, em 2012-2014, para 57%. 

Figura 5.13. Evolução dos tipos de mecanismo de aprendizagem 
intraorganizacional (valores em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais: evolução da 
frequência média de uso na indústria sucroenergética (2003-2014)

Entre os oito resultados possíveis de serem gerados pelos mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais, cada empresa poderia atingir um valor que variava entre 0 e 4. A frequência 
média desse resultado foi representada em porcentagem. Em outras palavras, a intensidade pela 
qual o j-ésimo resultado foi utilizado por uma empresa é definida por:

           (2)                                                                           

         Em que: j indica resultado; i indica mecanismo intraorganizacional; t denota período; e Y é 
uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo intraorgani-
zacional i, para atingir o objetivo j no período t, e zero, caso contrário. Ademais, I denota o total 
de mecanismos intraorganizacionais possíveis. Segue uma exposição gráfica dos resultados 
dessa equação, considerando todas as empresas da amostra, para o período de 2003 a 2014.  

A Figura 5.14 apresenta as médias desses valores em porcentagem para as 15 empresas 
estudadas para cada período de tempo. Nos dois primeiros triênios (2003-2005 e 2006-2008), 
as empresas, por meio dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais, geraram com 
maior frequência média os resultados “melhorias e adaptações em processos existentes” (72%) 
e “informações técnicas sobre produtos existentes” (69%), quadro que se manteve nos dois últi-
mos triênios. O mecanismo patentes foi um resultado gerado pelas empresas com frequência de 
3% em 2009-2011 e 14% em 2012-2014. O resultado cuja frequência média foi mais expressiva 
em todos os triênios foi melhorias e adaptações em produtos existentes, chegando a 91%, em 
2012-2014. No geral, mecanismos como criação de novos conhecimentos científicos e informa-
ções técnicas sobre produtos existentes foram se tornando mais frequentes, em média, ao longo 
dos triênios estudados.
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Figura 5.14. Evolução dos tipos de resultado dos mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais (valores médios em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e seus tipos de resultado

Nesta subseção, apresenta-se com que frequência resultados foram gerados a partir de 
cada mecanismo interno. Como já ressaltado, os valores são expressos em porcentagem, indi-
cando a média que os resultados foram gerados nas empresas. A Figura 5.15 revela que os quatro 
mecanismos internos não geraram resultados com frequência acima de 24% para as empresas 
da amostra. Por exemplo, informações técnicas sobre processos existentes e informações téc-
nicas sobre produtos existentes, bem como melhorias e adaptações em processos existentes, 
foram os resultados mais gerados, de 2003 a 2014, a partir de quaisquer mecanismos internos e 
sua frequência média não foi maior do que 24%. Nesse caso, criação interna de conhecimento foi 
determinante para gerar boa parte desses resultados, especialmente informações técnicas sobre 
processos existentes (24%) e melhorias e adaptações em processos existentes (23%). Mecanis-
mos de aprendizagem intraorganizacionais geraram resultados como patentes, criação de novos 
conhecimentos científicos e criação de novos produtos com frequência média reduzida. Assim, 
resultados que poderiam representar avanços mais contundentes na acumulação de capacida-
des tecnológicas foram pouco ou nada gerados por mecanismos internos.
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Figura 5.15. Relação entre os mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais 
e os resultados (valores médios em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Evolução dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais: evolução da frequência média de 
uso na indústria sucroenergética (2003-2014)

Esta subseção apresenta a evolução do uso dos mecanismos de aprendizagem interorgani-
zacionais pelas empresas pesquisadas entre 2003 e 2014. Tais mecanismos foram detalhados no 
Quadro 3.9 e são representados por sete tipos: (i) contratação de profissionais; (ii) treinamentos 
técnicos e gerenciais específicos; (iii) diferentes formas de ensino; (iv) assistência técnica; (v) aqui-
sição de conhecimento; (vi) aprendizado com usuários líderes; (vii) P&D.

A quantificação do uso de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais por parte 
da empresa foi realizada por meio de aplicação de questionários, cuja operacionalização foi des-
crita de forma mais detalhada na seção 3. Para cada um dos sete tipos de mecanismo externo, 
perguntou-se a representantes das empresas com quais parceiros foram realizados para cada pe-
ríodo de tempo. Os parceiros considerados nesta pesquisa foram detalhados no Quadro 3.9 e são 
representados por seis tipos: (i) universidades e institutos de pesquisa locais; (ii) universidades e 
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institutos de pesquisa internacionais; (iii) fornecedores; (iv) firmas competidoras; (v) consultores; 
(vi) clientes. Para cada um dos seis parceiros envolvidos em cada um dos sete mecanismos inte-
rorganizacionais, até oito resultados não excludentes poderiam ser obtidos; logo, o valor máxi-
mo a ser obtido era 56. Os valores apresentados nos gráficos estão em porcentagem, refletindo a 
média com que as empresas acessaram um dado parceiro, considerando o máximo de 56. 

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional: evolução da frequência média de uso na 
indústria sucroenergética (2003-2014)

Apresenta-se, aqui, a frequência média com que os mecanismos externos foram usados pe-
las empresas da indústria sucroenergética (amostra da pesquisa) de 2003 a 2014. Considerando 
que uma dada empresa, por exemplo, realizou P&D em parceria com universidades e institutos 
de pesquisa locais, fornecedores e firmas competidoras em um período específico (ou seja, três 
tipos de parceiros) e essas interações geraram, com cada um desses parceiros, criação de novos 
produtos, criação de novos conhecimentos científicos e patentes (ou seja, três resultados para 
cada parceiro), o mecanismo P&D recebeu um valor igual a 6 no período especificado. Logo, para 
cada mecanismo de aprendizagem interorganizacional, cada empresa poderia apresentar um 
valor que variava entre 0 e 48 para cada período de tempo (seis tipos de parceiro multiplicado 
por oito tipos de resultado externo). Nesse mesmo exemplo, a empresa possuía uma frequência 
de 13% (valor 6 de 48 possíveis) na incidência do mecanismo de aprendizagem de P&D em um 
período de tempo específico. Em outras palavras, a intensidade pela qual o e-ésimo mecanismo 
externo foi utilizado por uma empresa é definida por:

       (3)

Em que: e indica mecanismo externo; j indica resultado; k indica parceiro; t denota período; 
e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo externo 
e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j no período t, e zero, caso contrário. 
Ademais, J e K denotam o total de resultados e de parceiros possíveis, respectivamente. A seguir, 
está o gráfico que ilustra a aplicação dessa equação para mecanismos externos.

A Figura 5.16 apresenta um quadro geral das empresas da indústria sucroenergética quan-
to ao uso dos quatro tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional para cada pe-
ríodo de tempo estudado. Os valores em porcentagem são representados pelas médias aritmé-
ticas das empresas que responderam ao questionário, conforme já ressaltado. Entre os triênios 
2006-2008 e 2009-2011, houve uma inflexão positiva quanto ao uso dos mecanismos externos: 
aquisição de conhecimento, treinamento e P&D. Contudo, de modo geral, os mecanismos foram 
usados de forma errática, ou seja, não foi possível afirmar que houve crescimento ou redução da 
frequência média de uso ao longo do tempo. Por exemplo, aprendizado com usuários líderes, di-
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ferentes formas de ensino e assistência técnica apresentaram valores diferentes em cada triênio 
e relativamente menores à frequência de uso de P&D, treinamento e aquisição de conhecimento. 
Em todos os períodos, o mecanismo com maior frequência média de uso foi aquisição de conhe-
cimento, sendo que em 2012-2014 chegou a 28%, enquanto contratação de profissionais foi o 
mecanismo que apresentou a menor frequência média de uso em todos os triênios.

Figura 5.16. Evolução dos tipos de mecanismo de aprendizagem 
interorganizacional (valores em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Tipos de parceiro interorganizacional: evolução da frequência média de uso na indústria sucroener-
gética (2003-2014)

Entre os seis possíveis parceiros com quem foram realizados os mecanismos de aprendi-
zagem interorganizacionais, cada empresa poderia atingir um valor que variava entre 0 e 42, 
representado em porcentagem, para cada período de tempo. Esse valor equivale ao número de 
mecanismos externos, que são sete, multiplicado pelo número de parceiros possíveis gerados 
por esses mecanismos, que são seis. Em outras palavras, a intensidade pela qual o k-ésimo par-
ceiro foi utilizado por uma empresa é definida por:

                                                                                     (4)

    Em que: k indica parceiro; j indica resultado; e indica mecanismo externo; t denota pe-
ríodo; e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo 
externo e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j no período t, e zero, caso 
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contrário. Ademais, J e E denotam o total de resultados e de mecanismos externos possíveis, 
respectivamente.

A Figura 5.17 evidencia que as consultorias foram os parceiros mais frequentes das em-
presas produtoras da amostra da pesquisa em todos os triênios considerados. Em 2003-2005, a 
frequência média com que foram acessadas foi de 30%; em 2006-2008, foi reduzida para 25%; e, 
nos triênios 2009-2011 e 2012-2014, as empresas recorreram a elas com frequência média igual 
a 31%. Em seguida, fornecedores, em 2003-2005, foram parceiros das empresas produtoras com 
uma frequência média de 19%, a qual aumentou, em 2006-2008, para 21% e, em 2009-2011, 
24%, reduzindo-se para 22%, em 2012-2014. Universidades e institutos de pesquisa locais foram 
acessados com frequência média similar à dos fornecedores. Ressalta-se que a frequência média 
está em porcentagem em relação ao número máximo de vezes que um dado parceiro pode ser 
acessado, que é igual a 42.

Figura 5.17. Evolução dos tipos de parceiro em mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais (valores médios em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais: evolução da 
frequência média de uso na indústria sucroenergética (2003-2014)

Entre os oito resultados possíveis gerados pelos mecanismos externos, cada empresa po-
deria atingir um valor que variava entre 0 e 56, representado em porcentagem, para cada perío-
do de tempo. Esse valor equivale ao número de tipos de resultado, que são oito, multiplicado 
pelo número de tipos de mecanismo externo, que são sete. Em outras palavras, a intensidade 
pela qual o j-ésimo resultado foi gerado por uma empresa é definida por:
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         (5)                                          

Em que: j indica resultado; k indica parceiro; e indica mecanismo externo; t denota período; 
e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo externo 
e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j no período t, e zero, caso contrário. 
Ademais, K e E denotam o total de parceiros e de mecanismos externos possíveis, respectivamente.

A Figura 5.18 sugere que, em todos os triênios do período de 2003 a 2014, melhorias e adap-
tações em produtos existentes foi o resultado gerado com maior frequência média a partir dos 
mecanismos externos usados pelas empresas. Em 2003-2005, essa frequência era de 23%, a qual 
foi reduzida para 21%, em 2006-2008, após o que se manteve crescente, chegando a 26%, em 
2012-2014. Outros resultados, como informações técnicas sobre produtos existentes, melhorias 
e adaptações em processos existentes e informações sobre processos existentes, estiveram entre 
os resultados gerados mais frequentes. Da mesma forma que nos mecanismos internos, resulta-
dos como criação de novos produtos, criação de novos processos produtivos e criação de novos 
conhecimentos científicos foram gerados com a menor frequência média em todos os triênios. 
Entre esses resultados, criação de novos conhecimentos científicos foi aquele gerado com maior 
frequência média. Isso porque, a partir da obrigatoriedade da mecanização da colheita e da nova 
rota tecnológica do bioetanol, as empresas dessa indústria foram compelidas tanto a melhorar os 
processos (sobretudo, das áreas agrícola e industrial) quanto a criar conhecimentos novos.

Figura 5.18. Evolução dos tipos de resultado dos mecanismos de 
aprendizagem interorganizacionais (valores em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Relações entre os tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional, os tipos de parceiro e 
os tipos de resultado: evolução da frequência média de uso na indústria sucroenergética (2003-2014)

Por fim, relacionam-se os tipos de mecanismo externo com os resultados possíveis. Neste 
caso, foram utilizados os valores médios em porcentagem para os quatro períodos de tempo em 
conjunto. A Figura 5.19 revela que aquisição de conhecimento foi o mecanismo externo que ge-
rou mais resultados e com uma frequência média maior, tais como: melhorias e adaptações em 
produtos existentes (31%), criação de novos conhecimentos científicos (17%), melhorias e adap-
tações em processos existentes (45%) e informações técnicas sobre processos existentes (37%). 
Em seguida, treinamento foi o mecanismo que gerou para as empresas produtoras uma gama 
maior de resultados, destacando-se melhorias e adaptações em produtos existentes (29%), me-
lhorias e adaptações em processos existentes (35%), informações técnicas sobre produtos exis-
tentes (29%) e informações técnicas sobre processos existentes (32%). Com P&D, as empresas ge-
raram com maior frequência média (19%) melhorias e adaptações em processos existentes, bem 
como criação de novos processos produtivos (18%). A performance das empresas produtoras 
com P&D repetiu-se para mecanismos externos como diferentes formas de ensino, aprendizado 
com usuários líderes e assistência técnica. 

De forma análoga, algumas relações entre tipos de parceiro externo e resultados gerados 
foram identificadas. A Figura 5.20 evidencia que as empresas produtoras (amostra da pesquisa) 
da indústria sucroenergética geraram mais resultados a partir do estabelecimento de parcerias 
de aprendizagem externa com consultorias, fornecedores e universidades e institutos de pes-
quisa locais. De fato, os resultados gerados com maior frequência média a partir desses três par-
ceiros foram melhorias e adaptações em produtos existentes, melhorias e adaptações em pro-
cessos existentes, informações técnicas sobre processos existentes e informações técnicas sobre 
produtos existentes. Por sua vez, a Figura 5.21 mostra que as empresas produtoras recorreram 
com maior frequência média a consultorias (47%) e universidades e institutos de pesquisa locais 
(24%), bem como a fornecedores (34%). Para treinamento, buscaram parcerias com consultorias 
(48%), fornecedores (31%) e universidades e institutos de pesquisa locais (19%). Esse padrão foi 
observado em P&D e assistência técnica. Assim, os parceiros mais utilizados e com os quais mais 
resultados foram gerados (em média), na indústria sucroenergética (empresas da amostra) de 
2003 a 2014, foram consultorias, fornecedores e universidades e institutos de pesquisa locais. 
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Figura 5.19. Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional 
e tipos de resultado (valores médios em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).



105

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

Figura 5.20. Relação entre os tipos de parceiro e resultados em mecanismos de 
aprendizagem interorganizacionais (valores médios em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 5.21. Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional 
e os tipos de parceiro (valores médios em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

5.2.2 Impactos dos mecanismos de aprendizagem nos padrões 
de acumulação de capacidades tecnológicas 

Nas próximas subseções, a frequência de uso e de resultados dos mecanismos de aprendi-
zagem será analisada em termos da variabilidade de sua média entre os padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas em cada área tecnológica. Assim como na seção 5.2.1, as frequên-
cias médias de uso são expressas em porcentagem, isto é, cada categoria – mecanismo interno 
ou externo, resultado interno ou externo, bem como parceiro externo – tem uma frequência 
máxima possível de uso ao longo do período estudado. Por exemplo, se uma empresa realizou 
codificação de conhecimento, que gerou melhorias em produtos existentes e criação de novos 
conhecimentos científicos, recebeu um valor igual a 2. Logo, cada empresa poderia apresentar 
um valor que variava entre 0 e 8 para cada um de seus quatro mecanismos intraorganizacionais 
em cada período de tempo. Nesse mesmo exemplo, a empresa possuía uma frequência de 25% 
(valor 2 de 8 possíveis) na utilização do mecanismo de aprendizagem de codificação de conheci-
mento em um período de tempo específico. 
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5.2.3 Impactos dos mecanismos de aprendizagem nos padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas na área de feedstock

Nesta subseção, o objetivo é analisar o impacto dos mecanismos internos e externos de 
aprendizagem na acumulação de capacidades tecnológicas das empresas produtoras (amostra 
da pesquisa) da indústria sucroenergética em feedstock. Nessa área tecnológica, o número de 
observações foi composto por 12 empresas que responderam ao questionário sobre os quatro 
triênios considerados (2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014), outras duas que respon-
deram ao questionário com informações para os dois últimos triênios e uma que o respondeu 
com informações para o último triênio. Há, portanto, um máximo de 53 observações. A acumula-
ção de capacidades tecnológicas pelas empresas da indústria sucroenergética, na área de feeds-
tock, foi classificada em cinco padrões diferentes de acumulação (subseção 5.1.2.1): (i) Padrão 1 
Feedstock: permanência em capacidade de produção; (ii) Padrão 2 Feedstock: permanência em 
capacidade inovadora básica; (iii) Padrão 3 Feedstock: evolução de capacidade inovadora básica 
para intermediária; (iv) Padrão 4 Feedstock: evolução de capacidade inovadora básica para avan-
çada; (v) Padrão 5 Feedstock: permanência em capacidade inovadora avançada.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e seu impacto nos padrões de acumula-
ção de capacidades tecnológicas (2003-2014)

Nesta subseção, o objetivo é analisar a relação entre o uso de mecanismos internos e os 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.4 apresenta, para cada um dos 
mecanismos intraorganizacionais, uma análise de variância (ANOVA) para diferenças na frequên-
cia média do uso dos referidos mecanismos.61 Basicamente, a aceitação da hipótese nula para um 
determinado mecanismo indica que em média ele foi usado com a mesma frequência por todos 
os padrões. Nesse caso, do ponto de vista estatístico, a hipótese nula foi rejeitada para codifica-
ção do conhecimento e compartilhamento interno de conhecimento. Esses mecanismos inter-
nos resultaram em estatisticamente significativos (ambos a 5%); logo, explicaram a acumulação 
de capacidades tecnológicas nos diferentes padrões. 

61 O teste ANOVA possui uma distribuição F, que mede a relação entre o modelo médio dos quadrados e o erro quadrático 
médio de duas amostras de variáveis. Essa distribuição estatística testa se existe relação entre uma variável dependente (que 
nesta pesquisa são os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas) e uma independente (que nesta pesquisa são os 
mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais). Para mais detalhes, ver a seção 3.
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Tabela 5.4. Área de feedstock: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre os padrões 
na frequência média do uso de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem 

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa
Frequência 

média
Frequência alta

Codificação de 
conhecimento

2,694**

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

41,1%

- -

Compartilhamento 
interno de 

conhecimento
2,503**

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

40,2%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

53,0%

-

Criação interna de 
conhecimento

0,418

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

48,5%

- -

Integração interna de 
conhecimento

2,542

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

40,6%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

53,1%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) 
para o teste de diferença entre os padrões na área de feedstock e suas frequências médias do uso dos meca-
nismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores 
do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do teste de Dun-
can, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não 

apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Para investigar em mais detalhes as diferenças entre os padrões, foi necessário usar um 
teste estatístico, no qual cada padrão foi comparado com cada um dos demais (e não todos ao 
mesmo tempo, como no teste ANOVA), tendo-se optado pelo teste de Duncan.62 No limite, o 
teste pode indicar que, do ponto de vista estatístico, cada um dos padrões tem uma frequência 
média distinta (baixa, moderada ou alta, de acordo com a Tabela 5.4).

No entanto, as evidências da Tabela 5.4 sugerem que os padrões de acumulação na área 
de feedstock não se diferenciaram consideravelmente quanto à qualidade ou intensidade de uso 
daqueles mecanismos internos estatisticamente significativos. Para o mecanismo codificação do 
conhecimento, os três padrões de acumulação tecnológica (Padrão 1 Feedstock, Padrão 2 Feeds-
tock e Padrão 3 Feedstock) utilizaram-no com a mesma frequência média (41,1%), classificando-se 
no grupo de frequência baixa. Para o mecanismo compartilhamento interno de conhecimento, 
as empresas diferenciaram-se em dois grupos: um grupo, de frequência baixa, com as empresas 
dos padrões 1 e 2, cuja frequência média representou 40,2%; e um segundo grupo, de frequência 
média, formado pelas empresas dos padrões 2 e 3, com 53%. As empresas do Padrão 2 Feeds-
62 Após uma inferência estatística, análises post hoc identificam padrões que não foram especificados a priori. Entre essas aná-
lises, uma das mais utilizadas é o teste de Duncan, que consiste em um procedimento de comparação múltipla que utiliza téc-
nicas de diferenças de desvios padrões da amostra para a comparação de grupos de médias. Para mais detalhes, ver a seção 3.
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tock não se diferenciaram quanto à qualidade da frequência média desse mecanismo, pois se 
encontravam classificadas em dois grupos de frequência média ao mesmo tempo. Na subseção 
5.2.3.1, será feita uma exposição descritiva por meio de gráficos da frequência média de uso dos 
mecanismos internos pelas empresas de cada um dos padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas na área de feedstock. Assim, espera-se relativizar e esclarecer os resultados aos quais 
o teste ANOVA e o teste de Duncan chegaram. Na subseção 5.2.3.2, segue-se o mesmo objetivo, 
porém trazendo evidências qualitativas da pesquisa de campo (entrevistas).

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais e seu impacto 
nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas (2003-2014)

O objetivo desta subseção é analisar a relação entre resultados gerados pelos mecanismos 
internos e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.5 segue a mesma ro-
tina de testes realizada para a Tabela 5.4, isto é, primeiro o teste ANOVA, de diferenças de médias 
e, em seguida, o teste post hoc de Duncan para classificar as empresas em termos dos padrões 
de acumulação de capacidades tecnológicas quanto à frequência de resultados gerados a partir 
de mecanismos internos. Suas evidências sugerem que informações técnicas sobre processos 
existentes foi um resultado estatisticamente significativo, assim como criação de novos conheci-
mentos científicos. Isso quer dizer que esses resultados explicaram a acumulação das empresas 
produtoras, na área de feedstock, em cada um dos padrões identificados.

Tabela 5.5. Área de feedstock: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre os 
padrões na frequência média dos resultados intraorganizacionais

Resultado

intraorganizacional 
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
2,071**

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

75,50%

- -

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
1,888

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

68,70%

- -

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
1,061

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

54,80%

- -
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Resultado

intraorganizacional 
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
2,341

Padrão 1 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

73,50%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

86,80%

-

Criação de novos 
processos produtivos

2,474

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

8,30%

- -

Criação de novos 
produtos

1,057

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

8,30%

- -

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
11,574***

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

14,00%

Padrão 3 Feedstock

75,00%
-

Patentes 0,546

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

3,75%

-
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) 
para o teste de diferença entre os padrões na área de feedstock e suas frequências médias de resultados gera-
dos por mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valo-

res menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna 

não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

O teste de Duncan (três últimas colunas da Tabela 5.5) sugere que as empresas do Padrão 
1 Feedstock, do Padrão 2 Feedstock e do Padrão 3 Feedstock geraram informações técnicas sobre 
processos existentes com a mesma frequência média (75,5%). As empresas do Padrão 3 Feedstock 
geraram criação de novos conhecimentos científicos com uma frequência média de 75%, muito 
mais do que as empresas dos padrões 1 e 2. Embora essas evidências estatísticas indiquem que 
as empresas que acumularam mais capacidades tecnológicas geraram resultados pela aprendi-
zagem interna com a mesma frequência, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.5 que 
será explorada neste estudo na subseção 5.2.3.1. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise 
apresentada na subseção 5.1.2.1 da acumulação de capacidades tecnológicas, em feedstock, pe-
las empresas produtoras.

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional e seu impacto nos padrões de acumula-
ção de capacidades tecnológicas (2003-2014)
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O objetivo desta subseção é analisar a relação entre o uso de mecanismos externos e os 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.6 apresenta evidências que su-
gerem que os mecanismos de aquisição de conhecimento, assistência técnica, contratação de 
profissionais, diferentes formas de ensino e treinamento foram estatisticamente significativos. 
Em outras palavras, o fato de uma dada empresa produtora ter acumulado, em feedstock, mais 
capacidades tecnológicas esteve relacionado com sua frequência de uso desses mecanismos 
externos. Ressalta-se que as empresas estão sendo contempladas por padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas.

Tabela 5.6. Área de feedstock: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre os padrões 
na frequência média do uso de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Aprendizado com 
usuários líderes

2,366 

Padrão 1 Feedstock

Padrão 4 Feedstock

10,20%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 4 Feedstock

13,10%

-

Aquisição de 
conhecimento

10,483***
Padrão 1 Feedstock

2,60%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 4 Feedstock

30,80%

-

Assistência técnica 17,514*** 

Padrão 1 Feedstock

Padrão 4 Feedstock

5,90%

Padrão 2 Feedstock

21,10%
-

Contratação de 
profissionais

22,118***

Padrão 1 Feedstock

Padrão 4 Feedstock

2,27%

Padrão 2 Feedstock

14,10%
-

Diferentes formas de 
ensino

16,533***
Padrão 1 Feedstock

4,20%

Padrão 4 Feedstock

7,80%

Padrão 2 
Feedstock

13,80%

P&D 1,343

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 4 Feedstock

11,50%

- -

Treinamento 11,046***

Padrão 1 Feedstock

Padrão 4 Feedstock

12,80%

Padrão 2 Feedstock

24,50%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) 
para o teste de diferença entre os padrões na área de feedstock e suas frequências médias do uso dos meca-
nismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores 
do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do teste de Dun-
can, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não 

apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.



112

Resultados da Pesquisa

Por outro lado, as evidências estatísticas trazidas na Tabela 5.6 sugerem que, na área de 
feedstock, não está evidente que as empresas de padrões de acumulação, como o Padrão 4 Feeds-
tock, usaram aquisição de conhecimento com maior frequência média do que as empresas do 
Padrão 2 Feedstock, uma vez que se classificaram no mesmo grupo, com 30,8% (frequência mé-
dia). Ainda assim, esses padrões representam aquelas empresas que acumularam capacidades 
inovadoras em feedstock e utilizaram aquisição de conhecimento com maior frequência média 
do que as empresas do Padrão 1 Feedstock (frequência baixa, 2,6%), referente às empresas produ-
toras que acumularam capacidade de produção. No entanto, as empresas do Padrão 1 Feedstock 
e do Padrão 4 Feedstock utilizaram assistência técnica com a mesma frequência média (5,9%, 
frequência baixa) e menos do que as empresas do Padrão 2 Feedstock (21,1%, frequência mé-
dia). Essa classificação foi também observada, guardadas suas proporções, para contratação de 
profissionais e diferentes formas de ensino. As empresas do Padrão 2 Feedstock utilizaram treina-
mento com uma frequência média maior (24,5%, frequência média) do que as dos padrões 1 e 4, 
que o utilizaram com a mesma frequência média (12,8%, frequência baixa). 

Em um primeiro momento, poder-se-ia afirmar que as fontes externas de aprendizagem 
não foram necessariamente usadas com frequência média maior por empresas produtoras que 
acumularam mais capacidades tecnológicas, como as empresas do Padrão 4 Feedstock. Contu-
do, é necessário um refinamento maior dessas evidências estatísticas. A assistência técnica, por 
exemplo, foi usada com frequência média maior pelas empresas do Padrão 2 Feedstock, possivel-
mente para resolver problemas pontuais quando da introdução de novas variedades de cana-
-de-açúcar, as quais foram desenvolvidas em institutos de pesquisa e universidades (subseção 
5.1.2.1). Por sua vez, as empresas do Padrão 4 Feedstock, por terem se envolvido mais intensa-
mente com esses institutos em projetos de desenvolvimento de novas variedades, precisaram 
menos de assistência técnica. A mesma leitura pode ser realizada para contratação de profissio-
nais e diferentes formas de ensino.  

Embora, inicialmente, essas evidências estatísticas indiquem que as empresas que acu-
mularam mais capacidades tecnológicas geraram resultados pela aprendizagem externa com a 
mesma frequência, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.6, que será explorada neste es-
tudo na subseção 5.2.3.1. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apresentada na subseção 
5.1.2.1 sobre a acumulação de capacidades tecnológicas, em feedstock, pelas empresas produ-
toras. Assim, as empresas do Padrão 4 Feedstock podem ter realizado aprendizado por aquisição 
de conhecimento com universidades e institutos locais de pesquisa, gerando, com isso, novos 
processos produtivos, enquanto as empresas do Padrão 2 Feedstock podem ter realizado apren-
dizado por aquisição de conhecimento com consultorias, gerando informações técnicas sobre 
produtos existentes.

Tipos de parceiro interorganizacional e seu impacto nos padrões de acumulação de capacidades tec-
nológicas (2003-2014)
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O objetivo desta subseção é analisar a relação entre o tipo de parceiro usado pelas empre-
sas para seu aprendizado externo e os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. As 
evidências apresentadas na Tabela 5.7 sugerem que consultorias, fornecedores e universidades 
e institutos de pesquisa locais foram os tipos de parceiro de aprendizagem externa estatistica-
mente significativos. Isso quer dizer que as empresas produtoras que, ao implementar uma dada 
fonte externa de aprendizagem, o fizeram em frequência maior com um desses parceiros acu-
mularam mais capacidades tecnológicas.

 
Tabela 5.7. Área de feedstock: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre 

os padrões na frequência média das parcerias interorganizacionais

Parceiro ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Clientes 2,140

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

3,30%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

6,10%

-

Consultorias 36,403***
Padrão 1 Feedstock

8,30%

Padrão 3 Feedstock

20,30%

Padrão 2 Feedstock

50,00%

Firmas 

competidoras
0,827

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

5,00%

- -

Fornecedores 9,174***
Padrão 1 Feedstock

12,10%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

26,10%

-

Universidades 

e institutos 

de pesquisa 

internacionais

4,518

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

0,78%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

2,10%

-

Universidades 

e institutos 

de pesquisa 

locais

2,726*

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

12,10%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

21,82%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área de feedstock e suas frequências médias de parceiros interorganizacionais (ANOVA). Os 
símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respei-
to aos resultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na 

mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

As evidências da Tabela 5.7 sugerem que consultorias foram o parceiro das empresas do 
Padrão 2 Feedstock com frequência média maior (50,00%, frequência alta) do que as empresas 
do Padrão 3 Feedstock (20,30%, frequência média) e ambas, em relação às empresas do Padrão 1 
Feedstock (8,30%, frequência baixa). Da mesma forma, as empresas dos padrões 2 e 3 buscaram 
aprendizado externo com fornecedores com a mesma frequência média (26,10%, frequência 
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média) e mais do que as empresas o padrão 1 (12,10%, frequência baixa). Repare-se que uni-
versidades e institutos de pesquisa locais foram parceiros externos das empresas do Padrão 3 
Feedstock com uma frequência média superior (21,82%, frequência média) à das empresas do 
Padrão 1 Feedstock (12,1%, frequência baixa). Parceiros como consultorias e fornecedores foram 
acessíveis a todas as empresas produtoras da indústria sucroenergética, ao passo que estabe-
lecer parcerias formais com universidades e institutos de pesquisa locais requereu uma cultura 
maior de inovação na empresa. Assim, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.7, que será 
explorada neste estudo na subseção 5.2.3.1. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apre-
sentada na subseção 5.1.2.1 da acumulação de capacidades tecnológicas, em feedstock, pelas 
empresas produtoras.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais e seu impacto 
nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas (2003-2014)

Por fim, nesta seção, objetiva-se analisar a relação entre resultados gerados pelo uso dos 
mecanismos externos e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.8 suge-
re que os resultados gerados pelos mecanismos externos com significância estatística foram in-
formações técnicas sobre produtos existentes, informações técnicas sobre processos existentes, 
melhorias e adaptações em produtos existentes, melhorias e adaptações em processos existen-
tes, patentes, além de criação de novos produtos e criação de novos processos produtivos. Assim, 
as empresas que geraram algum desses resultados em suas parcerias de aprendizagem externa 
com maior frequência média foram aquelas que acumularam mais capacidades tecnológicas.

Tabela 5.8. Área de feedstock: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre os 
padrões na frequência média dos resultados interorganizacionais

Resultado 
interorganizacional

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
19,069***

Padrão 1 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

11,10%

Padrão 2 Feedstock

28,40%
-

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
25,13***

Padrão 1 Feedstock

8,30%

Padrão 3 Feedstock

20,10%

Padrão 2 Feedstock

30,20%

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
16,282***

Padrão 1 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

11,50%

Padrão 2 Feedstock

28,30%
-

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
16,359***

Padrão 1 Feedstock

8,60%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

29,10%

-
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Resultado 
interorganizacional

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Criação de novos 
produtos

2,529

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

2,40%

- -

Criação de novos 
processos produtivos

5,306**
Padrão 1 Feedstock

2,70%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

15,50%

-

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
7,105**

Padrão 1 Feedstock

2,40%

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

12,30%

-

Patentes 12,532***

Padrão 1 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

0,14%

Padrão 2 Feedstock

2,70%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de dife-
rença entre os padrões na área de feedstock e suas frequências médias de resultados gerados pelos mecanismos interorganiza-
cionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas 
dizem respeito aos resultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões aloca-
dos na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

As empresas do Padrão 2 Feedstock e do Padrão 3 Feedstock geraram melhorias e adapta-
ções em produtos existentes, criação de novos processos produtivos e criação de novos conheci-
mentos científicos com a mesma frequência média, classificando-se, em cada resultado, no mes-
mo grupo. Mais especificamente, as empresas do padrão 2 geraram informações técnicas sobre 
produtos existentes com uma frequência média maior (28,4%, frequência média) do que as do 
padrão 3, que geraram esse resultado com a mesma frequência média das empresas do padrão 
1 (11,1%, frequência baixa). A fim de explicar o fato de padrões com diferentes capacidades ino-
vadoras não terem se distinguido em termos de qualidade de uso de mecanismos tanto exter-
nos quanto internos, bem como resultados por eles gerados, a subseção 5.2.3.1 apresenta uma 
análise descritiva da frequência média de uso dos mecanismos por padrões na área de feedstock.

Embora, inicialmente, essas evidências estatísticas indiquem que as empresas que acu-
mularam mais capacidades tecnológicas geraram resultados pela aprendizagem externa com a 
mesma frequência, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.8, que será explorada neste es-
tudo na subseção 5.2.3.1. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apresentada na subseção 
5.1.2.1 da acumulação de capacidades tecnológicas, em feedstock, pelas empresas produtoras.



116

Resultados da Pesquisa

5.2.3.1 Diferenças e similaridades entre os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas na área de feedstock quanto ao impacto dos mecanismos de aprendizagem

Nesta subseção, o objetivo é examinar as diferenças entre os padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas (inovadora e operacional) na área de feedstock quanto à frequência de 
uso dos mecanismos internos e externos de aprendizagem pelas empresas produtoras, recorren-
do-se aos dados descritivos da amostra da pesquisa.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e os padrões de acumulação de capaci-
dades tecnológicas (2003-2014)

A Figura 5.22 sugere que o Padrão 5 Feedstock foi constituído por uma única empresa, com 
resultados apenas para o último triênio estudado (2012-2014). Em relação a ela, criação interna 
de conhecimento e compartilhamento de conhecimento foram os mecanismos internos mais 
utilizados e em frequência média relativamente superior à dos demais padrões (88% e 75%, res-
pectivamente).

Figura 5.22. Padrão 5 Feedstock: frequência média de uso de mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Em relação aos demais padrões, as Figuras 5.23, 5.24 e 5.25 sugerem que essas empresas 
utilizaram os mecanismos internos com uma frequência média de uso praticamente constante, 
ao longo dos triênios estudados. Isso poderia explicar as evidências estatísticas da Tabela 5.10, 
qual seja, de que empresas que acumularam capacidades tecnológicas em níveis diferentes clas-
sificaram-se no mesmo grupo de frequência de médias. A Figura 5.23 sugere que as empresas do 
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Padrão 3 Feedstock não variaram muito sua frequência média de uso dos mecanismos internos 
ao longo dos triênios considerados. Ainda assim, de 2006-2008 até 2012-2014, utilizaram codifi-
cação do conhecimento com frequência média maior em relação aos demais mecanismos inter-
nos, enquanto compartilhamento do conhecimento foi usado com frequência média de 46% em 
2003-2005 até 2006-2008, aumentando para 50% em 2009-2011 e se mantendo nesse patamar 
até 2012-2014, sendo o segundo mais usado pelas empresas do Padrão 3 Feedstock.

Figura 5.23. Padrão 3 Feedstock: frequência média de uso de mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.24 sugere que as empresas do Padrão 2 Feedstock praticamente não variaram 
sua frequência média de uso dos mecanismos internos em cada triênio. Essas empresas usaram, 
de 2003-2005 a 2006-2008, com idêntica frequência média (46%), criação interna de conheci-
mento, compartilhamento interno de conhecimento e integração interna de conhecimento. De 
2009-2011 até 2012-2014, essa frequência média aumentou para 56%. Já codificação do conhe-
cimento passou a ser mais usado pelas empresas desse padrão em 2012-2014, quando sua fre-
quência média passou de 38% para 56%.
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Figura 5.24 . Padrão 2 Feedstock: frequência média de uso de mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Entre as empresas do Padrão 1 Feedstock, de 2003-2005 até 2009-2011, elas utilizaram com-
partilhamento interno de conhecimento, integração interna de conhecimento e codificação in-
terna de conhecimento com a mesma frequência média (25%) e, em 2012-2014, aumentaram 
sua frequência média de uso de todos esses mecanismos para 44%. É interessante notar que 
criação interna de conhecimento ocupou mais espaço como fonte interna de aprendizagem nas 
empresas desse padrão: em 2003-2005 até 2009-2011, sua frequência média de uso era de 38% 
e aumentou para 56%, em 2012-2014. De fato, em relação às empresas que acumularam capa-
cidades inovadoras em feedstock (padrões 2, 3 e 5), as do padrão 1 recorreram aos mecanismos 
internos de aprendizagem com menor frequência média.
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Figura 5.25. Padrão 1 Feedstock: frequência média de uso de mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Alguns pontos podem ser destacados em relação à discussão apresentada nesta subseção, 
quais sejam: (i) ao longo do período de 2003 a 2014, as empresas usaram todos os mecanismos 
internos em uma frequência média relativamente similar, o que denotaria que a aprendizagem 
interna, em feedstock, requer uma combinação de mecanismos; (ii) as empresas em capacidade 
de produção (Padrão 1 Feedstock) usaram todos os mecanismos em frequência média menor e os 
dados sugerem que criação interna de conhecimento pode ser buscada para acumular mais ca-
pacidades tecnológicas; (iii) a empresa do Padrão 5 Feedstock buscou, principalmente, a criação 
interna de conhecimento, com 88% de frequência média.

Relações entre mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais e dos padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas (2003-2014)

Nesta subseção, o objetivo é esmiuçar as evidências estatísticas apresentadas na Tabela 5.5 
em relação aos resultados gerados no uso, pelas empresas, dos mecanismos internos, conside-
rando que, nessa área tecnológica, codificação de conhecimento e compartilhamento interno de 
conhecimento (Tabela 5.4) explicariam a acumulação de capacidades tecnológicas pelas empre-
sas nos diferentes padrões. Para tanto, mantêm-se as observações de que no Padrão 5 Feedstock 
há apenas uma empresa, por isso ela não apresenta evidências estatísticas, além do sentido da 
apresentação das frequências médias de uso em porcentagem. 
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Figura 5.26. Padrão 5 Feedstock: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As empresas do Padrão 3 Feedstock geraram resultados de aprendizagem interna com me-
nor frequência em comparação às empresas do Padrão 5 Feedstock, porém criaram patentes, 
com frequência média de 2%. O resultado de maior frequência média foi melhorias e adaptações 
em produtos existentes (21%), seguido por informações técnicas sobre processos existentes e 
informações técnicas sobre produtos existentes (17%). É importante ressaltar que esses resulta-
dos tiveram a mesma frequência média a partir de criação interna de conhecimento, comparti-
lhamento interno de conhecimento, integração interna de conhecimento e codificação interna 
do conhecimento.
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Figura 5.27. Padrão 3 Feedstock: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As empresas do Padrão 2 Feedstock seguiram comportamento similar às empresas dos pa-
drões 3 e 5, isto é, geraram resultados a partir dos mecanismos internos com a mesma frequência 
média. Integração interna de conhecimento, compartilhamento interno de conhecimento e cria-
ção interna de conhecimento apresentaram maior frequência média, igual a 25% (informações 
técnicas sobre processos existentes, informações técnicas sobre produtos existentes e melhorias 
e adaptações em processos existentes). Usando todos os mecanismos internos considerados, as 
empresas do Padrão 2 Feedstock geraram, com 4% de frequência média, criação de novos conhe-
cimentos científicos e criação de novos produtos.
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Figura 5.28. Padrão 2 Feedstock: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As empresas do Padrão 1 Feedstock usaram o mecanismo criação interna de conhecimento 
para gerar informações técnicas sobre processos existentes e melhorias e adaptações em pro-
cessos existentes, com a mesma frequência média (25%). A partir dos demais mecanismos, as 
empresas desse padrão geraram informações técnicas sobre produtos existentes, melhorias e 
adaptações sobre produtos existentes e melhorias e adaptações sobre processos existentes com 
a mesma frequência (13%).
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Figura 5.29. Padrão 1 Feedstock: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Destaca-se, a partir da discussão apresentada nesta subseção, que à exceção do Padrão 1 
Feedstock: (i) não houve um dado mecanismo interno que tenha gerado mais de um resultado 
específico; (ii) os resultados de mecanismos internos mais frequentes entre todas as empresas 
em seus respectivos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas foram informações 
técnicas sobre produtos existentes, melhorias e adaptações sobre produtos existentes e melho-
rias e adaptações sobre processos existentes; (iii) as empresas que acumularam capacidades ino-
vadoras geraram resultados como criação de novos processos produtivos e criação de novos 
produtos, excetuando a empresa do Padrão 5 Feedstock, com uma frequência média menor do 
que 10%. As evidências descritivas para as empresas dos padrões de feedstock apresentadas nes-
ta subseção explicitam as relações entre mecanismos internos e respectivos resultados gerados, 
o que não é possível fazer somente com base na Tabela 5.5. 
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Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional e padrões de acumulação de capacida-
des tecnológicas (2003 a 2014)

As evidências estatísticas da Tabela 5.6 mostram que aquisição de conhecimento, assis-
tência técnica, contratação de profissionais, diferentes formas de ensino e treinamento foram 
os mecanismos externos que impactaram (isto é, explicaram) na acumulação de capacidades 
tecnológicas nos diferentes padrões. A Figura 5.30 sugere que a empresa do Padrão 5 Feedstock, 
em 2012-2014, utilizou com frequência média maior aquisição de conhecimento e P&D (44% e 
35%, respectivamente). Sua frequência média de uso dos mecanismos externos foi comparativa-
mente menor àquela apresentada em mecanismos internos, vale ressaltar.

 
Figura 5.30. Padrão 5 Feedstock: frequência média de uso de mecanismos 

de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As empresas do Padrão 3 Feedstock usaram os mecanismos externos com uma variabili-
dade maior em cada um dos triênios e ao longo do período, bem como os usaram com uma 
frequência média menor àquela dos mecanismos internos. Essas empresas usaram, em todos os 
triênios, aquisição de conhecimento com maior frequência média: 24% em 2003-2005, chegan-
do a 31%, em 2012-2014. Treinamento foi o segundo mais usado por essas empresas: em 2003-
2005, 13%, aumentando para 19%, em 2012-2014. Os mecanismos diferentes formas de ensino 
e contratação de profissionais foram usados consideravelmente menos por essas empresas e a 
uma frequência média relativamente igual em todos os triênios.
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Figura 5.31. Padrão 3 Feedstock: frequência média de uso de mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.32 sugere que as empresas do Padrão 2 Feedstock também usaram com maior 
frequência média aquisição de conhecimento, cuja frequência aumentou de 21% em 2003-2005 
para 27% em 2009-2011, mantendo-se nesse patamar até 2012-2014. Da mesma forma, treina-
mento foi usado pelas empresas desse padrão. Ao contrário das empresas dos demais padrões, 
as empresas do padrão 2 usaram assistência técnica com frequência média superior a 20% ao 
longo dos triênios. 
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Figura 5.32. Padrão 2 Feedstock: frequência média de uso de mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

No Padrão 1 Feedstock, as empresas usaram com frequência média todos os mecanismos 
internos muito menos comparativamente às empresas dos demais padrões, reduzindo-se, inclu-
sive, a partir de 2003-2005. Por exemplo, P&D, em 2003-2005, foi usado pelas empresas do Pa-
drão 1 Feedstock com uma frequência média igual a 18%, a qual reduziu para 1% em 2006-2008 
e se manteve até 2012-2014. As empresas desse padrão mantiveram-se usando treinamento ao 
longo dos triênios.
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Figura 5.33. Padrão 1 Feedstock: frequência média de uso de mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

De modo geral, as evidências das Figuras 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33 permitem avaliar que: (i) 
a frequência média de uso dos mecanismos externos pelas empresas produtoras foi menor em 
relação aos mecanismos internos; (ii) sua frequência média de uso apresentou maior variabili-
dade ao longo do tempo em cada padrão e entre eles, isto é, as empresas, em seus respectivos 
padrões, diferenciaram-se mais em relação à frequência de uso desses mecanismos; (iii) as em-
presas que acumularam capacidades de produção (Padrão 1 Feedstock) praticamente não usa-
ram mecanismos externos de aprendizagem; (iv) os mecanismos externos mais usados pelas 
empresas e com maiores diferenças em termos de frequência de uso foram aquisição de conhe-
cimento e treinamento.

Relação entre parceiros e mecanismos de aprendizagem interorganizacionais e padrões de acumula-
ção de capacidades tecnológicas (2003-2014)

Associar o tipo de mecanismo externo utilizado pelas empresas produtoras nos seus res-
pectivos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas ao tipo de parceiro (em frequên-
cia média) é mais uma forma de explorar as similaridades e diferenças entre as empresas na 
área tecnológica de feedstock, além de complementar as evidências estatísticas apresentadas 
nas Tabelas 5.6 e 5.7. A Figura 5.34 sugere que as empresas do Padrão 5 Feedstock realizaram 
mais comumente parcerias para aquisição de conhecimento com clientes (63%), universidades e 
institutos de pesquisa locais (75%) e universidades e institutos de pesquisa internacionais (63%). 
Treinamento foi realizado com universidades e institutos de pesquisa locais (38%), assim como 
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contratação de profissionais (63%). A realização de P&D ocorreu, sobretudo, em parceria com 
universidades e institutos de pesquisa internacionais (75%) e universidades e institutos de pes-
quisa nacionais (63%). É um quadro bastante interessante em termos de acumulação de capaci-
dades tecnológicas em feedstock, pois indica que a única empresa que acumulou capacidades 
tecnológicas em capacidade inovadora avançada recorreu com bastante frequência a parcerias, 
principalmente, com universidades locais e internacionais. Ademais, tal resultado indica a reali-
zação de consórcios objetivando a transgenia da cana-de-açúcar, bem como novas variedades 
mais bem adaptadas ao etanol celulósico (subseção 5.1.2.1).

Figura 5.34. Padrão 5 Feedstock: relação entre parceiros e mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.35 sugere que o Padrão 3 Feedstock acessou universidades e institutos de pes-
quisa locais para contratação de profissionais e diferentes formas de ensino ao seu corpo de 
funcionários. Isso mostra que, em feedstock, as empresas produtoras precisaram fazer um esforço 
de aprendizado para implementar as novas variedades desenvolvidas nos institutos de pesqui-
sa (subseções 4.1.1 e 5.1.2.1). Na indústria sucroenergética, os fornecedores trazem o conheci-
mento relativamente acabado e os consultores prestam serviços considerando problemas pon-
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tuais apresentados pelas empresas produtoras em relação às variedades – como se mostrará em 
5.2.3.2. Já para aumentar a capacidade inovadora, as empresas também buscaram universidades 
locais e internacionais para aquisição de conhecimento. 

Figura 5.35. Padrão 3 Feedstock: relação entre parceiros e mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As empresas do Padrão 2 Feedstock, para todos os mecanismos externos, buscaram com 
maior frequência média parcerias com consultorias e fornecedores. Enquanto aquisição de co-
nhecimento, entre as empresas do Padrão 3 Feedstock, foi realizada com universidades e insti-
tutos de pesquisa locais e internacionais, bem como fornecedores e consultorias, no Padrão 2 
Feedstock, aconteceu, sobretudo, em parceria com consultorias e fornecedores. Nesse sentido, 
no Padrão 2 Feedstock, os mecanismos externos de aprendizagem, em termos de fomento de 
capacidade inovadora, foram complementados com a aprendizagem interna, direcionada espe-
cialmente para compartilhamento, codificação e criação interna de conhecimento.

A Figura 5.36 sugere que as empresas do Padrão 2 Feedstock praticamente não variaram 
sua frequência média de uso dos mecanismos externos em cada triênio. Usaram, de 2003-2005 
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a 2006-2008, com idêntica frequência média (46%), criação interna de conhecimento, compar-
tilhamento interno de conhecimento e integração interna de conhecimento. De 2009-2011 até 
2012-2014, essa frequência média aumentou para 56%. Por sua vez, o mecanismo codificação do 
conhecimento passou a ser mais usado pelas empresas desse padrão em 2012-2014, quando sua 
frequência média aumentou de 38% para 56%. Em outras palavras, mantendo-se em capacidade 
inovadora básica, as empresas do Padrão 2 Feedstock buscaram apreender as tecnologias (varie-
dades) existentes. Diferentemente do Padrão 1 Feedstock (Figura 5.37).

Figura 5.36. Padrão 2 Feedstock: relação entre parceiros e mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 5.37. Padrão 1 Feedstock: relação entre parceiros e mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Relação entre resultados e mecanismos de aprendizagem interorganizacionais e padrões de acumu-
lação de capacidades tecnológicas (2003-2014)

Finalmente, apresentam-se os resultados gerados nas empresas por mecanismos externos 
utilizados em cada padrão na área de feedstock. A Figura 5.38 sugere que aquisição de conheci-
mento e P&D foram os mecanismos pelos quais a empresa do Padrão 5 Feedstock gerou mais re-
sultados e com uma frequência média maior. Resultados como criação de novos conhecimentos 
científicos, criação de novos produtos e criação de novos processos produtivos foram gerados 
nessa empresa com frequência média de 50%. Contratação de profissionais gerou patentes, cria-
ção de novos processos produtivos e criação de novos produtos, com a mesma frequência média 
(17%). 
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Figura 5.38. Padrão 5 Feedstock: relação entre mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As empresas do Padrão 3 Feedstock geraram mais resultados por meio de aprendizado com 
usuários líderes, treinamento e aquisição de conhecimento. Em treinamento, as parcerias reali-
zadas, especialmente com universidades, possibilitaram informações técnicas sobre processos e 
melhorias e adaptações também em processos (Figura 5.39).
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Figura 5.39. Padrão 3 Feedstock: relação entre mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Para as empresas do Padrão 2 Feedstock, os mecanismos externos e as parcerias permitiram 
incrementar os processos e produtos existentes (Figura 5.40). Enquanto as empresas do Padrão 1 
Feedstock geraram menor gama de resultados (Figura 5.41).
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Figura 5.40. Padrão 2 Feedstock: relação entre mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 5.41. Padrão 1 Feedstock: relação entre mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

5.2.3.2 Exame dos mecanismos de aprendizagem por padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas na área de feedstock

Nesta subseção, o objetivo principal é ampliar as análises estatística e descritiva, apresen-
tadas nas subseções 5.2.1 e 5.2.1.1, da relação entre o uso de mecanismos de aprendizagem 
pelas empresas produtoras e sua acumulação de capacidades tecnológicas, na perspectiva de 
padrões na área de feedstock.

(i) Padrão 1 Feedstock: permanência em capacidade de produção de 2003 a 2014

As evidências estatísticas mostraram que as empresas do Padrão 1 Feedstock classifica-
ram-se quanto à frequência de uso dos mecanismos internos no mesmo grupo das empresas 
dos padrões 2 e 3. Por outro lado, a análise descritiva por padrão sugeriu que as empresas do 
Padrão 1 Feedstock usaram, de 2003-2005 até 2012-2014, com maior frequência o mecanismo 
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criação interna de conhecimento. Em 2012-2014, as empresas desse padrão usaram com fre-
quência maior todos os mecanismos internos.

Nessa área tecnológica, as empresas produtoras de diferentes capacidades inovadoras 
recorreram aos mecanismos internos com mesmo nível de frequência, ou seja, uma vez que a 
inovação em novas variedades de cana-de-açúcar ocorre fora das empresas, estas são exigidas 
a construir e adotar fontes internas de aprendizagem. De fato, em feedstock, as interações em 
mecanismos externos de aprendizagem foram necessárias até mesmo em termos de capacida-
de de produção. A discussão realizada nas subseções 5.2.2 e 5.2.5.1 mostrou que as empresas 
do Padrão 1 Feedstock praticamente não utilizaram mecanismos externos de aprendizagem, 
isto é, mantiveram-se em capacidade de produção, buscando ter acesso a novas tecnologias e 
aprender (com informações técnicas, principalmente) a manuseá-las. Como ressaltou o superin-
tendente da empresa Khi:

Nossa relação com o Planalsucar [antiga Ridesa] é que nós damos o custo do plantio e eles for-
necem a muda para teste. Nosso ganho de conhecimento é saber o melhor clone que se adapta 
à região. Não possuímos outro laboratório de teste. As variedades vêm do Planalsucar e do CTC. 
Esse arranjo do setor em termos de feedstock é o ideal, pois você consegue no mesmo lugar 
reunir talentos. Se fosse um monte de pequenas áreas de desenvolvimento, não teria a pujança 
financeira de manter os mesmos talentos; deve ser concentrado por causa do custo.

A relação com essas instituições ocorre em forma de troca do produto final (a variedade), 
com envolvimento marginal, como seguiu explicando o superintendente da empresa Khi: “A 
empresa participa com a Planalsucar para o desenvolvimento de variedades (há uma subestação 
de desenvolvimento na usina) e adquirimos variedades do CTC (compra de royalties, não somos 
sócios)”.

As empresas produtoras colocaram a acumulação de capacidades tecnológicas como 
um resíduo em relação às suas expectativas de rentabilidade, isto é, os aspectos financeiros in-
fluenciaram muito sua tomada de decisão em relação a acumular recursos e, portanto, a buscar 
o aprendizado. Nesse contexto, de modo geral, as empresas contaram com desenvolvimento 
de novas variedades por institutos de pesquisa locais. Aquelas empresas que não caminharam 
para a diversificação produtiva ou não buscaram novas rotas tecnológicas, como as do Padrão 
1 Feedstock, adotaram uma postura relativamente passiva quanto à introdução de variedades 
com propriedades mais desejáveis – como adaptação à região Centro-Oeste, maior potencial de 
sacarose, mais resistência a pragas etc. Por consequência, essas empresas conseguiram baixís-
simos níveis de resultados como criação de novos conhecimentos e criação de novos produtos.  
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(ii) Padrão 2 Feedstock: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

As evidências estatísticas mostraram que as empresas do Padrão 2 Feedstock classifica-
ram-se quanto à frequência de uso dos mecanismos internos no mesmo grupo das empresas 
dos padrões 1 e 3. Por outro lado, a análise descritiva por padrão sugeriu que essas empresas 
usaram, de 2003-2005 até 2012-2014, com maior frequência o mecanismo criação interna de 
conhecimento, compartilhamento interno de conhecimento e integração de conhecimento. 
Em 2012-2014, as empresas deste padrão usaram com frequência maior todos os mecanismos 
internos, incluindo codificação interna do conhecimento. As empresas que se mantiveram em 
capacidade inovadora básica em feedstock estiveram sujeitas ao mesmo arranjo de inovação 
dessa área que as empresas do padrão 1, vale lembrar. 

O aprendizado ocorreu a partir do conhecimento gerado, principalmente, por universida-
des e institutos de pesquisa locais e, em alguma medida, fornecedores. As empresas que evoluí-
ram até capacidade inovadora básica implementaram mais e em frequência maior os mecanis-
mos internos. Em comparação com as empresas do Padrão 1 Feedstock, elas utilizaram mais os 
mecanismos externos de aprendizagem, sobretudo, aquisição de conhecimento, treinamento 
e assistência técnica.

Instituições como IAC e Ridesa foram bastante atuantes quanto ao fornecimento de servi-
ços de caráter fitossanitário para as variedades de cana-de-açúcar. O IAC, por exemplo, ofereceu 
serviços baseados no método de análise PCR correspondentes aos possíveis patógenos da ca-
na-de-açúcar, visto que variedades podem ser mais ou menos suscetíveis a doenças. O censo de 
variedades da Ridesa de 2011 avaliou que carvão e escaldadura são patologias às quais dadas 
variedades (SP 81-3250 e SP 83-2847) são mais suscetíveis. No mesmo sentido, o censo de 2014-
201563 evidenciou queda da patologia carvão em algumas variedades (IAC66-6 e NA56-79), en-
tre 2011 e 2014. O controle de doenças e a seleção de variedades a ele associadas são atividades 
essenciais quanto aos níveis de produtividade que serão alcançados. A criação e manutenção de 
um laboratório de pesquisa e inovação em feedstock dentro das empresas não são recorrentes e as 
empresas não demonstram possuir esse anseio. Por isso, as empresas do Padrão 2 Feedstock usa-
ram pouco mecanismos como P&D, como descreveu o diretor da área agrícola da empresa Gama: 

Laboratório próprio? Não. Teste: todos os testes se dão em canteiro dentro do próprio CTC. Tem 
uma associação de plantadores de cana que faz os testes. Aqui na região, o CTC lança uma va-
riedade e faz alguns testes em algumas usinas. Os produtores, as usinas não têm esse labora-
tório. Temos análise. De acordo com o Consecana, você tem que amostrar no mínimo 30% dos 
caminhões que entram na unidade. É esse volume que vai dimensionar o número de pessoas 
que vão trabalhar com isso. Normalmente, são seis pessoas.

63 A variedade RB966928 é predominante nos plantios de cana-de-açúcar (443.027 hectares) no Brasil, com 17,3% de participa-
ção.
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A formação e atualização da mão de obra é um aspecto relevante. Em termos de contra-
tação de profissionais, as dificuldades financeiras enfrentadas por empresas dessa indústria, a 
partir de 2008, minaram a formação de recursos humanos capacitados. Quanto ao mecanismo 
de contratação de profissionais, afirmou o diretor da empresa Alfa: “Atualmente, praticamente 
não tem mais uma equipe dedicada e eles têm um comitê de inovação que se reúne a cada três me-
ses e para o qual são levados projetos de inovação e de competitividade. Trata-se de um trabalho 
mais de acompanhamento”.

De fato, os resultados mais frequentemente gerados nas empresas do Padrão 2 Feedstock 
foram melhorias e adaptações em processos existentes, melhorias e adaptações em produtos 
existentes, bem como informações técnicas, também em processos e produtos, em compara-
ção às empresas do Padrão 1 Feedstock. Uma visão mais circunstanciada sobre o papel dos insti-
tutos de pesquisa e universidades na área de feedstock é apresentada no Boxe 5.4.

Boxe 5.4. Elementos da aprendizagem em feedstock: percepção dos representantes 
da indústria sobre a atuação dos institutos de pesquisa e universidades

As decisões de investir em inovação pelas empresas produtoras são ainda muito influenciadas por 
questões financeiras, como avaliaram seus representantes em workshop da pesquisa:

Para desenvolver novas tecnologias e produtos, que inicialmente podem incorrer em prejuízos, há necessidade 

de ganhos maiores do setor com atividades tradicionais que aumentem a capacidade de absorção dos prová-

veis prejuízos iniciais com novos negócios e tecnologias.

Inicialmente, não se pode esquecer que o custo da substituição de uma plantação de cana-de-açúcar é bas-

tante elevado e que, por se tratar de uma planta semiperene,* é necessário que as novas variedades carreguem 

em si uma clara determinação de atratividade. Em outras palavras, variedades com incrementos pequenos 

de produtividade dificilmente serão adotadas antes do fim do ciclo de vida da produção (cerca de seis anos), 

porque isso implicaria um alto custo.

O CTC mantém projeto em cooperação com a Bayer, no qual, a partir de tecnologia de transgenia, 
se cria uma matéria-prima com 20% a mais de teor de açúcar do que outras variedades convencionais. A 
instituição assinou, ainda, um contrato de cooperação com a Embrapa Agroenergia para o uso de tecnologia 
transgênica para criar novas variedades resistentes à seca. Por outro lado, há uma percepção de represen-
tantes da indústria de que é necessário adequar melhor as tecnologias já existentes, como diagnosticaram 
representantes em workshop da pesquisa:

No Brasil, em etanol, não existe um gerenciamento de inovação. As empresas fornecedoras ressaltaram a di-

vergência de entendimento sobre o que seria GNO, ou melhor, não é possível patentear leveduras. CTC deve 

pensar em uma política gerencial de longo prazo. A nova variedade é desenvolvida em um ambiente diferente 

daquele em que ela será usada e as soluções passam por usar indicativos de performance, marcadores no DNA. 

Nem todas as variedades liberadas são usadas, de modo que mensurar as melhorias deveria ocorrer fazendo 

uma relação entre o número de variedades melhoradas e o número de variedades melhoradas que emplaca-

ram. Não se pode mais esperar grandes inovações da transgenia.

Mais recentemente, em 2014, o CTC firmou uma parceria de cinco anos com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que aumentou sua disponibilidade de recursos. O BNDES disponibilizou 
R$ 7 bilhões, que representam 90% dos recursos necessários. Primordialmente, essa parceria visa ao desenvol-
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vimento de melhoramento genético do CTC. Em 2012, CTC e Embrapa já haviam iniciado uma parceria com 
o principal objetivo de desenvolver uma enzima nacional capaz de quebrar a molécula C5 – a molécula de 
cinco carbonos – contida na celulose da cana-de-açúcar. Dessa forma, a quantidade de açúcares obtida da 
cana deverá aumentar.

A recomendação imediata é usar de forma eficiente as tecnologias já disponíveis. Isso não ocorre por falta de: 

qualificação técnica e cultural, investimento e manejo agronômico bem feito. Podemos realizar melhor uso das 

variedades disponíveis do mercado, além de utilizar agricultura de precisão (Representantes de empresas pro-

dutoras em workshop da pesquisa).

Os esforços em P&D básicos realizados pelo CTC e Ridesa contribuíram para a criação de conhecimen-
tos na área de biotecnologia, biologia, agronomia e bioinformática. Esses esforços auxiliaram a avançar o co-
nhecimento do uso de ferramentas biotecnológicas para o mapeamento genético da cana-de-açúcar, a com-
preensão de suas características genotípicas e o uso da biotecnologia para acelerar o processo de obtenção de 
novas variedades de cana-de-açúcar.

Fonte: Os autores (2016).
*  Culturas que têm produção predeterminada por uma quantidade específica de tempo.

(iii) Padrão 3 Feedstock: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária de 2003 a 2014 

As evidências estatísticas mostraram que as empresas do Padrão 3 Feedstock classificaram-
-se quanto à frequência de uso dos mecanismos internos no mesmo grupo das empresas dos pa-
drões 1 e 2. Por outro lado, a análise descritiva por padrão sugeriu que elas usaram, de 2003-2005 
até 2012-2014, com maior frequência o mecanismo codificação interna do conhecimento, ainda 
que tenham empregado os demais com frequência superior comparativamente às empresas dos 
padrões 1 e 2. Essas empresas são aquelas que tomaram por estratégia a diversificação produtiva 
ou a introdução de novas rotas tecnológicas. 

A indústria sucroenergética, nos últimos 15 anos, acumulou capacidades tecnológicas de 
modo a incorporar a biotecnologia genômica, aprimorando a obtenção de novas variedades 
transgênicas. O desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas e de variedades mais especí-
ficas para obtenção do etanol celulósico também foi um acontecimento desse período. Assim, 
a capacidade de a empresa realizar a documentação de atividades realizadas no processo pro-
dutivo, padronização das práticas de engenharia, documentação dos procedimentos adminis-
trativos, criação de normas e regulações internas pode ser um fator a explicar a acumulação de 
capacidades tecnológicas no nível intermediário. Nesse sentido, as empresas do Padrão 3 Feeds-
tock realizaram mais esforços de aquisição de conhecimento do que as empresas do Padrão 2 
Feedstock, bem como fizeram com maior frequência parcerias com universidades e institutos de 
pesquisa locais.

Assim, a interação entre as empresas e os institutos de pesquisa pode explicar níveis de 
acumulação de capacidades tecnológicas diferentes, como informou o assessor de Tecnologia 
da empresa Beta: “Na variedade mesmo, no melhoramento tradicional, achamos que temos que ser 
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protagonistas. Não que faremos variedades, mas mantemos aportes no CTC, na Ridesa para isso”. No 
Padrão 3 Feedstock, estão empresas como Delta e Beta.

A despeito de se ter formado uma rede de pesquisa em feedstock ou em melhoramento da 
cana-de-açúcar, a experimentação ou teste das variedades em cada empresa é essencial. Anali-
sou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Por exemplo, o CTC tem uma variedade muito boa. A gente está com essa variedade do CTC, que 
acabou sendo um pepino nas nossas mãos; ela tem bom teor de sacarose e tudo, mas dá muita 
ferrugem; ela produz bastante, mas tem esse problema, aqui na usina. Aí você fica naquela, por-
que ela produz bem até, mas fica feio o canavial. Produz 120, mas será que poderia produzir 150? 
Não há muita pesquisa para ajudar nisso. Por exemplo, pode plantar etc.

Mapear e analisar as diferenças de rendimento das variedades, bem como de suscetibili-
dade a doenças, pode resultar em um conhecimento documentado na medida em que todos 
os departamentos da empresa adquirirão ciência dessas características em cada variedade. O 
assessor de Tecnologia da empresa Beta exemplificou essa questão da seguinte forma:

Entramos na multiplicação da variedade: vamos ver se responde ao maturador, está bom para 
esse solo. Algumas coisas básicas, como essas, já são conhecidas quando elas chegam, como 
também a época do corte. Ela é muito boa, mas dá muita broca, é sensível à herbicida.

Esse processo é relevante na medida em que, ao fomentar o conhecimento dentro da em-
presa produtora, também a capacita para estabelecer parcerias com outros agentes, como insti-
tutos de pesquisa e universidades ou empresas fornecedoras, uma vez que ela entende a tecno-
logia que já está em uso. Em geral, o aprendizado interno por codificação e compartilhamento 
do conhecimento contribuiu na realização de atividades tecnológicas de natureza incremental 
para implementar modificações e melhorias no tratamento da cana-de-açúcar. Além de resulta-
dos como melhorias e adaptações e informações técnicas, as empresas do Padrão 3 Feedstock ge-
raram outros como criação de novos produtos, criação de novos processos produtivos e criação 
de novos conhecimentos científicos.

(iv) Padrão 5 Feedstock: permanência em capacidade inovadora avançada de 2003 a 2014

Não é de praxe que as empresas produtoras desenvolvam atividades de inovação em seus 
domínios, ainda que, no período recente, algumas empresas tenham se envolvido mais com os 
institutos de pesquisa, no âmbito desse processo.  
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A partir da combinação de experimentação operacional e laboratorial e P&D aplicados, foi 
possível à Ridesa lançar sete variedades, que ficaram entre as dez mais usadas pela indústria na 
década de 2000 (RB 72454, RB 835486, RB 845257, RB 855113, RB 855156, RB 855536 e RB 855453) 
e ao CTC, outras três variedades (SP 80-1816, SP 80-1842 e SP 81-3250), também entre as mais utili-
zadas na década de 2000 (ver detalhes na seção 6). Esse esforço em P&D aplicados 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. Ainda, a Ridesa estabeleceu colaborações de P&D aplicados com instituições estrangeiras 
para a troca de variedades para serem pesquisadas em diferentes países. Sobre isso, o coordena-
dor do PMGCA expôs:

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 de várias partes do mundo para termos variedades 
mais resistentes e produtivas. 

Esses esforços de P&D aplicados colaborativos entre a Ridesa e as instituições da Austrália e Co-
lômbia 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. A cooperação de P&D aplicados entre o CTC e a Embrapa tinha como objetivo se 
aproveitar da colaboração tecnológica entre esta e o Japão: “A Embrapa conquistou um FtO [Free-
dom to Operate] de alguns genes com resistência à seca [proteína de resposta à desidratação ce-
lular – DREB] do Japan International Research Center for Agricultural Sciences [JIRCAS]” (assessor de 
Tecnologia da Presidência do CTC). Portanto, o Programa Cana-Vertix foi o primeiro esforço para a 
obtenção de uma nova variedade específica para a fabricação de bioetanol de segunda geração. 
Os esforços colaborativos entre IAC, Ridesa e Sigma contribuíram para a criação de novos conheci-
mentos 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.

Mesmo que não haja empresas que tenham acumulado capacidades tecnológicas em lide-
rança mundial, atividades relevantes podem ser destacadas, as quais não foram comercialmente 
implementadas (Boxe 5.5).
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Boxe 5.5. Parcerias de aprendizagem em feedstock e inovação de liderança global: Programa Cana-Vertix

Os esforços em P&D básicos realizados pelo CTC e Ridesa contribuíram para a criação de conhecimen-
tos 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.

Fundamentalmente, institutos de pesquisa e fornecedores, como CTC, Embrapa Agroenergia, BASF, Ba-
yer, Ridesa e CTBE, também têm se engajado em atividades inovadoras de P&D básicos e aplicados em áreas 
de conhecimento de fronteira (cutting-edge technologies), como transgenia, genética de plantas e marcadores 
moleculares. As empresas produtoras não acumularam capacidades tecnológicas até a fronteira ou capacidade 
inovadora de liderança mundial, porém empresas como a Teta e a Ômega buscaram desenvolver atividades de 
inovação de liderança mundial em feedstock. O desenvolvimento de variedades específicas para o E2G com a 
utilização de técnicas de transgenia ou de marcadores moleculares requer criar capacidades por meio de pes-
quisa básica e aplicada realizada de forma interna e cooperada. Assim, para o desenvolvimento da primeira 
cana especificamente para o E2G, foi criado um consórcio interinstitucional entre a empresa Teta, Ridesa e IAC.

Desenvolver a CanaVertix® representa o esforço de criar a primeira cana-de-açúcar específica para o E2G, 
a cana-energia da Teta. Para isso, 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 pro-
dutivo, ideal para fabricação de biocombustíveis e bioquímicos de segunda geração (Figura 4.2). 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. 

A Teta desenvolveu a CanaVertix® em Alagoas, porque nessa região estava o microclima ideal para 
hibridização e seleção da variedade. Desde maio de 2013, uma estação experimental no município de Barra 
de São Miguel, com 60 hectares de área, foca o desenvolvimento de cana-energia, mas estuda também outras 
fontes de biomassa para futuras unidades industriais. Além do Programa Cana-Vertix da Teta, Ridesa e IAC, a 
empresa produtora tem trabalhado de forma cooperada com a Embrapa para a realização de pesquisas com 
outras matérias-primas.

O coordenador nacional da Ridesa, Edelclaiton Daros, anunciou, em dezembro de 2015, que a cana-e-
nergia já é realidade dentro dos programas de melhoramento de cana-de-açúcar da Ridesa. A rede já possui 
materiais em fase de multiplicação próximos de lançamento. A empresa Pi associou-se à empresa Beta para 
desenvolver a cana-energia. A despeito das dificuldades enfrentadas para dar prosseguimento ao projeto expe-
rimental, o ex-diretor da área de biocombustíveis da empresa Pi considerou:

Pesquisas mostraram que a cana-energia tem uma produtividade muito maior do que as variedades moder-

nas, o dobro da produtividade, aliás. Ela é muito grande, tem muita fibra e também tem caldo. Se você pensar 

no processo produtivo de E1G, ela não vale a pena (muita fibra e pouco caldo), mas se você combinar os proces-

sos de E1G com E2G, o potencial de aumentar a produtividade vale a pena. A gente fez as contas, na usina que 

hoje talvez seja o estado da arte, que é a Beta, em Quirinópolis. Ela tem capacidade de 4 milhões de toneladas e 

deve ter uns 150 mil hectares, para produzir 250 mil m3 de etanol (E1G). Os cálculos que a gente fez mostraram 

que, se substituísse toda essa cana por cana-energia, produziria um milhão m3. A produção maior acaba sendo 

de celulósico.

Fonte: Os autores (2016), com base no site do PMGCA, relatórios da empresa Teta e evidências da pesquisa.
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5.2.4 Impactos dos mecanismos de aprendizagem nos padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas

Para a área de processos agrícolas, o número de observações foi composto por 12 empre-
sas que responderam ao questionário nos quatro triênios considerados (2003-2005, 2006-2008, 
2009-2011 e 2012-2014), outras duas que responderam ao questionário com informações para 
os dois últimos triênios e uma que o respondeu com informações para o último triênio, totalizan-
do um máximo de 53 observações. Como descrito na subseção 5.1.2.2, foram identificados cinco 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas nessa área para 2003 a 2014: (i) Padrão 
1 Agrícola: permanência em capacidade de produção; (ii) Padrão 2 Agrícola: permanência em 
capacidade inovadora básica; (iii) Padrão 3 Agrícola: permanência em capacidade inovadora in-
termediária; (iv) Padrão 4 Agrícola: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária; 
(v) Padrão 5 Agrícola: permanência em capacidade inovadora avançada.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e seu impacto nos padrões de acumula-
ção de capacidades tecnológicas (2003-2014)

Busca-se, nesta subseção, associar aqueles padrões com os quatro mecanismos internos e 
os oito possíveis resultados desses mecanismos ao longo dos períodos estabelecidos. A Tabela 
5.9 traz evidências que indicam que todos os mecanismos internos foram estatisticamente signi-
ficativos, isto é, compartilhamento interno de conhecimento, criação interna de conhecimento e 
integração interna de conhecimento explicam que as empresas, em processos agrícolas, tenham 
acumulado capacidades tecnológicas nos diferentes padrões. 

Tabela 5.9. Área de processos agrícolas: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre os 
padrões na frequência média do uso de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem 

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência 
baixa

Frequência 
média

Frequência 
alta

Codificação de 
conhecimento

9,169*

Padrão 1 Agrícola

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

41,1%

- -

Compartilhamento 
interno de 

conhecimento
6,458**

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

37,7%

Padrão 2 Agrícola 

Padrão 4 Agrícola

52,7%

-

Criação interna de 
conhecimento

9,412***

Padrão 2 Agrícola 

Padrão 4 Agrícola 

38,4%

- -
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Mecanismo de 
aprendizagem 

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência 
baixa

Frequência 
média

Frequência 
alta

Integração interna de 
conhecimento

6,951***

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

37,7%

Padrão 2 Agrícola 

Padrão 4 Agrícola

53,1%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de processos agrícolas e suas frequências médias do uso dos me-

canismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores meno-
res do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do teste de Dun-

can, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não 
apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

O mecanismo codificação do conhecimento foi utilizado com igual frequência média 
(41,1%) pelas empresas dos padrões 1, 2 e 4, as quais se classificaram no mesmo grupo (frequên-
cia baixa). Da mesma forma, compartilhamento interno de conhecimento e integração interna 
de conhecimento foram usados com a mesma frequência média pelas empresas dos padrões 2 
e 4, que se classificaram, ainda, no grupo de frequência baixa de uso de criação interna de co-
nhecimento. Portanto, as evidências da Tabela 5.9 sugerem que, ao mesmo tempo que os meca-
nismos internos explicam os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas 
produtoras, na área de processos agrícolas, os testes estatísticos não permitem afirmar que as 
empresas que acumularam mais capacidades tecnológicas tenham usado com maior frequência 
média os mecanismos internos de aprendizagem. 

Embora, inicialmente, essas evidências estatísticas indiquem que as empresas que acu-
mularam mais capacidades tecnológicas geraram resultados pela aprendizagem externa com a 
mesma frequência, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.9, que será explorada neste es-
tudo na subseção 5.2.4.1. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apresentada na subseção 
5.1.2.2 da acumulação de capacidades tecnológicas, em processos agrícolas, pelas empresas pro-
dutoras. A fim de explicar o fato de padrões com diferentes capacidades inovadoras não terem 
se distinguido em termos de qualidade de uso de mecanismos tanto externos quanto internos, 
bem como resultados por eles gerados, a subseção 5.1.2.2 apresentará uma análise descritiva da 
frequência média de uso dos mecanismos por padrões na área de processos agrícolas.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais e seu impacto 
nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas (2003-2014)

Nesta subseção, o objetivo é analisar a relação entre os resultados gerados a partir dos 
mecanismos internos e os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.10 
sugere que melhorias e adaptações em processos existentes e melhorias e adaptações em pro-
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dutos existentes foram os únicos resultados estatisticamente significativos, explicando que as 
empresas tenham, em processos agrícolas, acumulado capacidades tecnológicas nos diferentes 
padrões. Isso não quer dizer que os demais resultados não tenham sido gerados (ver subseção 
5.2.5.1).

Tabela 5.10. Área de processos agrícolas: ANOVA e teste de Duncan para diferenças 
entre os padrões na frequência média dos resultados intraorganizacionais

Resultado

intraorganizacional 
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
3,881

Padrão 1 Agrícola

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

75,5%

- -

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
3,164

Padrão 1 Agrícola

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

68,7%

- -

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
14,697***

Padrão 4 Agrícola

0,0%

Padrão 2 Agrícola

41,0%

Padrão 3 Agrícola

94,7%

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
3,881***

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

8,7%

- -

Criação de novos 
processos produtivos

23,179

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

9,0%

Padrão 3 Agrícola

87,5%
-

Criação de novos 
produtos

1,314 

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

4,5%

- -

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
3,304 

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola 

16,0%

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

46,2%

-

Patentes 4,430 

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

4,2%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de processos agrícolas e suas frequências médias dos resultados ge-
rados pelo uso dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam 
p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do 
teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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A Tabela 5.10 sugere que melhorias e adaptações em produtos existentes foi um resultado 
gerado com mais frequência entre as empresas do Padrão 3 Agrícola (94,7%, frequência alta), 
seguidas das empresas do Padrão 2 Agrícola (41,0%, frequência média) e do Padrão 4 Agrícola 
(0,0%, frequência baixa). Esse resultado indica que, a despeito de as empresas do Padrão 3 Agrí-
cola terem envidado esforços em novas máquinas e implementos agrícolas, o principal resultado 
que geraram, por fontes internas de aprendizagem, foi de melhorias nesses produtos. Isso expli-
caria que não tenham elevado suas capacidades até capacidade inovadora avançada, como as 
empresas do Padrão 4 Agrícola. O resultado melhorias e adaptações em processos existentes foi 
gerado com a mesma frequência média pelas empresas do Padrão 2 Agrícola, Padrão 3 Agrícola 
e Padrão 4 Agrícola (8,7%, frequência baixa). Terem sido classificadas no mesmo grupo no resul-
tado melhorias em processos produtivos agrícolas, como sistema de cultivo, irrigação e automa-
tização, por exemplo, possivelmente indica alguma simplicidade nesse aprendizado. A fim de 
explicar o fato de padrões com diferentes capacidades inovadoras não terem se distinguido em 
termos de qualidade de uso de mecanismos tanto externos quanto internos, bem como resulta-
dos por eles gerados, a subseção 5.1.2.2 apresentará uma análise descritiva da frequência média 
de uso dos mecanismos por padrões na área de processos agrícolas.

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional e os padrões de acumulação de capaci-
dades tecnológicas em processos agrícolas (2003-2014)

Nesta subseção, o objetivo é analisar a relação entre o uso de mecanismos externos e os 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. As evidências da Tabela 5.11 sugerem que 
aprendizado com usuários líderes, aquisição de conhecimento e P&D, bem como contratação 
de profissionais e diferentes formas de ensino, foram estatisticamente significativos. Isso quer 
dizer que a frequência média com que esses mecanismos externos foram usados ajudaria a ex-
plicar as diferenças entre as empresas na acumulação de capacidades tecnológicas em processos 
agrícolas, não significando que os demais mecanismos externos não tenham sido usados pelas 
empresas (ver seção 5.2.5.1 adiante).

Tabela 5.11. Área de processos agrícolas: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre os 
padrões na frequência média dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem 

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa
Frequência 

média
Frequência 

alta

Aprendizado com usuários 
líderes

9,955***
Padrão 2 Agrícola

8,7%

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

16,1%

-

Aquisição de 
conhecimento

58,717***

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

14,2%

Padrão 3 Agrícola

47,9%
-
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Mecanismo de 
aprendizagem 

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa
Frequência 

média
Frequência 

alta

Assistência técnica 0,695

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

13,8%

- -

Contratação de 
profissionais

2,585*

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

6,2%

Padrão 4 Agrícola

15,1%
-

Diferentes formas de 
ensino

3,237*

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

10,6%

- -

P&D 27,977***

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

2,7%

Padrão 3 Agrícola

28,0%
-

Treinamento 1,284

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

19,4%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de processos agrícolas e suas frequências médias do uso dos me-

canismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores meno-
res do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do teste de Dun-

can, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não 
apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

A Tabela 5.11 sugere que as empresas que acumularam capacidades nas posições interme-
diária e avançada usaram os mecanismos externos com maior frequência média. Por exemplo, as 
empresas do Padrão 3 Agrícola e do Padrão 4 Agrícola usaram aprendizado com usuários líderes 
com frequência média de 16,1%, classificando-se no grupo de frequência média. As empresas do 
Padrão 2 Agrícola e do Padrão 4 Agrícola usaram, com a mesma frequência média, aquisição do 
conhecimento (14,2%, frequência baixa) e as empresas do Padrão 3 Agrícola utilizaram com fre-
quência média igual a 47,9% (frequência média). Esse mesmo desempenho foi observado em P&D. 

Tipos de parceiro interorganizacionais e seu impacto nos padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas (2003-2014)

Nesta subseção, o objetivo é analisar a relação entre o tipo de parceiro usado para me-
canismos externos e os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. As evidências 
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apresentadas na Tabela 5.12 sugerem que, na área de processos agrícolas, clientes, consultorias, 
fornecedores, universidades e institutos de pesquisa internacionais, bem como universidades e 
institutos de pesquisa locais, foram estatisticamente significativos, isto é, a realização de parce-
rias com esses agentes em mecanismos externos explicou a acumulação de capacidades tecno-
lógicas das empresas produtoras nos diferentes padrões.

Tabela 5.12. Área de processos agrícolas: ANOVA e teste de Duncan para diferenças 
entre os padrões na frequência média das parcerias interorganizacionais 

Parceiro ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média
Frequência 

alta

Clientes 242,221***

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

0,4%

Padrão 3 Agrícola

13,6%
-

Consultorias 7,938***
Padrão 2 Agrícola

19,4%

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

43,2%

-

Firmas 
competidoras

0,435

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

5,8%

- -

Fornecedores 18,610***
Padrão 2 Agrícola

15,9%

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

31,6%

-

Universidades 
e institutos 
de pesquisa 

internacionais

21,006***

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

1,1%

Padrão 3 Agrícola

3,8%
-

Universidades 
e institutos de 
pesquisa locais

3,047*

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

8,3%

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

21,4%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de processos agrícolas e suas frequências médias do uso dos parcei-
ros para os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-va-

lores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna 

não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

As empresas dos padrões 3 e 4 realizaram parcerias com consultorias na mesma frequência 
média (43,2%, frequência média) e as do Padrão 2 Agrícola utilizaram com frequência menor 
(19,4%, frequência baixa). Essa classificação também foi observada para fornecedores, isto é, as 
empresas do Padrão 3 Agrícola e do Padrão 4 Agrícola acessaram fornecedores com frequência 
média maior (31,6%) do que as do Padrão 2 Agrícola (15,9%). As empresas do Padrão 3 Agrícola 
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acessaram universidades e institutos de pesquisa locais com uma frequência média maior do 
que as do Padrão 4 Agrícola, as quais se classificaram no mesmo grupo que as empresas do Pa-
drão 2 Agrícola. Portanto, as evidências da Tabela 5.12 sugerem que, ao mesmo tempo que os 
tipos de parceiro interorganizacional explicam os padrões de acumulação de capacidades tecno-
lógicas das empresas produtoras, na área de processos agrícolas, não é possível afirmar que um 
padrão agrícola que representa mais níveis de acumulação de capacidades tecnológicas tenha 
usado com maior frequência média os parceiros destacados.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais e seu impacto 
nos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas (2003-2014)

Nesta subseção, o objetivo é analisar a relação entre os resultados gerados pela aprendi-
zagem externa e os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.13 sugere 
que os resultados informações técnicas sobre processos existentes, melhorias e adaptações em 
processos existentes, criação de novos processos produtivos, criação de novos conhecimentos 
científicos e patentes foram estatisticamente significativos. Isso quer dizer que esses resultados 
explicam as diferenças de acumulação de capacidades tecnológicas entre as empresas produto-
ras na área de processos agrícolas.

Tabela 5.13. Área de processos agrícolas: ANOVA e teste de Duncan para diferenças 
entre os padrões na frequência média dos resultados interorganizacionais

Resultado 
interorganizacional

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
19,069 

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

21,0%

- -

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
25,130***

Padrão 2 Agrícola

15,8%

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

27,8%

-

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
5,411 

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

18,0%

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

23,9%

-

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
16,359***

Padrão 2 Agrícola

16,7%

Padrão 4 Agrícola

26,2%

Padrão 3 
Agrícola

37,8%

Criação de novos 
produtos

2,529

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

1,9%

- -
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Resultado 
interorganizacional

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Criação de novos 
processos

5,306***

Padrão 2 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

4,8%

Padrão 3 Agrícola

25,2%
-

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
7,105***

Padrão 1 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

6,8%

Padrão 3 Agrícola

17,3%
-

Patentes 12,185***

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

0,7%

Padrão 4 Agrícola

4,8%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de processos agrícolas e suas frequências médias de resultados ge-

rados pelo uso dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam 
p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do 
teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma colu-

na não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

As evidências da Tabela 5.13 sugerem que, ao mesmo tempo que os resultados externos 
explicam os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas produtoras, na 
área de processos agrícolas, não é possível afirmar que um padrão agrícola que representa mais 
níveis de acumulação tenha obtido um dado resultado com frequência média maior. Por exem-
plo, criação de novos processos produtivos foi, em média, mais frequente para empresas do Pa-
drão 3 Agrícola (25,2%) do que para as empresas do Padrão 4 Agrícola, as quais se classificaram 
no mesmo grupo das empresas do Padrão 1 Agrícola (6,8%). Em informações técnicas sobre pro-
cessos existentes, o Padrão 3 Agrícola e o Padrão 4 Agrícola classificaram-se no mesmo grupo 
de frequência média (27,8%), distanciando-se do Padrão 2 Agrícola (15,8%). O mesmo compor-
tamento pode ser observado para o resultado melhorias e adaptações em produtos existentes. 
O único resultado que as empresas do Padrão 4 Agrícola apresentaram com frequência média 
superior (4,8%) à das empresas dos demais padrões foi patentes. Ainda assim, as empresas do Pa-
drão 3 Agrícola classificaram-se no mesmo grupo das empresas do Padrão 2 Agrícola (frequência 
baixa, com 0,7%).

Assim, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.13, que será explorada neste estu-
do na subseção 5.2.3.1. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apresentada na subseção 
5.1.2.1 da acumulação de capacidades tecnológicas, em processos agrícolas, pelas empresas pro-
dutoras.
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5.2.4.1 Diferenças e similaridades entre os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de processos agrícolas quanto ao impacto dos mecanismos de aprendizagem

Nesta subseção, o objetivo é examinar as diferenças entre os padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas (inovadora e operacional) na área de processos agrícolas quanto à fre-
quência de uso dos mecanismos internos e externos de aprendizagem pelas empresas produto-
ras, recorrendo-se aos dados descritivos da amostra da pesquisa.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e os padrões de acumulação de capaci-
dades tecnológicas (2003-2014)

As evidências estatísticas da Tabela 5.9 sugerem que todos os mecanismos de aprendiza-
gem intraorganizacionais explicaram a acumulação de capacidades tecnológicas pelas empresas 
produtoras, em processos agrícolas. Uma forma de esmiuçar as frequências médias de uso de 
cada um dos mecanismos pelas empresas nos diferentes padrões é apresentada na Figura 5.42. 
A empresa do Padrão 5 Agrícola usou, em 2012-2014, criação interna de conhecimento com fre-
quência média de 88% e compartilhamento interno de conhecimento com frequência média 
de 75%. Os mecanismos integração interna de conhecimento e codificação interna de conheci-
mento foram ambos usados com a mesma frequência média de 50%. De fato, em comparação 
com as empresas dos demais padrões, a empresa do Padrão 5 Agrícola usou criação interna de 
conhecimento com frequência média maior.

Figura 5.42. Padrão 5 Agrícola: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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A Figura 5.43 sugere que as empresas do Padrão 4 Agrícola utilizaram com a mesma fre-
quência média todos os mecanismos internos (75%) de 2003-2005 até 2009-2011. As empre-
sas do Padrão 4 Agrícola são aquelas que passaram a usar criação interna de conhecimento em 
2012-2014, triênio no qual reduziram o uso de integração interna de conhecimento e codificação 
de conhecimento. 

Figura 5.43. Padrão 4 Agrícola: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.44 sugere que as empresas do Padrão 3 Agrícola utilizaram todos os mecanis-
mos com frequência média superior à utilizada pelo Padrão 2 Agrícola, porém essa frequência 
foi praticamente constante ao longo de 2003-2005 a 2012-2014 e inferior à frequência média 
das empresas do Padrão 3 Agrícola. No último triênio (2012-2014), as empresas reduziram sua 
frequência média de uso de compartilhamento interno de conhecimento e integração interna 
de conhecimento.
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Figura 5.44. Padrão 3 Agrícola: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.45 sugere que as empresas do Padrão 2 Agrícola, a partir de 2009-2011, passa-
ram a usar com maior frequência média os mecanismos. Em 2012-2014, codificação de conhe-
cimento foi aquele usado com maior frequência média (43%). Embora as evidências estatísticas 
da Tabela 5.11 tenham classificado as empresas do Padrão 2 Agrícola e do Padrão 4 Agrícola no 
mesmo grupo de frequência média em compartilhamento interno de conhecimento, criação in-
terna de conhecimento e integração interna de conhecimento, as evidências discutidas mostram 
que as empresas do padrão 4 usaram todos os mecanismos em uma frequência média conside-
ravelmente maior.
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Figura 5.45. Padrão 2 Agrícola: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Relações entre mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais e resultados das empresas dos 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas em processos agrícolas (2003-2014)

Ainda para esclarecer a relação entre acumulação de capacidades tecnológicas e fontes de 
aprendizagem, mostra-se a relação entre os tipos de mecanismo interno e os resultados gerados 
nas empresas em cada padrão agrícola. A Figura 5.46 sugere que a empresa do Padrão 5 Agrícola 
gerou com a mesma frequência média (25%) resultados a partir dos mecanismos internos. No 
entanto, resultados como patentes e criação de novos produtos não foram gerados pelos meca-
nismos de aprendizagem intraorganizacionais.
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Figura 5.46. Padrão 5 Agrícola: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.47 evidencia que as empresas do Padrão 4 Agrícola geraram, a partir de me-
canismos como criação interna de conhecimento, integração interna de conhecimento e com-
partilhamento interno de conhecimento, os resultados melhorias e adaptações em processos 
existentes, informações técnicas sobre produtos existentes e informações técnicas sobre proces-
sos existentes com a mesma frequência média (25%). Com o uso dos mecanismos internos, os 
demais resultados não foram gerados.
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Figura 5.47. Padrão 4 Agrícola: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.48 sugere que as empresas do Padrão 3 Agrícola, por outro lado, geraram resul-
tados como criação de novos conhecimentos científicos (em uma frequência média menor do 
que a do Padrão 5 Agrícola) e patentes, enquanto as empresas do Padrão 4 Agrícola não. Esse 
quadro pode ser explicado pelo fato de o Padrão 3 Agrícola dar conta das empresas que inten-
sificaram a busca por máquinas colhedoras novas, bem como melhorias quanto à adubação, 
sistema de cultivo etc. 
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Figura 5.48. Padrão 3 Agrícola: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.49 sugere que as empresas do Padrão 2 Agrícola, por meio do uso dos meca-
nismos internos, geraram resultados mais variados comparativamente às empresas do Padrão 3 
Agrícola. Para essas empresas, todos os mecanismos internos geraram criação de novos conhe-
cimentos científicos e criação de novos produtos com a mesma frequência média (9% e 3%, res-
pectivamente). Ainda assim, o resultado mais frequente (informações técnicas sobre processos 
existentes) foi gerado principalmente por criação interna de conhecimento.
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Figura 5.49. Padrão 2 Agrícola: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As empresas que, em processos agrícolas, acumularam mais capacidades tecnológicas ge-
raram, a partir dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais, resultados como criação 
de novos conhecimentos científicos e patentes. Mesmo que as empresas, em seus respectivos 
padrões agrícolas, tenham usado os mecanismos internos com frequência média considerável, 
foram gerados poucos resultados.
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Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional e os padrões de acumulação de capaci-
dades tecnológicas em processos agrícolas (2003-2014)

As evidências estatísticas da Tabela 5.11 indicam que aprendizado com usuários líderes, 
aquisição de conhecimento, P&D, bem como contratação de profissionais e diferentes formas de 
ensino, foram os mecanismos externos de aprendizagem cujo uso pelas empresas explicou, em 
processos agrícolas, as diferenças na acumulação de capacidades tecnológicas. Por outro lado, 
dão a entender que as empresas que acumularam mais capacidades tecnológicas usaram um 
desses mecanismos com igual frequência média das empresas que acumularam menos capaci-
dades. Por exemplo, as empresas do Padrão 2 Agrícola e do Padrão 4 Agrícola classificaram-se, 
quanto à frequência média de uso de P&D, no grupo de frequência baixa.

A Figura 5.50 sugere que, para a empresa do Padrão 5 Agrícola (toma-se apenas o último 
triênio), os mecanismos aquisição de conhecimento e P&D foram aqueles mais usados, com fre-
quência média igual a 44% e 35%, respectivamente. 

Figura 5.50. Padrão 5 Agrícola: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.51 sugere que treinamento foi o mecanismo que as empresas do Padrão 4 Agrí-
cola mais usaram em cada um dos triênios considerados: de 2003-2005 a 2006-2008, sua fre-
quência média foi igual a 21% e, de 2009-2011 a 2012-2014, aumentou para 23%. Os mecanis-
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mos assistência técnica e aquisição de conhecimento foram usados por essas empresas com 
frequência praticamente idêntica em cada triênio.

Figura 5.51. Padrão 4 Agrícola: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.52 sugere que as empresas do Padrão 3 Agrícola, em 2012-2014, usaram aquisi-
ção de conhecimento com frequência média semelhante à da empresa do Padrão 5 Agrícola. De 
fato, as empresas do Padrão 3 Agrícola realizaram diferentes parcerias em busca de maquinário 
agrícola mais adaptado à colheita de cana-de-açúcar (ver subseção 5.1.2.2). Em comparação com 
as empresas do Padrão 4 Agrícola, as empresas do padrão 3, além de aquisição de conhecimento, 
usaram com maior frequência média os mecanismos P&D, treinamento e assistência técnica, em 
cada um dos triênios.
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Figura 5.52. Padrão 3 Agrícola: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.53 sugere que as empresas do Padrão 2 Agrícola apresentaram dois momentos 
quanto à frequência média de uso dos mecanismos externos: de 2003-2005 a 2006-2008, apren-
dizado com usuários líderes, treinamento, diferentes formas de ensino e assistência técnica fo-
ram usados por essas empresas em 10%, 15% e 8%, respectivamente; de 2009-2011 a 2012-2014, 
esses mecanismos passaram a ser mais usados pelas empresas do padrão 2, sendo treinamento 
aquele que foi usado mais vezes.
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Figura 5.53. Padrão 2 Agrícola: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Os seguintes aspectos podem ser destacados quanto à relação entre acumulação de capa-
cidades tecnológicas, dado o uso de mecanismos externos de aprendizagem: (i) foram usados 
com menor frequência em comparação aos mecanismos internos; (ii) aquisição de conhecimen-
to foi o mecanismo mais usado por empresas do Padrão 5 Agrícola e Padrão 3 Agrícola, isto é, 
aquelas empresas que mais investiram no desenvolvimento de novas máquinas e implementos 
agrícolas (ver subseção 5.1.2.2); (iii) treinamento tornou-se mais usado pelas empresas de quais-
quer padrões de 2009-2011 até 2012-2014. 

Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional e parceiros e os padrões 
de acumulação de capacidades tecnológicas em processos agrícolas (2003-2014)

As evidências estatísticas da Tabela 5.12 podem ser exploradas descritivamente de forma a 
mostrar com que parceiros as empresas de um dado padrão agrícola realizaram parceria e com 
que frequência média isso ocorreu. A Figura 5.54 sugere que, em processos agrícolas, a empresa 
do Padrão 5 Agrícola concentrou-se em parcerias com universidades e institutos de pesquisa lo-
cais e universidades e institutos de pesquisa internacionais em P&D e aquisição de conhecimen-
to, com uma frequência média de 75% e 63%, respectivamente. Esse quadro parece corroborar 
que a introdução das máquinas na colheita exigiu a busca por profissionais mais qualificados 
– como engenheiros agrônomos, em universidades já parceiras, o que será exemplificado na 
subseção 5.2.4.2 – que também pudessem aprimorar as capacidades tecnológicas das empre-
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sas, incrementando a capacidade interna de conhecimento, como sugerem os resultados dos 
mecanismos internos para o Padrão 5 Agrícola. É interessante notar que, no Padrão 5 Agrícola, 
ao contrário do que ocorreu nos demais padrões, a empresa realizou aquisição de conhecimento 
com todos os parceiros, exceto consultorias.

Figura 5.54. Padrão 5 Agrícola: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e parceiros utilizados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.55 sugere que consultorias foi o parceiro de aprendizagem externa, em média, 
mais frequente nas empresas do Padrão 4 Agrícola. Aquisição de conhecimento, por exemplo, foi 
realizada com consultorias (72%), fornecedores (64%) e universidades e institutos de pesquisa 
locais (50%). A elevação de capacidades tecnológicas das empresas do Padrão 4 Agrícola passou, 
portanto, pelo uso de todos os mecanismos externos (menos P&D), os quais se deram em parce-
ria com consultorias e fornecedores. Treinamento foi também realizado em parceria com firmas 
competidoras e universidades e institutos de pesquisa internacionais.
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Figura 5.55. Padrão 4 Agrícola: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e parceiros utilizados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.56 sugere que as empresas do Padrão 3 Agrícola realizaram, ao contrário das 
empresas dos demais padrões, parcerias com clientes, inclusive em aquisição de conhecimen-
to, treinamento e aprendizado com usuários líderes. P&D teve como parceiros mais frequentes 
consultorias, fornecedores e universidades e institutos de pesquisa locais, mas com frequências 
bastante superiores em comparação às empresas dos demais padrões. As evidências estatísticas 
da Tabela 5.18, por outro lado, não apontam clientes como parceiros, de modo a explicar os dife-
rentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas.
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Figura 5.56. Padrão 3 Agrícola: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e parceiros utilizados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.57 sugere que, no Padrão 2 Agrícola, P&D foi realizado com frequência média 
maior em parceria com consultorias (12%), enquanto universidades e institutos de pesquisa lo-
cais foram acessados para realizar diferentes formas de ensino, treinamento e contratação de 
profissionais com frequência média de 26%. Basicamente, as empresas do Padrão 2 Agrícola bus-
caram aumentar seu estoque físico e estratégico por meio de treinamento, que foi realizado com 
maior frequência média em parceria com consultorias e fornecedores. 
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Figura 5.57. Padrão 2 Agrícola: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e parceiros utilizados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Da discussão apresentada, alguns aspectos podem ser destacados: (i) em processos agrí-
colas, a aprendizagem externa foi maciçamente realizada com consultorias e fornecedores, en-
tre as empresas dos padrões que representam posição de capacidade inovadora de básica até 
intermediária (padrões 2 e 3) ou que evoluíram de capacidade inovadora básica para avançada 
(Padrão 4 Agrícola); (ii) universidades e institutos de pesquisa locais, bem como universidades 
e institutos de pesquisa internacionais, foram parceiros das empresas do Padrão 5 Agrícola e 
do Padrão 3 Agrícola; (iii) as fontes externas de aprendizagem ajudam a explicar a variabilidade 
de padrões de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas, em processos agrícolas, 
mais pelos mecanismos que foram usados.

Relação entre os tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional e os resultados gerados 
(2003-2014)

Em processos agrícolas, uma empresa ter acumulado mais capacidades tecnológicas, caso 
da empresa do Padrão 5 Agrícola, representou a geração de uma gama maior e com frequência 
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média maior de resultados a partir de aquisição de conhecimento e P&D (Figura 5.58). Nesse 
padrão, a criação de novos processos produtivos foi o resultado mais frequente obtido com P&D, 
seguido por criação de novos conhecimentos científicos. Em aquisição de conhecimento, melho-
rias e adaptações de processos existentes destacou-se como o resultado mais frequente (68%), 
embora criação de conhecimento e de processos produtivos e novos produtos também tenham 
sido bastante comuns (50%). Esses resultados condizem com os esforços realizados pelas empre-
sas desse padrão na busca por novos sistemas de cultivo e de plantio, incluindo a automatização 
do processo agrícola – como se discorreu na subseção 5.1.2.2. 

Figura 5.58. Padrão 5 Agrícola: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados obtidos – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Como sugere a Figura 5.59, as empresas do Padrão 4 Agrícola geraram patentes a partir de 
treinamentos e diferentes formas de ensino. No entanto, resultados como criação de novos pro-
cessos produtivos e criação de novos conhecimentos científicos não foram gerados na mesma 
magnitude da empresa do Padrão 5 Agrícola. Em processos agrícolas, criar novos processos, bem 
como melhorá-los, mostrou-se mais determinante para a evolução da acumulação de capacida-
des tecnológicas.
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Figura 5.59. Padrão 4 Agrícola: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados obtidos – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.60 sugere que as empresas do Padrão 3 Agrícola geraram mais resultados a partir 
dos mecanismos externos, especialmente P&D e aquisição de conhecimento. As evidências tam-
bém indicam treinamento, entre essas empresas, levou a mais resultados em relação aos demais 
padrões. Por exemplo, por meio do treinamento, as empresas desse padrão geraram informa-
ções técnicas sobre processos existentes e informações técnicas sobre produtos existentes, bem 
como melhorias e adaptações em processos e melhorias e adaptações em produtos existentes. 
As empresas do Padrão 3 Agrícola geraram como principais resultados, a partir dos mecanismos 
externos, aqueles relacionados a informações e a melhorias em processos e produtos existentes. 
Isso explicaria o porquê de, mesmo tendo usado mecanismos com frequência semelhante à da 
empresa do Padrão 5 Agrícola (no caso, no último triênio), não tenham elevado suas capacidades 
para inovadora avançada.

Considerando a discussão apresentada na seção 5.1.2.2 sobre as empresas do Padrão 3 
Agrícola, é justificável que elas tenham sido aquelas que mais usaram os mecanismos externos 
(ou que os tenham usado na mesma frequência do Padrão 4 Agrícola), bem como gerado uma 
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gama maior e mais intensa de resultados. Essas empresas são aquelas que, em processos agríco-
las, intensificaram suas parcerias para se adaptar competitivamente à mecanização da colheita. 
Assim, buscaram elevar suas capacidades tecnológicas inserindo-se em diferentes rotas quanto 
a máquinas e implementos agrícolas, sistemas de plantio e automatização do processo agrícola 
de produção. Outro fator é que essas empresas caracterizam-se por unidades produtivas em di-
ferentes regiões do Brasil e contam com uma gama de plantio terceirizado. A Figura 5.61 sugere 
que, entre as empresas do Padrão 2 Agrícola, treinamento foi o mecanismo a partir do qual mais 
resultados foram gerados.

Figura 5.60. Padrão 3 Agrícola: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados obtidos – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 5.61. Padrão 2 Agrícola: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados obtidos – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Alguns pontos podem ser destacados: (i) as empresas do Padrão 2 Agrícola, do Padrão 3 
Agrícola e do Padrão 4 Agrícola diferenciaram-se na acumulação de capacidades tecnológicas 
basicamente em relação à frequência média dos resultados obtidos por tipo de mecanismo 
externo utilizado; (ii) as empresas do Padrão 2 Agrícola apresentaram de fato uma frequência 
média menor de resultados gerados em todos os mecanismos externos; (iii) as empresas do Pa-
drão 3 Agrícola destacaram-se por terem gerado, em média, uma variedade maior de resultados 
usando aquisição de conhecimento; (iv) resultados como criação de novos processos produtivos 
(50%), criação de novos conhecimentos científicos (33%), criação de novos produtos (10%), além 
de melhorias e adaptações em produtos existentes (83%),  informações técnicas sobre processos 
existentes e melhorias e adaptações em processos existentes (ambos usados com frequência 
média de 50%) foram gerados nas empresas do Padrão 5 Agrícola.
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5.2.4.2 Exame dos mecanismos de aprendizagem por padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas

Nesta subseção, o objetivo principal é ampliar as análises estatística e descritiva, apresen-
tadas nas seções 5.2.3 e 5.2.3.1, da relação entre o uso de mecanismos de aprendizagem pelas 
empresas produtoras e sua acumulação de capacidades tecnológicas, na perspectiva de padrões 
na área de processos agrícolas.

(i) Padrão 1 Agrícola: permanência em capacidade de produção de 2003 a 2014

As evidências estatísticas discutidas na subseção 5.2.3 revelaram que as empresas do Pa-
drão 1 Agrícola usaram com frequência maior apenas o mecanismo codificação de conhecimen-
to, na mesma frequência das empresas do Padrão 2 Agrícola e do Padrão 3 Agrícola. Todos esses 
três padrões foram classificados no mesmo grupo de médias, qual seja, o grupo de menor média. 
A discussão mais pormenorizada, realizada na seção 5.2.3.1, da frequência média de uso para as 
empresas do Padrão 1 Agrícola não foi possível. Espera-se que a corrente análise de evidências 
qualitativas ajude nessa compreensão.

Em relação a parceiros, neste padrão de acumulação, consultorias destacaram-se. Muitas 
empresas produtoras relataram que recorrer a consultores, no âmbito de mecanismos, como 
aquisição de conhecimento e de assistência técnica, pode ser mais simples e efetivo. Por exem-
plo, o superintendente da empresa Khi revelou que: “Nós temos muita pouca assessoria no campo. 
Temos um consultor, mas muito mais voltado à fiscalização e a nos manter antenados”. Trata-se de 
uma forma também de aproveitar colaboradores mais qualificados que tenham passado pela 
empresa. Ademais, em alguma medida, a interação com institutos de pesquisa e universidades 
tornou-se mais burocrática para a empresa produtora, que, de modo geral, não se vale de um 
modelo de inovação aberta. Como asseveraram representantes de empresas no workshop da 
pesquisa:

Essa parceria [empresas com institutos de pesquisa] aumenta a escala do desenvolvimento dos 
centros de pesquisa, o que gera também o aumento do plantel de variedades existentes no país, 
funcionando como uma forma de segurar a produção nacional de, por exemplo, uma determi-
nada doença (isto é, uma produção realizada com diferentes variedades diminui os riscos gerais 
da produção diante de infestações). 

Frequentemente, a parceria com fornecedores pelas empresas dessa indústria esbarra na 
questão financeira. Por outro lado, é dessa interação que melhorias podem ser implantadas, 
como esclareceu o superintendente da empresa Khi:
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Dentro da fase agrícola, todas as áreas precisam de melhoras, mas tudo está melhorando aos 
poucos. As colhedoras, por exemplo, agora são de duas linhas, que estamos introduzindo desde 
o ano passado. Os cortes de base agora, em vez de serem uma faca, são uma serra, que abala 
muito menos a soqueira da cana e aumenta sua longevidade. A queda entre os cortes começa a 
diminuir. De novo, nós não inventamos a serra e, sim, um fornecedor, por meio do qual ficamos 
por dentro, testamos e vimos que compensava, por mais que seja mais cara.

As universidades pouco se envolveram em atividades inovadoras em processos agrícolas. 
Por fim, os institutos de pesquisa foram importantes historicamente. Ridesa e CTC, por exemplo, 
foram importantes nas fases de emergência e crescimento. Mais recentemente, a Embrapa e CTBE 
lideraram esforços de P&D aplicados. O superintendente da empresa Khi avaliou que:

Quanto aos projetos da fase agrícola, nós não inventamos nada, mas desenvolvemos algumas 
coisas. Por exemplo, desenvolvemos o plantio híbrido. Esse tipo de plantio é quando se colhe a 
muda com a máquina e distribui no campo com a mão de obra desdobrando para o sulco. Isso 
gera um benefício de usar a mão de obra agrícola não mais de forma sazonal. Usa um número 
menor de pessoas também. Um trabalhador fixo aumenta sua identidade com a empresa, com 
maior comprometimento e benefícios.

Por outro lado, tem havido a percepção por parte das empresas produtoras de que há di-
ficuldades de interação com esses parceiros. Em outras palavras, as empresas ainda precisam 
desenvolver um modelo de gestão da inovação. Afirmou o superintendente da empresa Khi:

Quanto a parcerias com universidades, tínhamos uma parceria com a Unesp, porém, quando a 
gente pediu para eles desenvolverem um projeto que custearíamos, percebemos que os profes-
sores e pesquisadores estavam muito mais interessados nos salários do que na pesquisa. Assim, 
acabamos desenvolvendo o que a gente queria que eles desenvolvessem, que foi um estudo espe-
cífico sobre o combate contra a mosca-de-estábulo. Temos um departamento de meio ambiente 
e sustentabilidade que pesquisou sobre o assunto e de forma independente buscou combater a 
mosca.

(ii) Padrão 2 Agrícola: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

Melhorar o processo de produção da cana-de-açúcar depende, em grande medida, de es-
forços internos da empresa no sentido de adquirir conhecimento e transformá-lo em informação, 
que estará na forma de mensagens ou conjuntos identificáveis de regras e relações que poderão 
ser transmitidas a agentes de decisão, isto é, a empresa produtora deve estruturar o aprendizado 
interno de forma que tenha habilidade de combinar, recombinar e configurar seus ativos de co-
nhecimento para sustentar sua performance inovativa em nível competitivo. 
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Quanto à criação interna de conhecimento das empresas do Padrão 2 Agrícola, elas arti-
cularam criativamente conhecimentos adquiridos. Isso pode ser especialmente interessante ao 
se ter em conta que as condições edafoclimáticas, portanto de produção da cana-de-açúcar, são 
bastante diferentes entre as regiões do Brasil. Para as empresas desse padrão, o mecanismo ex-
terno aquisição de conhecimento pode ser especialmente interessante, uma vez que representa 
a busca de documentação de patentes, compra de algoritmos de design, acesso a conhecimen-
to científico diverso e compra de padrões técnicos, patentes e especificações de produto. Em 
outras palavras, o conhecimento por meio desse mecanismo é gerado a partir da interação, de 
forma contínua, da empresa produtora com outras organizações para mobilizar seu avanço na 
acumulação de capacidades tecnológicas. O diretor Agrícola da empresa Gama foi assertivo ao 
considerar que:

O aprendizado no setor de cana para o uso de máquinas etc. demora cerca de cinco a seis anos. 
Tem essa empresa, por exemplo, que já utiliza essas tecnologias e nós já usamos algumas tam-
bém, mas ainda é restrito. A aplicabilidade de alguns equipamentos ainda é pequena, não vale a 
pena. Daqui a cinco, seis ou sete anos, isso irá virar comum.

As empresas fornecedoras são fundamentais para as empresas produtoras da indústria su-
croenergética. Ao passo que uma empresa adote uma nova tecnologia, todas as demais, na me-
dida que tenham caixa ou condições de endividamento, buscarão os fornecedores para adquirir 
essas máquinas. Como explicou o diretor agrícola da empresa Gama:

As máquinas foram adaptadas da Austrália, que tem uma realidade completamente diferente. 
Teremos que rever nosso conceito. Essa é minha opinião. Então, o que eu vejo é que as duas plan-
tas têm que melhorar, a operacional e também o equipamento. Imagine você uma colheita de 
noite. É uma coisa assim de mais ou menos você pôr uma venda nos olhos e tentar abrir as portas, 
é 100% cego. As duas pontas têm que melhorar, a operacional e a máquina.

Em termos de aprendizado e de parcerias, em 2010, a Iota criou uma iniciativa para a 
introdução de uma nova técnica de agricultura de precisão. No Brasil, os esforços de P&D de 
agricultura de precisão nos canaviais ocorreram a partir da década de 2000. Na Austrália, tais 
esforços já ocorriam desde a década de 1990. A regulamentação que determinou a eliminação 
das queimadas (até 2014) e induziu a mecanização da colheita foi determinante nisso. As em-
presas produtoras buscaram realizar esforços para se adaptar à mecanização e melhorar seus 
processos de produção.
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(iii) Padrão 3 Agrícola: permanência em capacidade inovadora intermediária de 2003 a 2014

Em relação às empresas do Padrão 3 Agrícola, pode-se entender que elas buscaram impul-
sionar processos produtivos (de cana-de-açúcar) com vistas a enfrentar a transformação acar-
retada pela mecanização da colheita. Entretanto, esses esforços não necessariamente levaram 
à elevação de suas capacidades tecnológicas dentro do período de tempo considerado nesta 
pesquisa. É válido pontuar que para este padrão nem mesmo constou relação explicativa com 
os mecanismos internos de aprendizagem (Tabela 5.10). Esforços externos de aprendizagem de-
vem ser complementados com o uso interno de mecanismos de aprendizagem pela empresa.

É fundamental que o conhecimento esteja apresentado de forma acessível a todos os fun-
cionários da empresa que atuam em processos agrícolas. Isso pode ser especialmente relevante 
considerando que a produção de cana-de-açúcar envolve largas extensões de área plantada em 
diferentes fazendas de uma mesma empresa. Mais de uma equipe pode trabalhar com as mes-
mas atividades em locais diferentes. Avaliou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Tem que deixar a entrelinha da cana para rodar com máquinas, colhedores, tratores. E isso tem 
impacto muito forte na perda de competividade. A gente começou a aumentar a longevidade do 
canavial. O plantio é ainda muito caro. Se você tem uma taxa de reforma muito elevada, a pro-
dutividade é decrescente com os cortes. De 130 (primeiro corte), ela decresce para 90. Para fazer 
essa reforma, gasta-se muito por hectare e, para reformar menos, é necessário evitar toda aquela 
compactação. Canavial antigo com baixa produtividade é o pior dos mundos.

Para as empresas do Padrão 3 Agrícola, o principal resultado foi melhorias e adaptações 
em processos existentes, sendo aquisição de conhecimento e P&D os principais mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais utilizados para geração de conhecimento. Em processos 
agrícolas, melhorar o cultivo e a colheita tornou-se uma busca constante das empresas, no perío-
do analisado. Como reforçou o assessor de Tecnologia da empresa Beta: “Há muitos consultores, 
alguns eram colaboradores. E a gestão do dia a dia: esse produto é muito bom, precisa testar – eles 
começaram a protocolar essas pesquisas, o que desvia da produção e complica um pouco, porque 
eles não são centro de pesquisa. O setor tem carência disso”.

A automatização do processo na área de processos agrícolas, sobretudo na fase de colhei-
ta, tem sido cada vez mais um resultado visto pelas empresas como desejável para aumentar 
os rendimentos. Nessa perspectiva, as empresas do Padrão 3 Agrícola tiveram como resultado 
desses fluxos de conhecimento melhorias e adaptações em processos e produtos existentes e 
informações técnicas sobre processos existentes. As subseções 5.2.4 e 5.2.4.1 apontaram que, 
embora P&D tenha sido um mecanismo relativamente frequente para empresas de padrão in-
termediário, patentes foram o resultado mais frequente para empresas do Padrão 3 Agrícola. Em 
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processos agrícolas, as empresas passaram a se voltar para melhorias de processos e produtos, 
no período mais recente, como exemplificou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Introduzimos também adubos líquidos, que nos trazem maior segurança no trabalho e menor 
perda do insumo. Utilizamos muito avião para aplicação de herbicidas, adubadores etc. Mas, 
como já disse, não inventamos nada disso, apenas melhoramos as ideias já implantadas. 

As subseções 5.2.4 e 5.2.4.1 apontaram que, neste padrão de acumulação, o mecanismo ex-
terno aprendizado com usuários líderes foi muito utilizado por empresas dessa indústria, sobre-
tudo em processos agrícolas. O conhecimento, dessa forma, foi gerado por meio da concepção 
de projetos e desenvolvimento conjuntos, bem como da troca de conhecimentos para resolução 
de problemas e solução de enquadramento. Afirmou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Outra novidade é que a gente está revolvendo uma parte menor [na colheita da cana-de-açú-
car]. Deixamos uma região para o tráfego, deixa-se uma linha para a cana crescer no preparo do 
canavial. Em alguns grupos, está-se partindo para uma colheita com um espaçamento diferente. 
As bitolas das máquinas devem ser adaptadas para o novo espaçamento. A Case aumentou a 
boca da colhedora ao espaçamento de 1,5 m. Está em teste aqui na fazenda.

Em relação ao mecanismo externo P&D, especialmente em processos agrícolas, não foi co-
mum que as empresas mantivessem em seus domínios esses laboratórios. Nessa função, muitas 
informaram que os esforços criativos para aumentar o conhecimento desenvolvendo novas apli-
cações deveriam ocorrer na direção de automatizar todo o processo de produção da cana, como 
avaliou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Possuímos um projeto grande em automação agrícola, que vai ser um grande salto. Um salto 
grande na indústria foi sua automatização, também em termos de MDO. Antigamente, a gente 
moía 5 ou 6 milhões de toneladas de cana com mais de 1.000 pessoas, hoje ela mói 10 milhões 
de toneladas e tem 300 pessoas fazendo isso. Foi um impacto muito forte, foi um salto. Na fase 
agrícola, o setor está muito atrasado; há várias tentativas, a automação agrícola é muito ampla. 
Existem muitas coisas nessa fase de automação.

A expansão dos investimentos para aumentar a capacidade produtiva da indústria sucroe-
nergética fomentou a propagação da fronteira agrícola da cana-de-açúcar para regiões sem tra-
dição nessa cultura, dificultando ainda mais a introdução de processos de melhoria e inovação 
em processos agrícolas, caso da empresa Alfa, como explicou seu diretor:
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Quando você fala: vou mecanizar 100% do canavial, é muito alto e é de uma vez. A frota agrícola 
é renovada toda ao mesmo tempo (depreciação etc.). O projeto de implantação das usinas foi 
mais caro do que comparativamente ao custo de cana do setor, que sempre poderia trabalhar 
com um mix (escalonamento de mecanização). A empresa começou já com mecanização, dife-
rentemente das demais empresas, que fizeram uma transição. Os fornecedores de variedades e 
equipamentos não estavam preparados. Até hoje variedade para mecanização e para o cerrado 
não existe. Subestimamos o desafio. E tudo isso foi percebido ao longo do processo, inclusive, o 
desafio em termos de CAPEX.

As subseções 5.2.4 e 5.2.4.1 apontaram que as empresas deste padrão recorreram com con-
siderável frequência média a parcerias tanto com fornecedores quanto com universidades e ins-
titutos de pesquisa locais para criação de novos produtos em processos agrícolas. Por exemplo, 
mais esforços de engenharia para desenvolver novas máquinas agrícolas foram realizados pela 
empresa Alfa. Em parceria com a TMA e Case IH, a Alfa implementou 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 do solo. Por outro lado, o equipa-
mento de transbordo VTX 21.000, utilizado durante a colheita, transporte e transferência de carga 
de cana picada, foi resultado da parceria entre uma empresa produtora e um fornecedor. Esse 
equipamento foi projetado para trabalhar entre 21 e 25 toneladas de carga líquida, permitindo 
redução de tempo por operação e do número de maquinários e operadores em serviço, além de 
um raio de giro menor, que facilita as manobras, evitando o pisoteio de soqueiras.

O projeto da colhedora de duas linhas foi resultado de uma parceria entre a Case e a em-
presa Beta. 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 m, totalizando 3,0 m de largura do corte mecanizado. A 
máquina também possui uma nova tecnologia de corte, cujo 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. Essa operação permite um corte sem tombamento da cana, sem danos às soqueiras e 
com redução na taxa de impureza mineral. 

A empresa Beta mantém parceria com as principais empresas fornecedoras de máquinas e 
implementos, como Case e John Deere, para teste das novas máquinas, bem como realização de 
melhorias que forem necessárias. É válido ressaltar, como destacou seu assessor de Tecnologia, 
que a empresa não mantém equipe dedicada ao desenvolvimento de máquinas colhedoras, mas 
contribui diretamente no seu desenvolvimento pelas empresas fornecedoras.

Também foi desenvolvida, pela TMA e empresa Alfa, a plantadora de três linhas, que 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. 
Além do E2S, em conjunto com a Enalta, a empresa Alfa desenvolveu o E-track. Engenheiros da 
Alfa e profissionais da Enalta trabalharam em conjunto na concepção, prototipagem, desenvolvi-
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mento e melhoria do equipamento. Essa nova tecnologia permitiu que houvesse uma redução de 
60% em acidentes, pela implantação de cercas eletrônicas, redução de consumo de combustível 
e 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, cami-
nhão-pipa, caminhão-oficina etc.).

Ainda, na década de 2000, a Beta trabalhou de forma cooperada com a empresa multinacio-
nal Syngenta e um fornecedor de máquinas agrícolas (John Deere) para a concepção e adoção de 
uma nova técnica 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).

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 as demais empresas tiveram o apoio técnico de em-
presas fornecedoras, como a Case IH e New Holland, para treinar operadores de máquinas. Parti-
cularmente na Beta, em cooperação com a Case IH, foi desenvolvido e adquirido um simulador de 
colheitadeira para treinamento, como avaliou seu assessor de Tecnologia:

O equipamento foi desenvolvido em parceria com a empresa de tecnologia Case IH e, até o mo-
mento, mais de 120 integrantes já foram treinados. O objetivo é dar oportunidade de desenvol-
vimento profissional e aumentar a produtividade das equipes. O programa de treinamento tem 
cinco módulos práticos – comando da cabine, procedimento para ligar a colhedora, comando au-
tomático, 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, pro-
jeção de imagens em 3D e os mesmos movimentos da colheitadeira, em que 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 está pronto para iniciar a co-
lheita.

Consequentemente, isso demandou a geração e assimilação de conhecimentos na área 
agronômica e de engenharia mecânica, contribuindo para o desenvolvimento de novos equipa-
mentos 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.

(iv) Padrão 4 Agrícola: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária de 2003 a 2014

Codificação de conhecimento e criação interna de conhecimento foram os mecanismos 
que explicaram o Padrão 4 Agrícola, como apontado nas subseções 5.2.4 e 5.2.4.1. Em processos 
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agrícolas, a codificação de conhecimento esteve associada à adequação dos sistemas de plantio, 
modificações no transporte da cana picada até a usina, dosagem do uso de agroquímicos, entre 
outros. Explicou o diretor da área agrícola da empresa Gama:

Hoje se gasta mais ou menos R$ 6 mil por hectare para plantar e para cultivar R$ 3 mil. O cultivo é 
pago. Você tem uma cana em que gastou 6 mil para plantar e mais 3 mil para cultivar não é por-
que quer, porque esse cultivo não é simplesmente ir lá e passar o herbicida. Para colher, tem que ir 
lá com uma máquina e tirar a palha. [O herbicida] Tem uma eficácia muito boa, tem, não tenho 
dúvidas disso. Mas você não tem uma garantia na operação de volume aplicado. Que aí também 
falta certo controle, certa tecnologia. Por outro lado, tem toda a bagagem, experiência do pessoal 
da usina que acaba definindo quanto vai se aplicar por área. Isso vai depender da longevidade do 
canavial, do terreno. A decisão é tomada em cima disso, além, é claro, de variedades. As variedades 
acabam não aceitando isso ou aquilo. Mas isso é cotidiano.

Na área de processos agrícolas, atividades como mapeamento das operações de plantio, 
cultivo e colheita representaram formas de compartilhar internamente aprendizados sobre as 
operações, como avaliou o diretor da área agrícola da empresa Gama:

A gente mapeia tanto que a experiência nessa área é grande e a gente tem toda uma técnica para 
fazer isso. O mapeamento nada mais é do que uma amostragem. Vai amostrando e mapeando e 
chega aos dados. Então, a receita vem pronta desse departamento. Cabe ao supervisor da aplica-
ção treinar seu operador para que siga o novo procedimento. O representante passa a conhecer 
todos os canaviais.

Para que ocorresse a mudança de inovação básica para intermediária, foi fundamental rea-
lizar esforços internos de aprendizagem na forma de codificação e criação de conhecimento.  Os 
fornecedores foram parceiros frequentes para melhorias e “engenheiramento” de máquinas para 
o processo agrícola, na medida em que buscaram expandir seus negócios no país. Situações nas 
quais as empresas produtoras experimentaram dificuldades financeiras – como aconteceu em 
meados da década de 2000 – acabaram interrompendo as atividades inovativas em processos agrí-
colas. Dessa forma, as empresas da indústria sucroenergética, cuja dinâmica é bastante atrelada 
aos preços de commodity, acabaram ficando à mercê de oscilações de seus indicadores financeiros. 

Sistemas de cultivo concatenados com a mecanização da colheita são tomados como es-
senciais para garantir a competitividade e a produtividade dos canaviais no longo prazo. Por isso, 
projetos de P&D nessa área devem ocorrer cada vez mais. Representantes de empresas produto-
ras, de empresas fornecedoras e institutos de pesquisa, em workshop desta pesquisa, ressaltaram 
o caso dos Estados Unidos, onde há um comitê para pensar de forma conjunta as pesquisas e os 
recursos. Mesmo assim, destacaram que o investimento é pouco (CTBE está sem recursos atual-
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mente, depois de ter investido alto no início) e que a organização dessas políticas para o caso da 
cana-de-açúcar ainda é mais evidente do que no restante dos outros produtos agrícolas.

A utilização de treinamento e cursos capacitou as empresas produtoras para implemen-
tar técnicas mecanizadas para as principais atividades de tratos culturais da cana-de-açúcar, tais 
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 matu-
radores químicos, enleiramento do palhiço, permeabilização do solo, colheita mecânica, escarifi-
cação mecânica e recolhimento da palha.

Ademais, as empresas do Padrão 4 Agrícola recorreram a consultorias para realizar contra-
tação de profissionais, bem como treinamento, diferentes formas de ensino e assistência técnica 
com uma frequência média elevada. Em termos de resultados, treinamento destacou-se em re-
lação à frequência média de criação de novos conhecimentos científicos, bem como patentes. 
Informações técnicas e melhorias de processos e produtos existentes foram de frequência média 
quase idêntica em todos os mecanismos.  

(v) Padrão 5 Agrícola: permanência em capacidade inovadora avançada de 2003 a 2014

Quanto a parceiros, fornecedores foram bastante acessados em todos os padrões. As em-
presas fornecedoras não necessariamente se engajaram em projetos de P&D, especialmente em 
se tratando de parcerias com institutos de pesquisa, como o CTBE, não apenas pelos custos, mas 
também pelos riscos envolvidos, como ressaltou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

A primeira usina que ele (CTBE) testou foi a nossa; a máquina andou 10 m e parou, foi levada ao 
CTBE novamente para reparos. Ele trouxe só um conjunto, para uma linha. O conceito está legal. 
Numa das últimas discussões no CTBE, porque a gente tem um negócio para se espelhar, que é 
área de grãos, eles foram muito eficientes. A plantadora de soja é algo monstruoso, com um rendi-
mento fantástico. Então, a gente sempre pensa colhedora assim, dessa forma. A cana é um pouco 
atrasada, ficou meio estagnada. Cana não é uniforme como é grão, já falamos isso para a Case. 
A plantação de cana é tombada, passa um vento, tomba para o outro lado. Ainda por cima, na 
colhedora, o operador não enxerga aonde está a linha da cana. 

Empresas fornecedoras desempenharam papel essencial para a realização de esforços em 
aprendizagem tecnológica para acumulação de capacidades de produção e de inovação. Histo-
ricamente, as empresas produtoras foram envolvidas em esforços de atividades de inovação em 
parceria com as empresas fornecedoras. Quase todo o desenvolvimento das colheitadeiras efeti-
vamente utilizadas nos canaviais foi realizado no âmbito da interação entre empresas produtoras e 
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fornecedores, que fabricavam essas máquinas para grãos. Houve, portanto, uma adaptação, a qual 
ainda tem um caminho a percorrer para se tornar mais eficiente às características dos canaviais.

Para a criação do conhecimento de operação dos procedimentos, técnicas e software, as 
empresas contaram com o apoio de profissionais do CTC. A criação e assimilação desses conhe-
cimentos possibilitaram que elas gerissem de forma mais produtiva seus canaviais e mudassem 
completamente 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 criasse capa-
cidades para operar a tecnologia de desenho de layout, também foi necessário o apoio técnico. 
Outro exemplo de consultoria aconteceu entre o CTC e a Teta:

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 em que a usina mantém lavouras.

Essa colaboração teve como objetivo encontrar soluções técnicas agronômicas de acordo 
com as condições de solo e clima. 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 análise de solo para determinação do tipo de ambiente e prospecção de 
soluções agronômicas para preparação de solo, adubação e proteção contra doenças e pragas.

Por fim, o CTBE e a Jacto (empresa de equipamentos de origem japonesa instalada no in-
terior de São Paulo) trabalharam de forma cooperada para a concepção de uma máquina colhei-
tadeira 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 a 
compactação do solo. Essa colaboração captou, aproximadamente, R$ 16 milhões na sua primei-
ra fase. De fato, a empresa Teta, do Padrão 5 Agrícola, foi aquela que, embora com informações 
apenas para 2012-2014, quando começou a operar, mais parcerias com universidades e institutos 
de pesquisa locais e internacionais realizou, gerando resultados como criação de novos processos 
produtivos e novos produtos, em processos agrícolas.

5.2.5 Impactos dos mecanismos de aprendizagem nos padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de processos industriais

Para a área de processos industriais, o número de observações foi composto por 12 empre-
sas que responderam ao questionário nos quatro triênios considerados (2003-2005, 2006-2008, 
2009-2011 e 2012-2014), outras duas que responderam ao questionário com informações para os 
dois últimos triênios e uma que o respondeu com informações para o último triênio, totalizando 
um máximo de 53 observações. A acumulação de capacidades tecnológicas pelas empresas da 
indústria sucroenergética foi classificada em quatro padrões diferentes de acumulação de 2003 
a 2014: (i) Padrão 1 Industrial: permanência em capacidade inovadora básica; (ii) Padrão 2 Indus-
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trial: involução de capacidade intermediária para básica; (iii) Padrão 3 Industrial: permanência em 
capacidade inovadora intermediária; (iv) Padrão 4 Industrial: evolução de capacidade inovadora 
básica para avançada.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e seu impacto nos padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas em processos industriais (2003-2014)

Nesta subseção, o objetivo é analisar o impacto dos mecanismos internos de aprendizagem 
na acumulação de capacidades tecnológicas das empresas produtoras (amostra da pesquisa) da 
indústria sucroenergética em processos industriais. A Tabela 5.14 sugere que todos os mecanis-
mos internos foram estatisticamente significativos, quais sejam: codificação, compartilhamento, 
criação e integração interna de conhecimento. Esses mecanismos explicaram os diferentes pa-
drões de acumulação de capacidades tecnológicas.

Tabela 5.14. Área de processos industriais: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre os 
padrões na frequência média do uso de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Codificação de 
conhecimento

9,661***
Padrão 1 Industrial

9,50%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

56,60%

-

Compartilhamento 
interno de 

conhecimentos
8,505***

Padrão 1 Industrial

37,50%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

58,60%

-

Criação interna de 
conhecimento

7,648***

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

74,25%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

51,20%

-

Integração interna 
de conhecimento

8,159***
Padrão 1 Industrial

37,50%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

58,20%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de processos industriais e suas frequências médias do uso dos me-

canismos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores meno-
res do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do teste de Dun-

can, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não 
apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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A Tabela 5.14 sugere que, em processos industriais, compartilhamento interno de conhe-
cimento foi o mecanismo que as empresas dos padrões 2, 3 e 4 utilizaram com maior frequência 
média (58,6%), que se classificaram no mesmo grupo de frequência média. As empresas desses 
três padrões também se classificaram no mesmo grupo de frequência média de uso de outros 
dois mecanismos, quais sejam, codificação de conhecimento (56,6%) e integração interna de co-
nhecimento (58,2%). Nesses mecanismos, as empresas do Padrão 4 Industrial não se diferencia-
ram das do Padrão 2 Industrial e do Padrão 3 Industrial, portanto. 

Embora, inicialmente, essas evidências estatísticas indiquem que as empresas que acumula-
ram mais capacidades tecnológicas geraram resultados pela aprendizagem interna com a mesma 
frequência, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.14, que será explorada neste estudo na 
subseção 5.1.2.3. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apresentada na subseção 5.1.2.3 da 
acumulação de capacidades tecnológicas, em processos industriais, pelas empresas produtoras.

A fim de explicar o fato de padrões com diferentes capacidades inovadoras não terem se 
distinguido em termos de qualidade de uso de mecanismos tanto externos quanto internos, bem 
como resultados por eles gerados, a subseção 5.2.5.2 apresentará uma análise descritiva da fre-
quência média de uso dos mecanismos por padrões na área de processos industriais.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais e padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas em processos industriais (2003-2014)

A Tabela 5.15 sugere que apenas criação de novos produtos não foi estatisticamente signi-
ficativo. Resultados como informações técnicas sobre produtos, informações técnicas sobre pro-
cessos existentes, melhorias e adaptações em produtos existentes, melhorias e adaptações em 
processos existentes, criação de novos produtos e patentes foram estatisticamente significativos. 
Nesses termos, praticamente todos os resultados gerados pela aprendizagem interna explicaram 
os diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas.

Tabela 5.15. Área de processos industriais: ANOVA e teste de Duncan para diferenças 
entre os padrões na frequência média dos resultados intraorganizacionais

Resultado

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
3,105** 

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

57,5%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

85,0%

-

Informações técnicas 

sobre produtos 

existentes

4,034***

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

62,7%

Padrão 2 Industrial

Padrão 4 Industrial

90,0%

Padrão 2 Industrial

Padrão 4 Industrial

95,0%
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Resultado

intraorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Melhorias e adaptações 

em produtos existentes
14,334***

Padrão 1 Industrial

0,0%

Padrão 3 Industrial

2,0%
-

Melhorias e adaptações 

em processos 

existentes

5,351***
Padrão 1 Industrial

52,5%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

92,5%

-

Criação de novos 

processos produtivos
23,179***

Padrão 1 Industrial

Padrão 4 Industrial

9,0%

Padrão 3 Industrial

87,5%
-

Criação de novos 

produtos
1,314 

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

4,5%

- -

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
3,304** 

Padrão 1 Industrial

Padrão 4 Industrial

16,0%

Padrão 1 Industrial

Padrão 4 Industrial

46,2%

-

Patentes 4,43*** 

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

4,2%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área de processos industriais e suas frequências médias dos resultados intraorganizacionais 

(ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem 
respeito aos resultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados 

na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

A Tabela 5.15 sugere que as empresas do Padrão 4 Industrial e do Padrão 3 Industrial clas-
sificaram-se no mesmo grupo das empresas do Padrão 1 Industrial e Padrão 2 Industrial. Por 
exemplo, patentes foi um resultado com frequência média (4,2%) igual para as empresas dos 
padrões 1, 3 e 4. Criação de novos processos produtivos apresentou frequência média muito 
maior nas empresas do Padrão 3 Industrial (87,5%) do que nas do Padrão 4 Industrial, que se 
classificaram no mesmo grupo das empresas do Padrão 1 Industrial (9,0%). Resultados como 
criação de novos conhecimentos científicos e criação de novos processos produtivos foram ge-
rados com frequência média maior pelas empresas do Padrão 4 Industrial.

Embora, inicialmente, essas evidências estatísticas indiquem que as empresas que acu-
mularam mais capacidades tecnológicas geraram resultados pela aprendizagem interna com a 
mesma frequência, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.15, que será explorada neste 
estudo na subseção 5.1.2.3. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apresentada na subse-
ção 5.1.2.3 da acumulação de capacidades tecnológicas, em processos industriais, pelas empre-
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sas produtoras. A fim de explicar o fato de padrões com diferentes capacidades inovadoras não 
terem se distinguido em termos de qualidade de uso de mecanismos tanto externos quanto 
internos, bem como resultados por eles gerados, a subseção 5.2.5.2 apresentará uma análise 
descritiva da frequência média de uso dos mecanismos por padrões na área de processos in-
dustriais.

 

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional e padrões de acumulação de capacida-
des tecnológicas em processos industriais (2003-2014)

O objetivo, nesta subseção, é analisar a relação entre o uso de mecanismos externos de 
aprendizagem pelas empresas e sua acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.16 
sugere que aprendizado com usuários líderes, aquisição de conhecimento, contratação de pro-
fissionais, diferentes formas de ensino, P&D e treinamento foram estatisticamente significativos, 
bem como assistência técnica, isto é, uma empresa usar um desses mecanismos explicaria sua 
acumulação de capacidades tecnológicas, da mesma forma que importa com que intensidade 
de uso isso ocorreu.

Tabela 5.16. Área de processos industriais: ANOVA e teste de Duncan para diferenças entre os 
padrões na frequência média do uso de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Mecanismo de 
aprendizagem 

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Aprendizado com 
usuários líderes

18,539***
Padrão 2 Industrial

0,00%

Padrão 3 Industrial

9,50%

Padrão 1 Industrial

Padrão 4 Industrial

18,90%

Aquisição de 
conhecimento

48,467***

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

6,60%

Padrão 3 Industrial

22,00%

Padrão 4 Industrial

51,80%

Assistência técnica 4,044**

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 4 Industrial

7,60%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial 

11,50%

-

Contratação de 
profissionais

8,102***

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 4 Industrial

3,70%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

9,80%

-

Diferentes formas de 
ensino

7,807***
Padrão 2 Industrial

0,00%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

9,90%

-
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Mecanismo de 
aprendizagem 

interorganizacional
ANOVA

Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

P&D 13,254***

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

6,75%

Padrão 4 Industrial

29,70%
-

Treinamento 8,479***
Padrão 2 Industrial

3,60%

Padrão 1 Industrial

Padrão 4 Industrial

16,50%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

20,90%

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o 
teste de diferença entre os padrões na área de processos industriais e suas frequências médias de uso dos me-

canismos de aprendizagem interorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores meno-
res do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do teste de Dun-

can, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não 
apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

As evidências da Tabela 5.16 sugerem que aquisição de conhecimento foi realizada com 
frequência maior pelas empresas do Padrão 4 Industrial (51,8%), assim como P&D (29,7%). Os 
demais mecanismos foram usados com intensidades muito semelhantes entre as empresas dos 
diferentes padrões. As empresas que permaneceram em capacidade inovadora intermediária 
ou básica (Padrão 3 Industrial e Padrão 1 Industrial, respectivamente) usaram mais de um me-
canismo externo com a mesma frequência, tais como: diferentes formas de ensino, contratação 
de profissionais, treinamento e assistência técnica.

Embora, inicialmente, essas evidências estatísticas indiquem que as empresas que acu-
mularam mais capacidades tecnológicas geraram resultados pela aprendizagem externa com a 
mesma frequência, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.16, que será explorada neste 
estudo na subseção 5.1.2.3. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apresentada na subse-
ção 5.1.2.3 da acumulação de capacidades tecnológicas, em processos industriais, pelas empre-
sas produtoras. Para evidenciar esses aspectos, isto é, que as empresas tenham se distinguido 
em termos de qualidade de uso de mecanismos tanto externos quanto internos, bem como re-
sultados por eles gerados, a subseção 5.2.5.1 apresentará uma análise descritiva da frequência 
média de uso dos mecanismos por padrões na área de processos industriais.

Tipos de parceiro interorganizacional e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas em 
processos industriais (2003-2014)

Nesta subseção, o objetivo é mostrar a relação entre o tipo de parceiro utilizado pelas 
empresas e os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.17 evidencia 
que os tipos de parceiro externos estatisticamente significativos foram clientes, fornecedores, 
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universidades e institutos de pesquisa internacionais e locais. Esses parceiros explicariam os 
diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas em processos industriais.

Tabela 5.17. Área de processos industriais: ANOVA e teste de Duncan para diferenças 
entre os padrões na frequência média das parcerias interorganizacionais

Parceiro ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Clientes 24,924***

Padrão 1 Industrial 

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

1,5%

Padrão 4 Industrial

13,8%
-

Consultorias 1,576

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

25,4%

- -

Firmas 
competidoras

4,214
Padrão 2 Industrial

0,0%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

6,2%

-

Fornecedores 11,858***
Padrão 2 Industrial

2,7%

Padrão 1 Industrial

Padrão 4 Industrial

23,2%

Padrão 1 
Industrial

Padrão 4 
Industrial

28,9%

Universidades 
e institutos 
de pesquisa 

internacionais

18,93***

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

0,4%

Padrão 4 Industrial

6,7%
-

Universidades 
e institutos de 
pesquisa locais

4,752***

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

4,3%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

19,4%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área de processos industriais e suas frequências médias das parcerias interorganizacionais 

(ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem 
respeito aos resultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados 

na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Universidades e institutos de pesquisa locais não se diferenciaram para as empresas do Pa-
drão 3 Industrial e do Padrão 4 Industrial, ou melhor, ambos os padrões acessaram esse parceiro 
com a mesma frequência média (19,4%), classificando-se no mesmo grupo. Universidades e ins-
titutos de pesquisa internacionais foram os únicos parceiros que permitiram diferenciar a capaci-



187

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

dade inovadora, isto é, as empresas do Padrão 4 Industrial destacaram-se por acessá-lo com maior 
frequência média (6,7%). Contudo, esse mesmo parceiro foi usado na mesma frequência média 
pelas empresas do Padrão 1 Industrial, Padrão 2 Industrial e Padrão 3 Industrial. O Padrão 4 Indus-
trial realizou parcerias com clientes em frequência média (13,8%) maior do que as empresas dos 
padrões 1, 2 e 3.

Embora, inicialmente, essas evidências estatísticas indiquem que as empresas que acumula-
ram mais capacidades tecnológicas geraram resultados pela aprendizagem externa com a mesma 
frequência, houve uma riqueza nos resultados da Tabela 5.17, que será explorada neste estudo na 
subseção 5.1.2.3. Pode-se afirmar isso tendo em vista a análise apresentada na subseção 5.1.2.3 da 
acumulação de capacidades tecnológicas, em processos industriais, pelas empresas produtoras. 
Para evidenciar esses aspectos, isto é, que as empresas distinguiram-se em termos de qualidade 
de uso de mecanismos tanto externos quanto internos, bem como resultados por eles gerados, a 
subseção 5.2.5.1 apresentará uma análise descritiva da frequência média de uso dos mecanismos 
por padrões na área de processos industriais.

Tipos de resultado gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais e padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas em processos industriais (2003-2014)

Nesta subseção, objetiva-se discorrer sobre a relação entre resultados gerados pelos meca-
nismos externos e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A Tabela 5.18 evidencia 
que foram estatisticamente significativos: informações técnicas sobre produtos existentes, infor-
mações técnicas sobre processos existentes, melhorias e adaptações em processos existentes, 
criação de novos processos produtivos e criação de novos conhecimentos científicos. 

Tabela 5.18. Área de processos industriais: ANOVA e teste de Duncan para diferenças 
entre os padrões na frequência média dos resultados interorganizacionais

Resultado 
interorganizacional

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
3,027**

Padrão 2 Industrial

Padrão 4 Industrial

10,8%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

18,9%

-

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
5,665**

Padrão 2 Industrial

4,8%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

22,6%

-

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
3,413 

Padrão 2 Industrial

4,2%

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

19,5%

-
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Resultado 
interorganizacional

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média Frequência alta

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
9,802*** 

Padrão 2 Industrial

5,3%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

22,5%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

30,3%

Criação de novos 
produtos

2,033 

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

2,3%

- -

Criação de novos 
processos produtivos

24,873*** 

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial 

3,3%

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

8,3%

Padrão 4 Industrial

27,7%

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
31,357*** 

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

5,2%

Padrão 4 Industrial

23,2%
 - 

Patentes 1,712 

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

0,7%

Padrão 1 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

1,5% 

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área de processos industriais e suas frequências médias dos resultados interorganizacionais 

(ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem 
respeito aos resultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados 

na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

5.2.5.1 Diferenças e similaridades entre os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de processos industriais quanto ao impacto dos mecanismos de aprendizagem

O objetivo desta subseção é explorar a influência dos mecanismos internos e externos de 
aprendizagem na acumulação de capacidades tecnológicas por padrões a partir das estatísticas 
descritivas obtidas pela quantificação das informações das empresas nos questionários da pes-
quisa.

Tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e padrões de acumulação de capacida-
des tecnológicas em processos industriais (2003-2014)

Cabe um exame dos resultados discutidos na subseção 5.2.5, buscando apontar as diferen-
ças entre os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas a partir da quantificação dos 
dados declarados pelas empresas. Em relação aos mecanismos internos, o Padrão 4 Industrial, de 
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2003 a 2011, diferenciou-se dos demais padrões ao utilizar com maior frequência média todos 
os mecanismos internos (Figura 5.62). Esse uso ocorreu com a mesma frequência média (75%) 
nesse intervalo de tempo. No triênio 2012-2014, por outro lado, o Padrão 4 Industrial aumentou 
a frequência de uso apenas de criação interna de conhecimento. Integração interna de conheci-
mento e codificação interna de conhecimento foram usados com menor frequência pelo padrão 
4 em relação aos triênios anteriores.

O Padrão 2 Industrial, entre 2003 e 2011, manteve a mesma frequência média de uso (50%) 
de todos os mecanismos internos de aprendizagem (Figura 5.64). Nota-se que tanto o Padrão 4 
Industrial quanto o Padrão 2 Industrial não variaram sua frequência média de uso desses meca-
nismos ao longo do tempo, ainda que o primeiro tenha apresentado frequência média de uso 
maior. Isso contribui para explicar que ambos tenham sido classificados no mesmo grupo de 
qualidade/frequência de uso dos mecanismos (Tabela 5.14). Entre 2012 e 2014 (último triênio 
considerado na pesquisa), o Padrão 2 Industrial passou a utilizar todos os mecanismos internos 
com maior frequência média (88%) em relação aos demais padrões. Vale observar que criação in-
terna de conhecimento foi usado com a mesma frequência média (88%) pelo Padrão 2 Industrial 
e Padrão 4 Industrial.

Figura 5.62. Padrão 4 Industrial: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As Figuras 5.63 e 5.64 sugerem que as empresas do Padrão 3 Industrial e do Padrão 1 in-
dustrial utilizaram todos os mecanismos internos com menor frequência média em relação às 
empresas do Padrão 4 Industrial. O mecanismo interno mais utilizado pelo Padrão 1 Industrial 
foi criação interna de conhecimento, com frequência média de 31%, enquanto codificação de 
conhecimento passou a ser utilizado somente no último triênio (19%).
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Figura 5.63. Padrão 3 Industrial: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Por outro lado, dois aspectos foram evidenciados: (i) codificação do conhecimento passou 
a ser mais usado pelos padrões de menor capacidade inovadora, sobretudo o Padrão 2 Indus-
trial, enquanto o Padrão 4 Industrial diminuiu, em 2012-2014, a frequência média de seu uso; (ii) 
todos os padrões da área de processos industriais aumentaram a frequência média de uso de 
criação interna de conhecimento, com destaque para as empresas do Padrão 4 Industrial (88%). 
As empresas do Padrão 1 Industrial, por sua vez, usaram todos os mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais com uma frequência média consideravelmente inferior em comparação às 
empresas dos demais padrões (Figura 5.65).
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Figura 5.64. Padrão 2 Industrial: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Figura 5.65. Padrão 1 Industrial: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Alguns aspectos podem ser destacados: (i) ao longo do período analisado nesta pesquisa, 
os padrões da área de processos industriais, de modo geral, mantiveram a mesma tendência 
quanto à frequência média de uso dos mecanismos internos; (ii) a despeito de o Padrão 2 Indus-
trial representar uma redução em termos de capacidade inovadora, entende-se que os mecanis-
mos internos precisaram ser mais intensamente acessados por essas empresas. Como se discutiu 
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na subseção 5.1.2.3, as empresas do Padrão 2 Industrial enfrentaram uma crise financeira que as 
obrigou a se desfazer de ativos vários. Intensificar a frequência de uso de mecanismos internos 
tornou-se fundamental para seguir com seus processos industriais. 

 

Relação entre resultados e tipos de mecanismo de aprendizagem intraorganizacional e pa-
drões de acumulação de capacidades tecnológicas em processos industriais (2003-2014)

As evidências da Figura 5.66 sugerem que apenas o Padrão 4 Industrial obteve patentes 
(50%), no último triênio, quando o padrão aumentou a frequência média de uso de criação in-
terna de conhecimento. Ainda em relação a esse padrão, resultados gerados pelos mecanismos 
internos, como informações técnicas sobre produtos e processos, melhorias e adaptações em 
produtos e processos e criação de novos produtos, apresentaram uma frequência média maior 
no Padrão 4 Industrial. Como discutido na subseção 5.1.2.3, as empresas desse padrão buscaram 
melhorias nos processos, especialmente de fermentação, que se tornou primordial para aumen-
tar a competitividade, não somente pela rota tecnológica do etanol celulósico, mas também pela 
mudança de qualidade da cana-de-açúcar após a mecanização. As empresas do Padrão 3 Indus-
trial realizaram uma gama de parcerias, porém os resultados gerados foram sobretudo aqueles 
de menor complexidade tecnológica como melhorias e informações (Figura 5.67).
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Figura 5.66. Padrão 4 Industrial: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 5.67. Padrão 3 Industrial: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As frequências médias dos resultados obtidos a partir dos mecanismos internos sofreram 
uma drástica redução para as empresas do Padrão 2 Industrial (Figura 5.68). O Padrão 4 Industrial, 
por meio dos mecanismos internos, obteve até mesmo patentes, como resultado, em processos 
industriais (Figura 5.66). A discussão realizada na subseção 5.1.2.3 permite corroborar essa evi-
dência. Os resultados gerados em aprendizagem interna pelas empresas do Padrão 1 Industrial 
foram de melhorias e informações, até mesmo quando essas empresas utilizaram criação interna 
de conhecimento (Figura 5.69).
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Figura 5.68. Padrão 2 Industrial: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 5.69. Padrão 1 Industrial: relação entre mecanismos de aprendizagem 
intraorganizacionais e resultados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Alguns aspectos podem ser destacados: (i) os resultados gerados com maior frequência a 
partir de mecanismos internos pelos padrões de menor capacidade inovadora da área de proces-
sos industriais foram informações técnicas sobre produtos existentes e melhorias e adaptações 
em processos e produtos existentes; (ii) o Padrão 1 Industrial obteve apenas esses resultados; (iii) 
a criação de produtos surgiu como resultado no Padrão 3 Industrial a partir de 2009, o que indica 
a preocupação com a diversificação dos produtos, sobretudo a partir dos resíduos – o que foi 
discutido na subseção 5.1.2.3.

Tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacional e padrões de acumulação de capacida-
des tecnológicas em processos industriais (2003-2014)

Como de praxe, nesta subseção, espera-se que as evidências da Tabela 5.16 possam ser 
mais bem compreendidas quanto à influência dos mecanismos externos nos padrões de capa-
cidade inovadora. A exemplo da análise dos mecanismos internos, o Padrão 2 Industrial passou 
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praticamente a não utilizar todos os mecanismos externos de aprendizagem considerados. Esse 
padrão, portanto, deixou de acumular estoques físico e estratégico, reduzindo as capacidades 
tecnológicas acumuladas em processos industriais.

Figura 5.70. Padrão 4 Industrial: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As evidências das Figuras 5.70 e 5.71 sugerem que os padrões 3 e 4 diferenciaram-se entre 
si pela frequência média de uso do mecanismo aquisição de conhecimento, bem como de P&D, 
isto é, as empresas do Padrão 4 Industrial, ao sair da posição de capacidade inovadora básica 
para avançada, utilizaram com frequência média maior mecanismos externos como aquisição 
de conhecimento (entre 52% e 49%) e P&D (entre 32% e 29%), enquanto as empresas do Padrão 
3 Industrial passaram a usar aquisição de conhecimento com maior frequência média a partir de 
2009-2011 (entre 24% e 26%). Treinamento e assistência técnica, em todos os triênios, foram os 
mecanismos utilizados com maior frequência média pelo Padrão 3 Industrial, inclusive com uma 
frequência média maior do que a do Padrão 4 Industrial.
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Figura 5.71. Padrão 3 Industrial: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As evidências da Figura 5.72 sugerem que as empresas do Padrão 2 Industrial involuíram 
em sua capacidade inovadora, dada uma drástica redução da frequência média de uso dos me-
canismos externos, a partir de 2003-2005. Assim, nesse padrão, no triênio 2003-2005, a aprendi-
zagem ocorria a partir de P&D (frequência média de 35%), assistência técnica (25%) e aquisição 
de conhecimento (13%). Em 2012-2014, apenas aquisição de conhecimento foi utilizado, mas 
com frequência média de 8%. O Padrão 1 Industrial, por sua vez, manteve uma trajetória relativa-
mente estável quanto à frequência média de uso dos mecanismos externos, ainda que, a partir 
de 2009, treinamento tenha sido usado com maior frequência média.
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Figura 5.72. Padrão 2 Industrial: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Figura 5.73. Padrão 1 Industrial: frequência de uso dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Relação entre parceiros interorganizacionais e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
em processos industriais (2003-2014)

A Tabela 5.18 trouxe evidências estatísticas que indicaram que os parceiros que explicaram 
a acumulação de capacidades tecnológicas nos diferentes padrões foram clientes, fornecedores, 
universidades e institutos de pesquisa locais e universidades e institutos de pesquisa interna-
cionais. Apontando, com as estatísticas descritivas, quais parceiros e com que frequência média 
foram usados pelas empresas de cada padrão, pode-se avançar na compreensão da influência da 
aprendizagem externa na acumulação de capacidades tecnológicas empresariais. Por exemplo, a 
Figura 5.74 sugere que as empresas do Padrão 4 Industrial, em P&D e aquisição de conhecimento, 
recorreram em frequência considerável a consultorias, fornecedores e universidades e institutos 
de pesquisa locais e em frequência menor a universidades e institutos de pesquisa internacio-
nais. Em treinamento, as empresas do Padrão 4 Industrial buscaram consultorias e fornecedores, 
o que se repetiu entre as empresas dos demais padrões. Todos os parceiros foram acessados pe-
las empresas do Padrão 4 Industrial, incluindo clientes e firmas competidoras em aprendizagem 
por aquisição de conhecimento, aprendizado com usuários líderes e P&D, respectivamente. 

Figura 5.74. Padrão 4 Industrial: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e parceiros utilizados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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As empresas do Padrão 3 Industrial, por outro lado, como sugere a Figura 5.75, concen-
traram seu aprendizado externo em parcerias com consultorias, fornecedores e universidades e 
institutos de pesquisa locais. As consultorias foram buscadas por essas empresas para aquisição 
de conhecimento, assistência técnica e treinamento, principalmente, enquanto universidades e 
institutos de pesquisa locais foram parceiros em P&D em frequência média de 11%; fornecedores 
e consultorias apresentaram frequência média de 17% e 28%, respectivamente.

Figura 5.75. Padrão 3 Industrial: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e parceiros utilizados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

As empresas do Padrão 2 Industrial, como sugere a Figura 5.76, ainda que tenham acessa-
do com maior frequência média esses mesmos parceiros, fizeram-no para realizar treinamento 
(38%). As empresas que involuíram de capacidade inovadora intermediária para básica usaram 
uma gama menor de parceiros – somente consultorias, fornecedores e universidades e institutos 
de pesquisa locais – e a uma frequência média bastante menor em comparação com as empre-
sas dos demais padrões.
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Figura 5.76. Padrão 2 Industrial: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e parceiros utilizados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.77 sugere que as empresas do Padrão 1 Industrial recorreram mais vezes (47%) 
a fornecedores para realizar treinamento e aprendizado com usuários líderes. Da mesma forma, 
recorreram a consultorias para realizar, principalmente, treinamento e contratação de profissio-
nais. As empresas que, em processos industriais, se mantiveram em capacidade inovadora básica 
buscaram solucionar ou melhorar em aspectos pontuais de processos industriais.
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Figura 5.77. Padrão 1 Industrial: mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e parceiros utilizados – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Alguns pontos podem ser destacados em relação à influência dos mecanismos externos na 
explicação da acumulação de capacidades tecnológicas nos diferentes padrões na área de pro-
cessos industriais: (i) as empresas que se mantiveram em capacidade inovadora básica (Padrão 1 
Industrial) recorreram a uma gama menor de parceiros, sendo eles consultorias e fornecedores, 
sobretudo; (ii) as empresas que evoluíram sua capacidade inovadora de básica para avançada 
(Padrão 4 Industrial) realizaram P&D com frequência maior do que 40% e principalmente com 
universidades; (iii) as empresas em capacidade inovadora básica (Padrão 1 Industrial) parecem 
ter buscado parceiros que oferecessem aprendizado mais pontual; (iv) consultorias foram o par-
ceiro mais acessado pelas empresas em todos os padrões.
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Relação entre tipos de mecanismo de aprendizagem interorganizacionais e resultados gerados nos 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas (2003-2014)

A Tabela 5.15 sugeriu que apenas melhorias e adaptações em produtos existentes e criação 
de novos produtos, bem como patentes, não explicaram a acumulação de capacidades tecno-
lógicas empresariais em processos industriais. A Figura 5.78 indica que as empresas do Padrão 
4 Industrial que utilizaram com maior frequência média P&D e aquisição de conhecimento, em 
parceria com universidades e institutos de pesquisa, geraram uma frequência média de resulta-
dos como melhorias e adaptações em processos, criação de novos conhecimentos e criação de 
novos conhecimentos científicos. As empresas desse padrão geraram criação de novos conheci-
mentos científicos, por meio de aquisição de conhecimento com uma frequência média de 63%, 
como também mediante P&D. 

Figura 5.78. Padrão 4 Industrial: relação entre os mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados obtidos – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).
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A Figura 5.79 sugere que o Padrão 3 Industrial gerou resultados como informações técnicas 
sobre processos existentes e informações técnicas sobre produtos existentes, bem como melho-
rias e adaptações em produtos existentes e melhorias e adaptações em processos existentes. 
Dessa forma, parceiros como consultorias e fornecedores parecem ter sido acessados pelas em-
presas desse padrão, especialmente para resolver questões mais pontuais (ver subseção 5.2.5.2). 
Esses resultados, vale observar, estão entre os principais obtidos pelo Padrão 2 Industrial e Pa-
drão 3 Industrial. Este, aliás, se manteve com capacidade inovadora intermediária e conquistou 
patentes e criação de produtos. 

Figura 5.79. Padrão 3 Industrial: relação entre os mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados obtidos – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.80 sugere que as empresas do Padrão 2 Industrial geraram resultados como cria-
ção de novos processos produtivos a partir de P&D, bem como criação de novos produtos. Esses 
resultados destacaram-se em relação aos demais, como informações e melhorias em produtos e 
processos existentes, indicando que, uma vez gerado um novo conhecimento ou produto, essas 
empresas não envidaram esforços complementares para codificá-lo e integrá-lo. Treinamento e 
diferentes formas de ensino foram pouco acessados (em comparação com as empresas dos de-
mais padrões) e geraram menos resultados.
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Figura 5.80. Padrão 2 Industrial: relação entre os mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados obtidos – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.81 sugere que as empresas do Padrão 1 Industrial geraram informações técnicas 
sobre processos existentes, informações técnicas sobre produtos existentes, melhorias e adapta-
ções em processos existentes e melhorias e adaptações em produtos existentes a partir de trei-
namento e aprendizado com usuários líderes. Esses resultados são compatíveis com atividades 
que empresas de capacidade inovadora básica desenvolvem. O fato de treinamento e diferentes 
formas de ensino terem gerado patentes e criação de novos conhecimentos científicos pode 
indicar que esse tipo de resultado tem impacto em termos de evolução de capacidades tecnoló-
gicas em processos industriais, somente se acompanhado de resultados como criação de novos 
produtos e criação de novos processos produtivos.
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Figura 5.81. Padrão 1 Industrial: relação entre os mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais e resultados obtidos – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Da discussão apresentada nesta subseção, alguns pontos podem ser destacados: (i) para 
elevar sua capacidade inovadora de básica para avançada, as empresas do Padrão 4 Industrial 
recorreram a todos os parceiros possíveis – de universidades a firmas competidoras – para rea-
lizar aprendizagem tanto por aquisição de conhecimento quanto por P&D, inclusive recorrendo 
a universidades e institutos de pesquisa locais para contratação de profissionais; (ii) as empresas 
que se mantiveram em capacidade inovadora básica (Padrão 1 Industrial) concentraram seus 
esforços de aprendizagem em parcerias com consultorias, fornecedores e, em frequência me-
nor, universidades e institutos de pesquisa locais e não fizeram esforços de P&D ou aquisição de 
conhecimento, gerando resultados de melhorias e de informações técnicas apenas; (iii) entre as 
áreas tecnológicas, criação de novos produtos e criação de novos processos produtivos foram 
de fato gerados em processos industriais e por empresas do Padrão 4 Industrial e do Padrão 3 
Industrial, o que corresponde ao movimento de diversificação produtiva observado na indústria 
sucroenergética no período recente. 
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5.2.5.2 Exame dos mecanismos de aprendizagem por padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de processos industriais

As evidências obtidas a partir da quantificação pelos questionários respondidos pelas em-
presas, nesta subseção, serão apresentadas a partir das evidências qualitativas.

(i) Padrão 1 industrial: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

Todos os mecanismos internos explicam o Padrão 1 Industrial, ainda que tenham sido 
usados com frequência média inferior a todos os outros padrões (Tabelas 5.14 e 5.15). Criação 
interna de crescimento foi mais frequentemente usada nesse padrão da área de processos indus-
triais. A partir desses mecanismos internos, o resultado obtido com maior frequência média foi 
informações técnicas sobre produtos existentes, enquanto melhorias e adaptações em produtos 
existentes foi o menos frequente. 

Quanto aos resultados dos mecanismos externos em processos industriais, cabe observar 
que as empresas do Padrão 1 Industrial classificaram-se em grupos de menos frequência média, 
por exemplo, em informações técnicas sobre produtos existentes, informações técnicas sobre 
processos existentes e melhorias e adaptações em produtos existentes. De fato, as empresas des-
se padrão têm buscado melhorar seus processos em relação à redução do consumo de energia, 
como exemplificou o superintendente da empresa Khi:

Temos trabalhado primeiramente na área ambiental. Fizemos um projeto muito grande para re-
duzir o consumo de água. Teoricamente, uma indústria não precisaria buscar água de fora. 80% 
da cana é água. Essa água, nós a jogamos fora em forma de vapor ou com a vinhaça. O licencia-
mento que a Cetesb dá para as indústrias sucroalcooleiras hoje é de no máximo 700 l de água 
que se pode captar por tonelada de cana moída. Nós temos trabalhado nisso e hoje estamos 
captando em torno de 450 l pelo uso racional da água (reuso da água). Hoje isso ainda não traz 
um grande ganho financeiro, porque nós não pagamos água ainda aqui nos rios estaduais, mas 
nos rios federais já se paga a água.

As empresas desse padrão também buscaram manter melhorias nos equipamentos, como 
moendas e extratores, para se adequar à qualidade da cana-de-açúcar picada e não mais quei-
mada, como afirmou o superintendente da empresa Khi:

Nossas moendas foram eletrificadas; então, se colocamos mais fibra, que seja em forma de palha 
ou de impurezas minerais, precisa-se de mais energia para processar aquela mesma tonelada de 
cana. Uma moenda processa toneladas de fibra. Se uma cana tem 14 de fibra e outra tem 17, essa 
última vai consumir muito mais energia para aquela mesma tonelada.
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Nos processos rotineiros, as fases subsequentes de produção facilitam o compartilhamen-
to de conhecimento entre os funcionários e as equipes dentro da empresa. A socialização do 
conhecimento pode representar um caminho para efetivar melhorias. Seguiu explicando o su-
perintendente da empresa Khi:

Na fase industrial, nós temos um controle de qualidade, no qual discutimos projetos e desses pro-
jetos nós geramos faróis de metas. Há uma pessoa responsável para relacionar e toda semana 
nós discutimos os faróis de metas. Por exemplo, se cair o Kw/t de cana, nós analisamos o motivo 
de isso ter acontecido, chamando os responsáveis pela caldeira, pelo gerador, pela moenda, o 
engenheiro da área de açúcar, e sentamos todos para debater o que aconteceu. Temos um comitê 
interno que discute o farol de meta.

Ao mesmo tempo que manter/utilizar mecanismos internos de aprendizagem permitiu 
manter-se em nível de inovação básico, não foi possível elevar a acumulação de capacidades. 
Essa questão diz respeito à maior ou menor possibilidade de maiores ganhos que adentrar uma 
nova rota pode proporcionar. Em alguma medida, o processo de estabelecimento das parcerias 
em processos industriais segue movido por necessidades pontuais, bem como motivações nego-
ciais, sobretudo, das empresas fornecedoras, como afirmou o superintendente da empresa Khi:

As compras de máquinas e equipamentos não são feitas em parceria desses itens com fornecedo-
res. A empresa vê os equipamentos que precisa e vai atrás de exposições, feiras, revistas especiali-
zadas. Visitamos muitas pessoas, não temos vergonha de visitar outras empresas e se relacionar 
com outras pessoas.

A introdução de uma nova rota tecnológica (etanol celulósico) expôs a necessidade de 
renovação das máquinas utilizadas no processo industrial das empresas produtoras. A possibi-
lidade de aproveitamento econômico de resíduos e/ou do bagaço da cana para a cogeração de 
energia elétrica contribuiu com a busca por melhorias e adaptações dos processos e produtos 
existentes. Sobre isso, explanou o superintendente da empresa Khi:

Hoje nós somos a 13ª empresa de produção de energia do setor e a oitava em exportação de ener-
gia. Estar em uma colocação ainda melhor na exportação de energia mostra nosso trabalho de 
redução de consumo interno. Em 2014, a gente produzia 73 kW/t de cana, consumia 31,38 kW/t 
e exportava 42 kW/t, já em 2015, com esse trabalho de redução, nós produzimos 100,62 kW/t de 
cana, consumimos 29,57 kW/t e exportamos 71,05 kW/t. Essa visão de redução interna e aumen-
to da exportação de energia é que nós estamos trabalhando.

(ii) Padrão 2 Industrial: involução de capacidade inovadora intermediária para básica de 2003 a 2014



210

Resultados da Pesquisa

As empresas do Padrão 2 Industrial representaram o único padrão, entre todas as áreas 
tecnológicas da indústria sucroenergética, que teve uma involução quanto à acumulação de ca-
pacidades tecnológicas. Esse padrão utilizou com menor frequência média todos os mecanismos 
externos de aprendizagem. Em alguns mecanismos, como aprendizado com usuários líderes, di-
ferentes formas de ensino e treinamentos, distanciou-se consideravelmente dos demais padrões. 

(iii) Padrão 3 Industrial: permanência em capacidade inovadora intermediária de 2003 a 2014

A busca por novos conhecimentos pela empresa da indústria sucroenergética tem sido 
cada vez mais estimulada pelas questões ambientais, sobretudo nos processos industriais. Nesse 
contexto, existe um direcionamento da própria empresa de recursos para o aprendizado e ge-
ração de conhecimento para reduzir emissão de poluição, especialmente em relação ao uso da 
água. Ainda assim, mantém-se a relevância de um gestor com saber tácito, que, no âmbito da 
geração de conhecimento organizacional, deverá compartilhá-lo. A diferença de saberes e de 
experiências entre os funcionários da empresa pode ser trabalhada em programas internos de 
treinamento, por exemplo. Afirmou o diretor da área agrícola da empresa Gama:

Um engenheiro de automação que conhece muito bem o processo tem que conversar com esses 
outros especialistas sobre quais são as mudanças que podem ocasionar. Se tiver um novo projeto 
ou uma mudança no processo industrial, esses especialistas apresentam para a gerência, sendo 
isso discutido tecnicamente em conjunto para ver se realmente não terá nenhum impacto em 
outras áreas, tendo que mudar os procedimentos operacionais.

A relevância da parceria entre as empresas produtoras e os fornecedores, na área de pro-
cessos industriais, não se distingue do que ocorre em processos agrícolas. No entanto, as máqui-
nas e equipamentos industriais não enfrentam os percalços dos similares nos processos agríco-
las, que precisam ser adaptados de seus congêneres de agricultura de grãos e de outros países. 
Avaliou o diretor da área agrícola da empresa Gama:

Temos muitos casos de equipamentos ‘engenheirados’, que são adaptações de equipamentos 
já utilizados para atender a novas exigências [aumento de capacidade, potência etc.]. Essas 
adaptações são feitas pelos fabricantes em conjunto com nossas especificações. Isso é comum e 
custa bem menos. Isso é diferente da área agrícola, em que não há essas adaptações específicas 
por usina. O fornecedor produz tratores e não adapta conforme sua região geográfica. Então, 
a indústria é mais maleável, mais fácil e também detém mais informações. A indústria não tem 
problemas no setor.
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Se, em processos agrícolas, os principais fornecedores parceiros são as empresas da indús-
tria de bens de capital – tendo em conta que os agroquímicos são simplesmente adquiridos/com-
prados pelas empresas produtoras e, em alguma medida, ocorre assistência dos técnicos dessas 
empresas –, em processos industriais, parceiros da indústria química têm se tornado cada vez mais 
frequentes, como explicou o diretor da empresa Alfa: “Os esforços por uma rota tecnológica de E2G 
não poderiam acontecer de forma custosa; eles testaram diversas opções ao longo do tempo. Houve 
um processo de screaming com muitas rotas e a diferença básica era de consolidação entre as duas”.

Em processos industriais, a fase que tem demandado maior esforço de inovação é a fer-
mentação. Especialmente com a expansão da demanda por etanol hidratado na década de 2000, 
a necessidade de parcerias, sobretudo com universidades e institutos de pesquisa locais, para 
melhorar esse processo intensificou-se. O diretor da área agrícola da empresa Gama traçou o 
objetivo de uma parceria em fermentação:

Nós fazemos uma análise do dia a dia, mas, se precisamos medir algum ácido diferente, nós não 
temos um laboratório para isso e a Fermentec tem. Por isso, é importante um pesquisador nessa 
hora. A proposta é eles fazerem um estudo e proporem uma solução, como uma nova enzima, 
por exemplo. Temos que utilizar esse tipo de recurso que está disponível no mercado. É o caso do 
CTC, das universidades como a UFSCar, da Fermentec e assessorias.

Em algumas empresas, os representantes entendem que os fornecedores de processos in-
dustriais estão “parados no tempo”. Em outras palavras, fases mais simples como extração preci-
sam de melhorias substanciais especialmente após a introdução da cana picada, como destacou 
o diretor da empresa Alfa:

Os motores rodam a energia elétrica, que rolam a moenda, mas em uma rotação totalmente in-
compatível, então o redutor é que compatibiliza essas rotações. O redutor é extremamente com-
plexo e está em desenvolvimento. Há alguns fornecedores desses redutores [há dois ou três parcei-
ros/fornecedores] e a cada ano tem um redutor novo ou alguma modificação nessa tecnologia. 
Toda a parte da extração, acionamentos, possui uma série de desenvolvimentos necessários.

Para adquirir as capacidades para produzir esse produto, a Alfa obteve a assessoria de em-
presas de bens de capital, como a Technip e Empral. Esses fornecedores ofertaram os equipamen-
tos e os procedimentos básicos e a equipe técnica da Alfa ficou responsável pela produção.  A Alfa, 
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 era composta por unidades 
fabris greenfield, técnicas e controles não sistemáticos de qualidade, pequenas melhorias em equi-
pamentos e automação já eram uma realidade nas suas unidades fabris. Dessa forma, a empresa 
realizou esforços de inovação, mas predominantemente apoiados por fornecedores de bens de ca-
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pital. Ainda, trabalhou de forma sinérgica com outras empresas de bens de capital e de engenharia 
para criar projetos de melhoria em processos e equipamentos para produção de bioetanol e coge-
ração de energia elétrica.

Em conjunto com o Laboratório de Genética e Expressão da Unicamp, a Beta focou no de-
senvolvimento de leveduras industriais mais adequadas à produção de bioetanol em larga escala, 
por meio de manipulação genética. Foi realizado o mapeamento genético de leveduras selvagens 
utilizadas industrialmente e criadas duas patentes conjuntas, uma primeira para a análise e iden-
tificação de sequência genética de leveduras (genotipagem) e outra para a manipulação genética 
em plataformas de leveduras. 

A indústria sucroenergética no Brasil aprimorou a utilização de treinamentos para geração 
e assimilação de conhecimentos técnicos operacionais. Nesse sentido, as empresas produtoras 
necessitaram ampliar programas de treinamento e educação. Por exemplo, a Delta implementou 
mais de 100 mil horas de treinamento na safra 2010-2011. Além disso, o presidente da empresa 
realizou uma série de visitas técnicas a outras plantas industriais de diferentes ramos para colher 
ideias para implantar na usina: “O presidente da Delta realizou uma visita na fábrica da Budweiser, 
nos Estados Unidos, e ficou impressionado com as instalações dos laboratórios da empresa. Dessa for-
ma, ele decidiu que os laboratórios da Delta deveriam ser reconstruídos com uma filosofia mais atual” 
(analista de Planejamento Industrial da Delta).

(iv) Padrão 4 Industrial: evolução de capacidade inovadora básica para avançada de 2003 a 2014

O mecanismo interno usado com maior frequência neste padrão foi integração interna 
de conhecimento e informações técnicas sobre produtos existentes foi o resultado obtido com 
maior frequência. A frequência média de uso de mecanismos internos pelas empresas do Padrão 
4 Industrial foi relativamente parecida à do Padrão 2 Industrial e Padrão 3 Industrial. Isso não quer 
dizer que não houve diferenças entre esses padrões, mas estiveram mais relacionadas com os 
desafios que se apresentaram à indústria sucroenergética no período recente. De acordo com o 
assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Um salto grande na indústria foi sua automatização, também em termos de MDO. Antigamen-
te, a gente moía 5 ou 6 milhões de toneladas de cana com mais de 1.000 pessoas, hoje mói 10 
milhões de toneladas e tem 300 pessoas fazendo isso. Foi um impacto muito forte, foi um salto.

Em mecanismos externos, criação de novos processos produtivos destacou-se para explicar 
o Padrão 4 Industrial. As parcerias com universidades e institutos de pesquisa locais estabelecidas 
na área de processos industriais contribuíram para melhorar a comunicação com a área de proces-
sos agrícolas, na medida em que as empresas reconheceram que a automatização dos processos 
e a introdução de tecnologias big data fazem toda a diferença para aumentar o rendimento da 
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colheita de cana-de-açúcar, bem como gestar o processo de fermentação com a maior qualidade 
possível (adequar quantidades). Como ressaltou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Há caso da quantidade de adubo, de água etc., que pode ser monitorada. Fomos atrás do CPQd, 
que hoje é uma fundação que está na Unicamp. Nós mesmos tínhamos uma solução interessan-
te, que era a transmissão via 4G; muitas das transmissões eram via rádio e TMS. Fazer uma rede 
particular de 4G, como fazer isso? Com Vivo, Claro etc.? Usamos o mesmo conceito. Fizeram um 
projeto grande, com torres de rádio – ao longo da sua área, a empresa tem seis torres –, fizemos 
licitações e cada trator terá um modem gerando informação e a colhedora está trafegando e sen-
do monitorada. Esse modem transmite para a estação via 4G e para a central de operação daqui 
da empresa. Temos certa transmissão de imagem; drone que está começando a gerar imagem.

Especialmente a fermentação, ou melhor, o desenvolvimento de bactérias para essa fase 
dos processos industriais, cresceu muito a partir da interação das empresas produtoras e univer-
sidades e institutos de pesquisa locais e internacionais. Como seguiu afirmando o assessor de 
Tecnologia da empresa Beta:

A parte de fermentação: nos Estados Unidos, eles geraram muita coisa a partir do etanol, muita 
gente começou a mexer com levedura e teve o boom dos OGMs, com algas, teve muita coisa nessa 
parte. Muita gente desenvolveu coisas a partir disso. Como os Estados Unidos não têm biomassa, 
eles geravam aquele microrganismo e vieram para o Brasil oferecer. Há dois ou três anos, recebe-
mos muito desse pessoal: ‘olha, eu estou produzindo coisa nova com fermentação’. Deu uma mur-
chada agora. Fizemos alguma coisa em butanol, que é muito melhor do que o etanol em termos 
de entropia e de rendimento, só que é mais difícil de fazer. É impressionante como havia start-ups 
nos Estados Unidos fazendo engenharia genética, modificação de leveduras, mas agora minguou.

A indústria sucroenergética no Brasil aprimorou a utilização de assistência técnica e consul-
toria. Por exemplo, a Delta utilizou mecanismos de assistência técnica e consultoria para diversifi-
car sua produção para bioetanol de segunda geração:

Atualmente [em 2014], a implantação dessa fábrica de E2G não conta com a participação da 
equipe de engenheiros e técnicos da Delta, porém acreditamos que essa fábrica é uma oportu-
nidade valiosa de aprendizado para conhecermos um novo processo de fabricação de bioetanol 
(diretor-presidente da Delta).

Por exemplo, a tecnologia Plant Ecoferm advém de P&D em bioetanol de segunda geração 
do bagaço da cana. Trata-se de uma parceria entre Dedini e Novozymes, com a participação da 
Fermentec, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Universidade de São Paulo 
(USP) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela será capaz de produzir bioetanol com 
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volume reduzido de vinhaça pelo aumento do conteúdo alcoólico durante a fermentação. Estima-
-se que, entre 2012 e 2014, a indústria sucroenergética brasileira tenha trabalhado com um teor 
alcoólico entre 8% e 10%, emitindo 10 a 12 l de vinhaça por litro de bioetanol produzido. Espera-se 
que, a partir da Plant Ecoferm, a fermentação possa ser realizada com um teor alcoólico de 16% para 
a produção de 5 l de vinhaça por litro de bioetanol produzido. Com base em informações da 
Fermentec, a planta de demonstração dessa tecnologia foi operada na unidade Bom Retiro, no 
município de Capivari, com capacidade nominal para processar 20 mil l de etanol/dia e dotada 
de um fermentador em aço inoxidável de 100 m3 e um chiller de absorção Thermax.

A Dedini, em parceria com a empresa Benchmark Design, dos Estados Unidos, desenvolveu 
um novo sistema chamado Thermally Accelerated Short Time Evaporation (TASTE) para reduzir a 
concentração de vinhaça em até cinco vezes. Outro caso de desenvolvimento em parceria acon-
teceu com a empresa Thermax, desenvolvendo o EcoChill, que gera água gelada a partir do apro-
veitamento 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 alcoóli-
co e reduzindo o volume de vinhaça.64 

Além dessas atividades de inovação avançada, a Dedini criou de forma autônoma impor-
tantes tecnologias para a indústria sucroenergética, tais como: (i) Usina Sustentável Dedini (USD), 
uma macromáquina, praticamente autossustentável, para transformar a cana-de-açúcar em biopro-
dutos, com impacto ambiental próximo de zero; (ii) Biofom, um fertilizante produzido com os resí-
duos da agroindústria – como vinhaça concentrada, torta de filtro, cinzas de caldeira e fuligem das 
chaminés – usado na adubação dos canaviais. O Biofom, com a complementação dos nutrientes 
minerais necessários, é transformado em adubo organomineral, contendo todos os elementos re-
queridos para a cultura da cana-de-açúcar; (iii) desidratação via membrana (Siftek), um sistema de 
desidratação com uso de membranas moleculares Siftek, permitindo grande redução no consumo 
de energia, o que permite a obtenção de créditos de carbono, refletindo o conceito da USD; (iv) 
Bioágua, que possibilita a autossuficiência em água e a exportação do seu excedente, o que pode 
representar a exportação de cerca de 0,29 m3 de água por tonelada de cana processada.65 

No âmbito da indústria sucroenergética, maiores exigências sobre os equipamentos indu-
ziram, sobretudo, as empresas fornecedoras de bens de capital a prospectar melhorias e modifi-
cações. Assim, cooperaram empresas como Dedini – tradicional fornecedora de bens de capital 
para indústria sucroenergética –, Benchmark, Fermentec, ESALQ, USP, UFSCar e Thermax no de-
senvolvimento de novos equipamentos industriais.

Atividades de liderança mundial têm sido cada vez mais buscadas pelas empresas produtoras 
da indústria sucroenergética (Boxe 5.6), embora nem sempre se revelem comercialmente possíveis. 

64 Ver Dedini (2016). 
65 Ver Dedini (2016). 
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Boxe 5.6. O projeto E2G da empresa Alfa: parceria entre VTT, Inbicon e Metso

Ainda em termos de acumulação de capacidades tecnológicas, são notórios os esforços de engenharia em 
processos de etanol celulósico (E2G). As principais parcerias para desenvolvimento de nova tecnologia de pro-
dução de etanol envolveram: CTC, Novozymes, Inbicon, Metso, VTT2, M&G, Beta Renewables, além das empresas 
produtoras Delta, Alfa e Ômega. Todas essas parcerias foram firmadas no âmbito do PAISS Agrícola/BNDES. A em-
presa Delta foi uma das empresas brasileiras que mais avançaram na instalação de uma planta comercial de E2G 
no país. A empresa procurou aprofundar suas capacidades de inovação em processos, equipamentos e produtos 
de biorrefinaria, bem como de biocombustíveis avançados. Alguns feitos nesse sentido podem ser destacados, 
tais como: (i) aquisição de 50% da empresa American Process Industry (API), que possui uma equipe dedicada – 16 
pesquisadores doutores, pelo menos – e uma rota de pré-tratamento mais eficiente (AVAP) a ser melhorada; (ii) 
uma equipe de engenheiros realizando trabalhos de P&D de novos processos e equipamentos; (iii) uma equipe de 
50 pesquisadores, dos quais pelo menos 27 são doutores, que realiza, no Centro de Pesquisas em Biologia Sintética, 
pesquisas no desenvolvimento de novas leveduras transgênicas. Essas leveduras mostraram-se capazes de extrair 
de forma eficiente açúcares tanto do carbono de cinco moléculas, chamado C5, quanto do de seis moléculas, o C6. 
O uso em escala comercial dessa levedura pode significar uma economia na ordem de R$ 500 mil por ano. Essa 
nova levedura teve seu pedido de patente depositado.

Esse esforço na geração de tecnologias para produção de E2G é feito com a combinação do conhecimento 
de quatro empresas, Alfa, 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 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 2015-2016 para a fase final de desenvolvimento e validação do processo. Desde que os testes co-
meçaram, 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 decisão pela rota tecnológica e as parcerias representaram um caminho, dentro da empresa Alfa, de análise 
de decisão:

A outra rota de E2G não era em parceria com a Inbicon e esta nem tinha conhecimento. A gente ficou testando rotas. 

A Petrobras já tinha um programa de 20 anos, o CTC também e as outras empresas (Raízen – programa da Shell) e  

nossa empresa não tinha nada, então precisávamos caminhar muito rapidamente para pelo menos entender o que 

estava acontecendo e nos posicionarmos de forma igual em relação aos outros players. Isso não poderia acontecer 

de forma custosa; eles testaram diversas opções ao longo do tempo. Fizemos um processo de screaming com muitas 

rotas e a diferença básica era de consolidação entre as duas (diretor da empresa Alfa).

Entretanto, em 2015, o projeto de etanol celulósico (E2G) foi engavetado pela empresa Alfa. A bioenergia 
mostrou-se mais remuneratória, assim como o açúcar, ante os contratempos enfrentados pela indústria.

Fonte: Os autores (2016), com base em Gonzalez (2016) e dados da pesquisa.
* Instituto finlandês de pesquisa avançada em diversos ramos, tais como: biotecnologia, energia, química e ele-
trônica. Objetiva ajudar seus clientes a gerar negócios mais competitivos na cadeia de valor de processamen-

to da biomassa. No Brasil, o VTT conta com financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 
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5.2.6 Síntese da influência dos mecanismos de aprendizagem nos 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 

A Figura 5.82 expõe de forma sintética a frequência de uso dos mecanismos internos e ex-
ternos entre os diferentes padrões de acumulação na área tecnológica de feedstock. Vale ressaltar 
que, nessa área tecnológica, as empresas produtoras enfrentaram a necessidade de avançar na 
introdução de novas variedades de cana-de-açúcar adaptadas à colheita mecanizada, bem como 
a novas áreas de expansão da fronteira agrícola. As novas variedades de cana-de-açúcar foram 
quase sempre elaboradas por institutos de pesquisa tradicionais dessa indústria. No período 
analisado (2003-2014), por outro lado, as empresas produtoras e fornecedores passaram a firmar 
parcerias com esses institutos para avançar também na transgenia.

Figura 5.82. Principais relações entre os tipos de mecanismo de aprendizagem 
e os padrões de capacidades tecnológicas na área de feedstock

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.83 traz uma exposição sintética da frequência de uso dos mecanismos internos 
e externos entre os diferentes padrões de acumulação na área tecnológica de processos agríco-
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las. Vale retomar que os esforços de aprendizagem nessa área tecnológica estiveram associados 
tanto à introdução de uma nova máquina mais adaptada possível à colheita da cana-de-açú-
car quanto a melhorias no processo de cultivo e de colheita, em termos de automatização, por 
exemplo.

Figura 5.83. Principais relações entre os tipos de mecanismo de aprendizagem e 
os padrões de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.84 traz uma exposição sintética da frequência de uso dos mecanismos internos 
e externos entre os diferentes padrões de acumulação na área tecnológica de processos indus-
triais. Ao contrário das demais áreas tecnológicas, nesta houve um número menor de padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas, bem como não houve empresas em capacidade opera-
cional básica. Os esforços de aprendizagem nessa área voltaram-se para melhorar os processos de 
fermentação e de extração, sobretudo.
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Figura 5.84. Principais relações entre os tipos de mecanismo de aprendizagem e os 
padrões de capacidades tecnológicas na área de processos industriais

Fonte: Os autores (2016).

5.3 Relação entre acumulação de capacidades tecnológicas e desempenho 
das empresas da indústria sucroenergética no Brasil: evidências da pesquisa 
(2003-2014)

O objetivo desta seção é analisar e avaliar o que representa atingir um dado nível de ca-
pacidade pelas empresas da amostra em termos de produtividade do trabalho e do capital e 
de receitas de exportação nas áreas de feedstock, processos agrícolas e processos industriais. A 
análise ocorreu tanto por uma abordagem qualitativa, por meio da realização de entrevistas com 
representantes das empresas da indústria sucroenergética e de workshops com especialistas do 
setor, quanto por uma abordagem quantitativa, mediante inferências estatísticas cujas fontes de 
dados foram as respostas fornecidas pelas empresas da amostra nos questionários da pesquisa.
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Em um primeiro momento (subseções 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3), foram utilizadas as mesmas in-
ferências estatísticas de mecanismos de aprendizagem (ANOVA e teste de Duncan), buscando a 
relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e desempenho medido em 
produtividade e percentual de receitas obtidas com exportação. Os padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas em cada área foram as variáveis de interesse. Por padrão, considera-
ram-se aquelas empresas que se assemelharam na acumulação de níveis de capacidades tecno-
lógicas ao longo de 2003 a 2014. 

Em seguida, técnicas econométricas foram utilizadas (subseção 5.3.4). Essas inferências to-
maram os níveis de capacidade tecnológica em cada área tecnológica e seu impacto na produti-
vidade do trabalho, na produtividade do capital e no percentual de receitas obtidas com expor-
tação. Nessa análise, os níveis de acumulação de capacidades tecnológicas (níveis de capacidade 
inovadora) de cada área tecnológica foram as variáveis de interesse.

Foram consideradas as variáveis de desempenho produtividade e exportação. Produtivi-
dade foi medida em termos de receita líquida por trabalhador e exportação, de proporção da 
receita líquida total obtida com exportações. A Figura 5.85 sugere que, entre 2003 e 2014, hou-
ve aumento da produtividade das empresas da amostra da pesquisa. Entre 2006-2008 e 2009-
2011, a produtividade praticamente dobrou, mantendo-se em expansão no último triênio. Como 
discutido nas subseções 5.1.2 e 5.2.2, a partir do triênio 2006-2008, a indústria sucroenergética 
passou por transformações como a mecanização da colheita, introdução de nova rota tecnoló-
gica para o etanol, comercialização da bioeletricidade e demais resíduos, bem como mudança 
da relação de preços de açúcar e etanol. Por outro lado, a Figura 5.86  sugere que as empresas 
da amostra passaram a obter menor proporção das receitas com exportação a partir de 2009. O 
mercado externo, ainda assim, não pareceu constituir a principal fonte de receitas das empresas 
da amostra.
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Figura 5.85. Evolução da produtividade (receita em mil R$ por trabalhador) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Figura 5.86. Evolução da proporção da receita obtida com exportações (em %) – 2003-2014

Fonte: Os autores (2016).

Tomando o quadro geral das variáveis de desempenho apresentado nas figuras anteriores, 
cabe relacioná-lo com os diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas em 
cada área (feedstock, processos agrícolas e processos industriais).
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5.3.1 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de feedstock no desempenho competitivo 

Na área tecnológica de feedstock, foram identificados os seguintes padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas (descritos na subseção 5.1.2.1): (i) Padrão 1 Feedstock: permanência 
em capacidade operacional básica; (ii) Padrão 2 Feedstock: permanência em capacidade inova-
dora básica; (iii) Padrão 3 Feedstock: elevação de capacidade inovadora básica para intermediária; 
(iv) Padrão 4 Feedstock: elevação de capacidade inovadora básica para avançada; (v) Padrão 5 
Feedstock: permanência em capacidade inovadora avançada. Como explicado na subseção 5.2.2, 
o padrão 5 apresentou somente uma empresa, logo não houve variabilidade de médias passível 
de ser testada.

A Figura 5.86 sugere que, de 2003 a 2014, caiu a proporção da receita obtida com expor-
tações para o conjunto de produtos dessa indústria (açúcar, bioetanol e bioeletricidade). As em-
presas do Padrão 3 Feedstock foram aquelas que realizaram esforços de inovação em novas va-
riedades de cana-de-açúcar, com vistas a melhorar os rendimentos do processo produtivo de 
bioetanol. Na subseção 4.4, discorreu-se sobre as dificuldades de exportação desse produto en-
frentadas a partir de meados da década de 2000. O açúcar, por sua vez, que é um dos principais 
produtos da pauta exportadora brasileira, experimentou valorização de seus preços internacio-
nais. Por esse motivo, optou-se por incluir a participação da produção de açúcar na receita das 
empresas como variável de controle.

Nesse sentido, a Tabela 5.19 indica que, do ponto de vista estatístico, não foi possível dis-
cernir diferenças entre os padrões no que diz respeito à produtividade do trabalho e à inserção 
internacional, esta medida pela porcentagem das receitas obtidas com exportação.66 Esse resul-
tado sugere que a competitividade das empresas do setor não dependeria da acumulação de 
capacidades tecnológicas em novas variedades de cana-de-açúcar ou melhorias. Mais adiante, 
essa percepção será confirmada.

66 Os testes feitos sem a variável de controle geraram resultados ligeiramente diferentes, mas manteve-se a conclusão de que 
aparentemente não foi possível associar desempenhos melhores aos padrões que continham empresas em níveis mais altos de 
capacidade tecnológica.
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Tabela 5.19. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 
feedstock e variáveis de desempenho (participação da produção de açúcar)

Variável de 
desempenho

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média

Produtividade 1,406

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

Padrão 4 Feedstock

R$ 72.818,45

-

Exportação 0,000

Padrão 1 Feedstock

Padrão 2 Feedstock

Padrão 3 Feedstock

29,79%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de feedstock e suas frequências médias de produtividade e ex-

portação, considerando a produção de açúcar como controle (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valo-
res menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-

te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna 
não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

5.3.2 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas na 
área de processos agrícolas no desempenho competitivo

Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas 
foram (subseção 5.1.2.2): (i) Padrão 1 Agrícola: permanência em capacidade de produção; (ii) Pa-
drão 2 Agrícola: permanência em capacidade inovadora básica; (iii) Padrão 3 Agrícola: elevação 
de capacidade inovadora básica para intermediária; (iv) Padrão 4 Agrícola: permanência em ca-
pacidade inovadora intermediária; (v) Padrão 5 Agrícola: permanência em capacidade inovadora 
avançada.

As evidências da Tabela 5.20 sugerem que, do ponto de vista estatístico, os padrões de acu-
mulação de capacidades tecnológicas diferiram no que diz respeito ao desempenho das empresas. 
Ainda, padrões que continham empresas com capacidades mais elevadas tipicamente apresenta-
ram melhor desempenho. Essa conclusão é menos clara no tocante à produtividade do trabalho: 
as empresas em posição de capacidade inovadora (Padrão 2 Agrícola, Padrão 3 Agrícola e Padrão 
4 Agrícola) diferenciaram-se das empresas em capacidade de produção (Padrão 1 Agrícola). A esse 
respeito, já foi destacado que essa área tecnológica experimentou expressiva mudança com a 
introdução da colheita mecanizada. Por sua vez, as evidências da Tabela 5.21 sugerem que uma 
empresa ter inovado em processos agrícolas – desde melhorias até P&D aplicados – representou 
um ganho substancial de produtividade. A mecanização, em última instância, ensejou a redução 
de mão de obra direta. A evidência de que acumulação de capacidades tecnológicas em proces-
sos agrícolas resultou em melhor desempenho das empresas será confirmada mais adiante.
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Tabela 5.20. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 
processos agrícolas e produtividade (percentual da produção de açúcar)

Variável de 
desempenho

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência baixa Frequência média

Produtividade 7,303***
Padrão 1 Agrícola

R$ 108,43

Padrão 2 Agrícola

Padrão 3 Agrícola

Padrão 4 Agrícola

R$ 81.635,45

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para 
o teste de diferença entre os padrões na área de processos agrícolas e suas frequências médias de produti-
vidade, considerando a produção de açúcar como controle (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valo-

res menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do tes-
te de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna 

não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Para inserção internacional, a relação positiva entre acumulação de capacidades tecnoló-
gicas e desempenho apareceu de forma bastante clara. Os padrões foram ordenados de forma 
crescente em termos de desempenho: em um extremo, o padrão 4 foi classificado no grupo de 
frequência alta, isto é, em média, 57,5% de suas receitas, no período tratado nesta pesquisa, fo-
ram obtidas por meio de exportações; em outro, o padrão 1 foi classificado no grupo de frequên-
cia muito baixa, uma vez que suas receitas foram unicamente oriundas do mercado interno. É 
provável que as dificuldades enfrentadas na exportação de bioetanol tenham sido piores para as 
empresas que acumularam capacidades tecnológicas de modo a realizar atividades de processos 
agrícolas automatizados, bem como desenvolvimento de softwares para automatizar cultivo e 
colheita, desenvolvimento de sistemas de irrigação para o cerrado brasileiro e novos mecanis-
mos de controle biológico de pragas.

Tabela 5.21. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 
processos agrícolas e exportação (percentual de produção de açúcar)

Variável de 
desempenho

ANOVA
Teste de Duncan

Frequência 
muito baixa

Frequência 
baixa

Frequência 
média

Frequência 
alta

Exportação 9,277***
Padrão 1 Agrícola

0,0%

Padrão 2 
Agrícola

25,0%

Padrão 3 
Agrícola

38,4%

Padrão 4 
Agrícola

57,5%

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área de processos agrícolas e suas frequências médias de percentual de receitas 
obtidas com exportação, considerando a produção de açúcar como controle (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indi-
cam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados 
do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mesma co-

luna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.
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5.3.3 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas na área 
de processos industriais no desempenho competitivo

Em processos industriais, como descrito na subseção 5.1.2.3, identificaram-se os seguintes 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas: (i) Padrão 1 Industrial: permanência em 
capacidade inovadora básica; (ii) Padrão 2 Industrial: involução de capacidade inovadora inter-
mediária para básica; (iii) Padrão 3 Industrial: permanência em capacidade inovadora interme-
diária; (iv) Padrão 4 Industrial: elevação de capacidade inovadora básica para avançada. 

Embora, do ponto de vista estatístico, tenha sido possível discernir entre os padrões em 
termos de desempenho, tal como na área de feedstock, não está claro que padrões que englo-
bam empresas com mais capacidades tecnológicas apresentaram desempenho melhor. Padrões 
que representam mais capacidades tecnológicas acumuladas, como o Padrão 3 Industrial, clas-
sificaram-se no mesmo grupo de intensidade/qualidade de empresas que acumularam menos 
capacidades, como o Padrão 2 Industrial, tanto para produtividade quanto para exportação. O 
Padrão 4 Industrial teve suas médias de produtividade e de proporção de receitas com exporta-
ção classificadas simultaneamente nos grupos de frequência baixa e de frequência média. 

Tabela 5.22. Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos 
industriais e variáveis de desempenho (percentual da produção de açúcar)

Variável de 
desempenho

ANOVA
Teste de Duncan 

Frequência baixa Frequência média

Produtividade 4,867**

Padrão 1 Industrial

Padrão 4 Industrial

R$ 52.164,59

Padrão 2 Industrial

Padrão 3 Industrial

Padrão 4 Industrial

R$ 84.791,73

Exportação 7,949***

Padrão 1 Industrial

Padrão 2 Industrial

Padrão 4 Industrial

29,42%

Padrão 2 Industrial

Padrão 4 Industrial

41,83%

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste 
de diferença entre os padrões na área de processos industriais e suas frequências médias de produtividade e percen-
tual de receitas obtidas com exportação, considerando a produção de açúcar como controle (ANOVA). Os símbolos *, 
** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos re-
sultados do teste de Duncan, no qual cada par de padrões foi comparado separadamente. Padrões alocados na mes-

ma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com que usam os mecanismos.

Os resultados apresentados nesta subseção mostram que acumular mais capacidades tec-
nológicas esteve mais positivamente relacionado com proporção de receitas obtidas com expor-
tação, relação mais contundente em processos industriais. Para produtividade do trabalho, não 
foi possível constatar uma relação entre essa variável e padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas. No entanto, mais adiante, com outras técnicas estatísticas, essa relação será esta-



225

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

belecida novamente para processos industriais. As características da indústria sucroenergética, 
bem como as dificuldades financeiras enfrentadas por muitas empresas produtoras no período 
de 2003 a 2014, reforçam o papel das exportações, em termos de competitividade. 

5.3.4 Relação entre acumulação de capacidades tecnológicas no 
desempenho das empresas da indústria sucroenergética (2003-2014)

Diferentemente da abordagem até aqui adotada, deste ponto em diante a relação entre a 
acumulação de capacidades tecnológicas e o desempenho das empresas será analisada fora da 
perspectiva dos padrões. Basicamente, serão estimadas regressões em que o desempenho das 
empresas – produtividade do trabalho, produtividade do capital, receita de vendas e percentual 
da receita com exportações – será explicado pelo nível de capacidade tecnológica (e variáveis 
de controle).

Para produtividade do trabalho, inicialmente quatro modelos foram calculados: (i) regres-
são conjunta das áreas – processos agrícolas, feedstock e processos industriais – para todas as 
empresas dessa indústria; (ii) regressão considerando apenas área de processos agrícolas; (iii) 
regressão considerando a área de processos industriais; (iv) regressão considerando a área de 
feedstock. Essa primeira especificação trata da correlação das capacidades tecnológicas acumu-
ladas em cada área tecnológica com a produtividade do trabalho (Tabela 5.23).

Na especificação (i) com regressão conjunta das áreas e na especificação considerada 
isoladamente (ii), apenas a área de processos agrícolas foi estatisticamente significante (1%). 
Na regressão com as três áreas – feedstock, processos agrícolas e processos industriais –, o im-
pacto do aumento de uma unidade em níveis de capacidade tecnológica na área agrícola foi 
de 65.708 unidades sobre a produtividade média do trabalho. Por outro lado, quando se con-
siderou separadamente o impacto de processos agrícolas na produtividade do trabalho, esse 
número foi de 60.559.

Tabela 5.23. Relação entre acumulação de capacidades tecnológicas em cada área 
tecnológica e desempenho da produtividade do trabalho – 2003-2014

Produtividade 
do trabalho

Todas as áreas
Somente 

processos 
agrícolas

Somente 
processos 
industriais

Somente 
feedstock

Processos agrícolas
65.708*** 60.559***

(21.929) (19.927)

Feedstock
-1.555 8.922

(18.647) (14.667)

Processos industriais
7.484 11.895

(14.852) (13.347)

Constante
-101.363* -70.755 37.550 52.427

(60.539) (49.132) (40.800) (34.753)

Observações 39 39 39 39
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Produtividade 
do trabalho

Todas as áreas
Somente 

processos 
agrícolas

Somente 
processos 
industriais

Somente 
feedstock

Número de id 13 13 13 13

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedasticidade 

e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

A relação entre acumulação de capacidades tecnológicas e produtividade do capital foi 
testada para as áreas tecnológicas tomadas em quatro regressões (Tabela 5.24). Sobre os níveis 
de produtividade do capital, processos agrícolas foi também significativa a 10%, quando todas as 
áreas foram conjuntamente testadas, e a 1%, quando apenas a correlação entre função agrícola 
e produtividade do capital foi testada. Ainda assim, o efeito da acumulação de níveis de capa-
cidade tecnológica em processos agrícolas sobre a produtividade do capital foi menor quando 
as demais áreas foram tomadas em conjunto (173,5). Ao considerar apenas a área agrícola, seu 
efeito aumentou para 203. O número de observações foi o mesmo em todas as regressões. 

Tabela 5.24. Relação entre acumulação de capacidades tecnológicas em cada 
área e desempenho da produtividade do capital – 2003-2014

Produtividade 
do capital

Todas as áreas
Processos 
agrícolas

Feedstock
Processos 
industriais

Processos agrícolas
175,3** 203,0***

(81,01) (72,27)

Feedstock
44,97 81,82

(79,72) (77,93)

Processos industriais
4,828 21,30

(65,78) (65,33)

Constante
-377,4* -338,6** -55,88 43,44

(225,10) (163,60) (162,00) (188,10)

Observações 33 33 33 33

Número de id 10 10 10 10

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedasticidade 

e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

Os resultados aqui encontrados indicam a relação positiva entre as capacidades na área tec-
nológica de processos agrícolas. Assim, para as empresas produtoras da amostra desta pesquisa, 
entre 2003 e 2014, mais investimentos na estrutura organizacional e de gestão, bem como em 
sistemas técnico-físicos – máquinas e implementos –, foram essenciais. Essa afirmação será mais 
adiante analisada, com o acréscimo de mais variáveis de controle. Modificações nos sistemas de 
cultivo e de plantio da cana-de-açúcar – isto é, em processos agrícolas – foram identificadas por 
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representantes de empresas produtoras como capazes de fomentar ganhos consideráveis em 
termos de produtividade. A esse respeito, o superintendente da empresa Khi afirmou:

Isso [plantio híbrido] gerou um ganho de 10% a 12% de produtividade, especialmente em anos 
mais diversos (secas). Introduzimos também adubos líquidos, que nos trazem maior segurança 
no trabalho e menor perda do insumo. Utilizamos muito avião para aplicação de herbicidas, 
adubadores etc. Mas, como já disse, não inventamos nada disso, apenas melhoramos as ideias 
já implantadas. 

A preocupação com a competitividade em termos de inserção em novos mercados, como 
Estados Unidos e União Europeia, bem como o atendimento da demanda doméstica brasileira, 
foi uma questão premente nessa indústria. Para inferir a relação entre a acumulação de capaci-
dades tecnológicas e a receita de vendas, foram acrescidas as variáveis número de funcionários, 
ativo imobilizado real e percentual de funcionários com ensino superior (Tabela 5.25). Acumular 
níveis de capacidade tecnológica em feedstock e processos industriais não foi estatisticamente 
significativo, assim como o percentual de funcionários com ensino superior, isto é, não houve re-
lação entre níveis de acumulação em cada uma dessas áreas e receita de vendas. Para esta, ativo 
imobilizado real e processos agrícolas foram significativos (1%), em todas as regressões consi-
deradas. Ambas as variáveis, quando regredidas em conjunto, permitiram inferir que a intensi-
dade da relação entre acumular capacidades tecnológicas em processos agrícolas e variações 
positivas em receita de vendas foi a maior entre todas as especificações (3,372) consideradas. O 
tamanho do quadro de funcionários exerceu efeito sobre a receita de vendas apenas quando se 
especificou a regressão para processos agrícolas e ativo imobilizado real.

Tabela 5.25. Relação entre acumulação de capacidades tecnológicas em cada 
área tecnológica e desempenho da receita de vendas – 2003-2014

Receita de 
vendas

Sem a 
qualificação 

dos 
funcionários

Tamanho 
da empresa 
e processos 

agrícolas

Tamanho 
da empresa 
e processos 
industriais

Tamanho da 
empresa e 
feedstock

Sem o 
tamanho da 
empresa em 
número de 

funcionários

Número de 
funcionários

1,049

(0,691)

1,023*

(0,588)

2,056***

(0,651)

1,939***

(0,691)

Ativo imobilizado 
real

0,509***

(0,166)

0,518***

(0,139)

0,598***

(0,715)

0,606***

(0,714)

0,567***

(0,143)

Processos 
agrícolas

2,722***

(0,846)

2,714***

(0,776)

3,372***

(0,734)

Feedstock
0,0761

(0,777)

0,448

(0,804)

0,260

(0,768)

Processos 
industriais

0,177

(0,684)

0,203

(0,730)

0,179

(0,664)
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Receita de 
vendas

Sem a 
qualificação 

dos 
funcionários

Tamanho 
da empresa 
e processos 

agrícolas

Tamanho 
da empresa 
e processos 
industriais

Tamanho da 
empresa e 
feedstock

Sem o 
tamanho da 
empresa em 
número de 

funcionários

Percentual de 
funcionários com 
ensino superior

0,360

(1,041)

Constante
-5,152

(4,911)

-4,470

(4,173)

-8,032

(5,207)

-7,603

(5,092)

-0,684

(2,850)

Observações 29 29 29 29 30

Número de id 9 9 9 9 10

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedasticidade 

e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

Dessa forma, as empresas puderam internalizar todas ou algumas fases do processo pro-
dutivo industrial, implicando maior ou menor esforço para buscar novos processos de fermen-
tação, além das exigências quanto ao aumento da fase de extração. Dado o impacto que a área 
tecnológica de processos agrícolas exerceu sobre a competitividade das empresas da indústria 
sucroenergética, é válido considerar os diferentes modelos de governança aos quais essa área 

está sujeita (Boxe 5.7) e que podem explicar a maior variabilidade quanto aos rendimentos nessa 
área entre as empresas.

Boxe 5.7. Modelos de organização em processos agrícolas entre as 
empresas produtoras na indústria sucroenergética

Como exposto neste trabalho, a área tecnológica de processos agrícolas foi a única a influenciar o de-
sempenho da indústria sucroenergética, no tocante à produtividade e inserção no mercado (receita de vendas 
e exportação). De fato, a área reveste-se de diferentes elementos complexos. Além de ser, consoante a classifi-
cação de Pavitt (1994), dependente de fornecedores e cada vez mais demandante de mudanças tecnológicas 
que acompanhem a mecanização da colheita, a fase da produção segue diferentes modelos entre as empresas:

Hoje, nós estamos moendo nas duas unidades quatro milhões e, desses, a gente está comprando 50%, menos 40%, 

então, 60% são próprios. Quando eu falo ‘próprios’ é que eu contrato alguém para plantar a cana, não quer dizer 

que a terra é minha. Própria é a cana que nós estamos plantando e colhendo. Agora, dizer qual é o modelo correto? 

Eu também não sei qual é. Nós já tivemos 65% de terceiros, mas isso depende da unidade. Existem usinas em que 

100% são de terceiros (diretor Agrícola da empresa Gama).

Nesse modelo, a logística torna mais complexa a gestão dessas operações:

A agrícola tem uma logística muito grande e essa logística faz tudo separado, porque parte dela é terceiro. Você 

não faz manutenção na frota do terceiro. É uma particularidade nossa, uma unidade tem mais terceiros e outra, 

menos. Então, são vários modelos e não tem assim uma receita. É melhor assim, o melhor modelo é esse. Não tem. 

Mas as dificuldades do gestor da [área] agrícola, ele tem mais agravantes (diretor Agrícola da empresa Gama).
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Os fornecedores de cana-de-açúcar devem se adequar às premissas da empresa. Na última década, ante 
a expansão da fronteira agrícola da cana-de-açúcar para regiões como o Centro-Oeste, as empresas produtoras 
confrontaram-se com a dificuldade de adaptação de máquinas e equipamentos agrícolas a essas novas condi-
ções edafoclimáticas:

O plano de negócios original supunha 50% de cana de fornecedores e 50% de cana própria. Os fornecedores não 

conseguiram acompanhar esse crescimento, porque não tinham tecnologia para isso em termos de insumos, de 

equipamentos. Um fornecedor de cana tem que fornecer aquela cana 100% mecanizada. Nós mesmos fizemos 

o investimento. Até poderíamos ter revisto a premissa da mecanização, mas não o fizemos, porque isso era o 

conceito da empresa e seria seu futuro. Entendemos, naquele momento, que não podíamos caminhar para trás. 

Então, 80% da cana é própria e 20% dela é de fornecedor (diretor da empresa Alfa).

Trata-se de um modelo no qual a empresa decidiu produzir boa parte da cana-de-açúcar devido às difi-
culdades de preparar os fornecedores. Na perspectiva de que não há um único modelo de organização da área 
agrícola, a empresa Teta considerou:

Nós plantamos cerca de 85% a 90% da cana, com poucos fornecedores. Ano que vem vamos moer 3,3 milhões 

de toneladas de cana devendo produzir três milhões de toneladas desse total. Quanto à participação desses for-

necedores de cana, o ideal é não dar suporte nenhum. [...] A empresa possui uma filosofia de cana própria. Um 

fornecedor que é dono da fazenda é o ideal, já o que arrenda a terra não é o ideal, porque na crise ele abandona 

e muda de ramo. Já o fazendeiro tem que continuar e fideliza mais com a mesma usina (superintendente da 

empresa Teta).

Por outro lado, há indicações de que a indústria sucroenergética busca um modelo pelo qual a empresa 
produtora não mantenha responsabilidades pelo plantio, cultivo, colheita e transporte da cana:

Em média, 20% a 25% são de fornecedores, o resto é administrado. Desses fornecedores, quase 100%, quem faz a 

colheita somos nós. Em uma das unidades, os caminhões trazem a cana dos fornecedores – um retrocesso, talvez 

seja o último ano em que seja assim (assessor de Tecnologia da empresa Beta).

Portanto, analisar as diferenças de trajetória das empresas produtoras quanto à acumulação de ca-
pacidades tecnológicas em processos agrícolas equivale a considerar aspectos não somente de inovação 
tecnológica, mas também de melhorias dos processos de gestão. 

Fonte: Os autores (2016).

Para aprofundar os resultados que detectaram apenas níveis de acumulação de capacida-
des tecnológicas em processos agrícolas relacionados com as variáveis de desempenho das em-
presas, novas variáveis foram adicionadas, aumentando a robustez das especificações. As novas 
variáveis introduzidas foram: número de plantas da empresa j; dummy, que assume valor 1 se a 
empresa j é de capital nacional e 0, caso contrário; dummy, que assume valor 1 se a empresa j 
exportou no ano t e 0, caso contrário.

A partir da inclusão dessas variáveis (Tabela 5.26), sete modelos foram testados com a pro-
dutividade do trabalho como variável dependente: (i) regressão conjunta dos níveis de capaci-
dade e das variáveis adicionais; (ii) regressão apenas, sem exportação; (iii) regressão com todas 
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as variáveis, excluindo origem do capital; (iv) regressão com todas as variáveis, excluindo número 
de plantas; (v) regressão com todas as variáveis, excluindo número de plantas e origem do capi-
tal; (vi) regressão com todas as variáveis, excluindo exportação e número de plantas; (vii) regres-
são com todas as variáveis, excluindo exportação e origem do capital.

Os resultados das regressões permaneceram indicando que acumular capacidades tec-
nológicas em processos agrícolas exercem efeito positivo sobre a produtividade do trabalho, 
sobretudo, entre as empresas exportadoras. Em média, um aumento de uma unidade no índice 
de processos agrícolas elevou em até 223.840 unidades a produtividade do trabalho para as em-
presas de mesmo porte. Nas regressões em que não se considerou a variável exportações – signi-
ficativa em todas as regressões (10% e 1%) –, o impacto de processos agrícolas na produtividade 
do trabalho foi menor. A explicação para ganhos de produtividade do trabalho por processos 
agrícolas foi mais intensa (93.543) quando o modelo foi regredido com todas as variáveis con-
juntamente, ocorrendo o mesmo para exportação (130.297). Embora não tenham apresentado 
relação explicativa com a produtividade do trabalho, quando não foram consideradas variáveis 
como origem do capital e número de plantas, o impacto de processos agrícolas e exportação na 
produtividade do trabalho caiu quase pela metade.

Tabela 5.26. Relação entre níveis de capacidade tecnológica em cada área, tamanho da 
empresa, inserção externa e desempenho da produtividade do trabalho – 2003-2014

Produti-

vidade do 

trabalho

Todas as 

variáveis

Sem o 

efeito da 

inserção 

externa

Sem o 

efeito da 

origem do 

capital

Sem o efei-

to do ta-

manho da 

empresa

Sem o 

efeito do 

tamanho 

da empresa 

e da origem 

do capital

Sem o 

efeito da 

inserção 

externa e 

do tama-

nho da 

empresa

Sem o 

efeito da 

inserção 

externa e 

da origem 

do capital

Exportação
130.297***

(37.081)

127.614***

(36.907)

67.389*

(35.014)

68.053*

(34.824)

Origem do 

capital

-7.001

(140.750)

7.765

(149.215)

82.273

(80.030)

84.354

(69.551)

Número de 

plantas

-2.638

(6.436)

-3.937

(6.839)

-2.316

(2.857)

-3.943

(2.932)

Processos 

agrícolas

93.543***

(21.228)

84.742***

(25.060)

59.600***

(21.069)

79.924***

(22.542)

72.480***

(22.266)

73.135***

(22.320)

79.384***

(24.519)

Feedstock
-26.455

(23.353)

15.670

(22.507)

-25.327

(22.829)

-8.268

(21.995)

-14.964

(20.922)

7.694

(19.703)

12.885

(22.000)

Processos 

industriais

18.360

(13.599)

904,6

(15.363)

17.586

(13.557)

13.568

(14.357)

15.366

(14.436)

4.872

(14.782)

1.298

(15.265)

Constante
-261.739

(169.443)

-164.549

(180.118)

-257.591***

(108.733)

-269.357**

(108.733)

-161.113***

(63.244)

-209.205**

(101.487)

-138.646**

(66.920)

Observações 35 35 35 39 39 29 35
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Produti-

vidade do 

trabalho

Todas as 

variáveis

Sem o 

efeito da 

inserção 

externa

Sem o 

efeito da 

origem do 

capital

Sem o efei-

to do ta-

manho da 

empresa

Sem o 

efeito do 

tamanho 

da empresa 

e da origem 

do capital

Sem o 

efeito da 

inserção 

externa e 

do tama-

nho da 

empresa

Sem o 

efeito da 

inserção 

externa e 

da origem 

do capital

Números 

de id
11 11 11 13 13 13 11

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedas-

ticidade e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

Isolando níveis de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas 
em todas as regressões com a mesma especificação das regressões realizadas na Tabela 5.26, 
ainda se observa relação estatisticamente significativa a 1%, independentemente do número de 
controles realizados. A relação entre níveis de capacidade tecnológica acumulados nessa área 
e produtividade do trabalho, porém, foi ligeiramente maior (93.629) do que na regressão com 
todas as áreas. Novamente, apenas níveis de acumulação de capacidades tecnológicas em pro-
cessos agrícolas tiveram relação com a produtividade do capital, somente quando todas as variá-
veis foram regredidas conjuntamente (Tabela 5.27). Para a produtividade do capital, exportação 
e número de plantas não constituíram variáveis de controle com significância estatística. Nessa 
especificação, o impacto das capacidades acumuladas nos processos agrícolas seguiu menor 
sobre a produtividade do capital do que sobre a produtividade do trabalho.

Tabela 5.27. Relação entre níveis de capacidade tecnológica em cada área, tamanho da 
empresa, inserção externa e desempenho da produtividade do capital – 2003-2014

Produtividade 
do capital

Todas as 
variáveis

Sem o efeito 
da inserção 

externa

Sem o efeito 
da origem 
do capital

Sem o efeito 
da inserção 

externa e 
da origem 
do capital

Exportação
28,66

(173,20)

-23,56

(108,20)

Origem do capital
-16,72 -16,30

(28,93)(31,93)

Número de plantas
312,3***

(86,36)

330,1***

(81,04)

213,9***

(79,56)

203,0***

(72,27)

Processos agrícolas
-584,3**

(257,10)

-598,9***

(205,30)

-343,5**

(164,90)

-338,6**

(163,60)

Constante 29 29 33 33
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Produtividade 
do capital

Todas as 
variáveis

Sem o efeito 
da inserção 

externa

Sem o efeito 
da origem 
do capital

Sem o efeito 
da inserção 

externa e 
da origem 
do capital

Números de id 8 8 10 10

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedas-

ticidade e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

Infere-se que, ao regredir exportações e processos agrícolas para produtividade do traba-
lho, somente esta foi afetada pelos níveis acumulados de capacidade tecnológica. Os esforços 
para acumular capacidades tecnológicas em processos agrícolas podem ter efeito positivo sobre 
a produtividade do trabalho, sem qualquer relação com a exportação, porém. Ainda, a produti-
vidade do trabalho não guarda relação com o tamanho das empresas, medido em número de 
plantas, como avaliou o superintendente da empresa Khi:

Agora, se implantássemos a irrigação por gotejamento nos piores solos existentes no canavial 
melhoraríamos a produtividade. Se tirássemos, por exemplo, esses solos piores, sairíamos de 80 
t/h para 85-86 t/h, em que essas áreas ruins em média produzem 60 t/h. Então, fazendo uma 
irrigação nessas áreas ruins, passam a produzir 110 t/h, o que aumenta a média geral. Fazer uma 
irrigação nas áreas boas não compensa por causa do custo, mas nas áreas ruins compensa. Fi-
zemos uma outorga para 10 mil hectares (evidentemente não vamos para isso tudo, pois não dá 
rentabilidade), mas iremos usar irrigação para um/dois mil hectares de terras ruins (indo de 60 
para 110 t/h em 10-12 de cortes). Esse desenvolvimento que tem que ser feito.

Mesmo aumentando a robustez do modelo, estoque de equipamentos, software (automa-
tização), rotinas organizacionais, estruturas e técnicas gerenciais, procedimentos, além de co-
nhecimento tácito, experiência e qualificação formal da mão de obra e de produtos e serviços da 
empresa – as capacidades tecnológicas, portanto –, os resultados em processos industriais foram 
menos significativos em termos de desempenho da produtividade do capital para as empresas 
da amostra, entre 2003 e 2014.
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Boxe 5.8. Desafios de aumento da produtividade em função da introdução 
de melhorias no processo de fermentação do caldo

Embora a fermentação constitua uma fase estabelecida há décadas na indústria sucroenergética, a des-
peito do surgimento de uma nova rota tecnológica (E2G), permanece exigindo significativas melhorias tanto em 
termos de leveduras/enzimas quanto de gestão do processo de fermentação em si:

Eu entendo que, com a vinda de algumas células que se têm isolado de maior eficiência, tenderia a melhorar. Mas 

o que precisa melhorar realmente é a alimentação. Em uma fábrica de álcool de milho nos Estados Unidos, por 

exemplo, a quantidade mandada para a fermentação é exatamente a planejada. As características da fermenta-

ção não são mudadas, então chega ao seu ápice, pois é sempre alimentada pelo mesmo tipo de matéria-prima. 

Isso acontece na Amyris, por exemplo. Há muitas coisas para tirar ainda da fermentação (diretor da área agrícola 

da empresa Gama).

A mecanização da colheita de cana-de-açúcar modificou a qualidade da matéria-prima que chega à usina 
para ser industrializada, o que tem levado à redução da produtividade em termos de ATR:

Houve a redução da quantidade de ATR da cana mecanizada. Isso impacta de forma negativa, porque traz mais 

impureza, material vegetal; quando queimava, tirava tudo isso, trazia mais cana (assessor de Tecnologia da em-

presa Beta).

Ainda que avanços tenham sido realizados pela indústria e que a palha da cana (cana picada) tenha, em 
algumas empresas, sido aproveitada de modo mais produtivo:

A indústria teve que dar saltos para moer isso e depois extrair. Isso pode ser melhorado com máquinas melhores, 

mas por enquanto está parado. Tem a própria fibra de palha, que, pensando em energia, traz um caminho inte-

ressante. Não se sabe se dá para afirmar com certeza total: a gente vê que a palha beneficiou muito, permitiu uma 

melhoria de matéria orgânica, nutrientes fósseis, as produtividades, depois de estabelecido, foram aumentando. 

Isso aconteceu aqui com a gente (assessor de Tecnologia da empresa Beta).

Fonte: Os autores (2016).

Em termos da relação entre mais níveis de capacidade tecnológica acumulados e desem-
penho competitivo (produtividade e exportações) das empresas, é válido ressaltar que, na indús-
tria sucroenergética, a área de processos industriais também se diferenciou entre as empresas, 
sobretudo, entre aquelas que produzem açúcar e aquelas que produzem bioetanol e bioeletrici-
dade – que possuem processo produtivo mais complexo (Boxe 5.9). Uma vez que, em períodos 
nos quais o preço do açúcar está maior, algumas empresas produtoras dedicam-se a produzi-
-lo, isso pode minar avanços inovativos na fermentação, por exemplo. Dessa forma, o fato de os 
testes econométricos não apontarem relação causal entre processos industriais e desempenho 
competitivo pode indicar um processo como esse.
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Boxe 5.9. Processo de produção dos produtos da cana-de-açúcar e a área de processos industriais

O fato de a cana-de-açúcar levar a produtos diferentes, como açúcar e bioetanol, além de energia, tem 
uma implicação quanto à internalização pelas empresas das fases produtivas em processos industriais. Nesse 
aspecto, a decisão de produzir açúcar ou bioetanol depende, em geral, das condições de rentabilidade espera-
das. Assim, a fermentação, que é peculiar ao bioetanol, pode ocorrer de forma intermitente:

Sim, há muitas coisas para melhorar nessa área. É mais difícil porque estamos trabalhando em enzimas, com 

seres vivos. O setor, em sua maioria, é açucareiro, o que sobra é que vira álcool. Em alguns momentos, a fábrica 

de açúcar não o produz por razões diversas, como chuva. Aí essa cana vai para fermentação, até o momento em 

que a fábrica de açúcar volta a funcionar e manda apenas o caldo. Em razão disso, acaba tendo um índice de 

fermentação baixo (diretor da área agrícola da empresa Gama).

No sentido da decisão sobre a carteira de produtos, a empresa Beta posicionou-se de forma semelhante:

O forte do grupo é o açúcar. Fornecemos para grandes empresas alimentícias, mas a maioria é para mercado 

externo. O etanol não remunera tanto assim, mas cabe um pouco de juízo, você não pode deixar o consumidor 

falando sozinho, há hoje um mercado interno muito forte (assessor de Tecnologia da empresa Beta).

Ademais, há as empresas que têm por premissa dedicar-se apenas à produção de açúcar:

A fermentação para a gente não é um problema, pois ela não é tão importante. Nós não somos uma empresa 

alcooleira, nós apenas fazemos álcool de melaço, não fazemos álcool de caldo direto. Todo o caldo vai para a 

fábrica de açúcar, da qual saem o açúcar e o melaço; é este que vai para a destilaria. Nós não temos enzimas, 

nosso processo produtivo não é enzimático, e, sim, por leveduras. A gente escolhe a levedura, procura uma de-

senvolvida para comprar, mas no fim o que prevalece é a levedura que há na atmosfera (superintendente da 

empresa Khi).

Sem contar que a produção e a comercialização de energia elétrica tornaram-se uma realidade exequí-
vel nas empresas a partir da introdução do aproveitamento do bagaço da cana. Um novo quadro de concor-
rência entre os produtos passou a vigorar:

O E2G tem como grande concorrente não o E1G, essa comparação não tem sentido. Seu concorrente é a energia. 

Você tem cenários, em fevereiro principalmente, que de modo algum justificavam o E2G com cenários de 90 até 

900/MWH. Passou a ter muita incerteza. Essa decisão de abandonar o E2G foi decorrente do custo da energia. O 

custo das enzimas influenciou também essa decisão (diretor da empresa Alfa).

Fonte: Os autores (2016).

As evidências da Tabela 5.28 sugerem que, enquanto o ativo imobilizado é estatisticamen-
te significativo (1%) apenas para receita de vendas, seu impacto nela foi maior (0,557) quando o 
controle foi exercido para a variável processos agrícolas. O número de funcionários foi significati-
vo em todas as regressões, exercendo maior impacto na receita de vendas quando apenas a área 
de processos agrícolas foi considerada. Entendendo o ativo imobilizado como bens de capital 
das empresas, o desempenho da receita de vendas esteve associado às suas economias de esca-
la e, por conseguinte, ao seu poder de mercado. É interessante notar que níveis acumulados de 
capacidade tecnológica em processos agrícolas deixaram de ser estatisticamente significativos 
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na regressão, na qual, além de exportação, número de funcionários e ativo imobilizado, se con-
siderou a função quadrática. Esta, na regressão sem área tecnológica em processos agrícolas, foi 
estatisticamente significativa (1%), com uma relação positiva de intensidade (0,582) menor que 
aquela na área de processos agrícolas. A partir da regressão apenas com a área tecnológica de 
processos agrícolas, entende-se que aquelas empresas da amostra que, entre 2003 e 2014, inves-
tiram mais em processos agrícolas obtiveram maior receita de vendas.

Tabela 5.28. Relação entre níveis de capacidade tecnológica na área de feedstock, tamanho 
da empresa, inserção externa e desempenho da receita de vendas – 2003-2014

Receita de vendas
Todas as 
variáveis

Sem o efeito 
das áreas de 
feedstock e 
processos 
agrícolas

Sem o efeito 
das áreas de 
feedstock e 
processos 
industriais

Sem o efeito 
das áreas 

tecnológicas

Exportação
-0,0988

(1,220)

-0,274

(0,987)

-0,0644

(1,093)

-0,0868

(0,974)

Número de 
funcionários

1,108

(0,737)

1,067*

(0,615)

1,151*

(0,664)

1,111*

(0,608)

Ativo imobilizado real
0,501***

(0,184)

0,518***

(0,145)

0,534***

(0,179)

0,557***

(0,144)

Processos agrícolas
2,756***

(0,894)

2,772***

(0,821)

0,714

(5,995)

Feedstock
0,120

(0,892)

Processos industriais
0,162

(0,752)

Processos agrícolas2
0,432

(1,247)

0,58***

(0,172)

Constante
-5,509

(5,349)

-4,716

(4,371)

-3,462

(6,494)

-2,733

(4,512)

Observações 29 29 29 29

Número de id 9 9 9 9

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedas-

ticidade e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

Aspectos relacionados ao modelo de comercialização podem reger um papel mais proe-
minente do que apenas a acumulação de capacidades tecnológicas. Na avaliação do assessor de 
Tecnologia da empresa Beta:

A gente tem nosso diretor. Tem uma logística interessante, tem um modal de via férrea, então 
grande parte do açúcar e etanol sai via férrea, reduzindo a intermediação. Nós temos um proje-
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to grande de previsão do custo do açúcar, que está no segundo ano. Modelo interessante. Você 
pode prever o preço de diferentes maneiras, mas a modelagem é muito eficaz. As quantidades a 
serem produzidas são decididas a partir do comercial. Parte eles precisam vender antes, para ter 
previsão de quanto produzir. Você pode mudar um pouquinho durante a safra, mas de fato não 
é tão fácil assim.

No entanto, em feedstock, a análise econométrica não chegou a resultados significativos 
para associar produtividade do trabalho e do capital aos níveis de capacidade tecnológica acu-
mulados das empresas. Contudo, nas regressões nas quais exportação foi variável dependente, 
feedstock foi estatisticamente significativa, explicando as variações nas exportações (Tabela 5.29).

Tabela 5.29. Relação entre níveis de capacidade tecnológica na área de feedstock 
e financiamento para inovação e inserção externa – 2003-2014

Exportação
Todas as 
variáveis

Sem o efeito do 
financiamento 
para inovação 

e aquisição 
de matérias-

primas

Somente com o 
efeito da área 

de feedstock

Sem o efeito 
da aquisição 
de matérias-

primas

Financiamento 
exclusivo para inovação

0,210

(0,768)

0,186

(0,739)

Aquisição de matérias-
primas no mercado 

interno

-0,00543

(0,0353)

0,000377

(0,124)

Feedstock
0,641

(0,434)

1,504**

(0,767)

1,599

(1,063)

0,689*

(0,394)

Constante
0,868

(3,816)

-0,409

(1,716)

-0,767

(11,85)

0,421

*(0,891)

Observações 47 52 52 47

Número de id 14 15 15 14

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedas-

ticidade e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

Por fim, esta subseção testa a relação entre a variável capacidade tecnológica média e as 
variáveis de resultado, quais sejam, produtividade do trabalho, produtividade do capital e receita 
de vendas. Em uma indústria que passou a conviver, desde 2004, com atividades cada vez mais 
mecanizadas e automatizadas, em processos agrícolas, e com a necessidade de renovação do 
maquinário, em processos industriais, avaliar a relação entre esse cenário (em termos dos níveis 
de capacidade tecnológica) e o desempenho das empresas quanto à produtividade do capital 
parece bastante pertinente, assim como é pertinente considerar a relação entre os níveis de ca-
pacidade tecnológica em cada área tecnológica e as receitas de vendas, tendo em vista se tratar 
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de uma indústria calcada em recursos naturais. Os prognósticos quanto às receitas de venda 
(mercados interno e externo) podem ser diferenciadores quanto à competitividade.

O índice de capacidade tecnológica média foi representado pela média dos níveis de capa-
cidade tecnológica de feedstock, processos agrícolas e processos industriais das empresas. Esses 
modelos foram estimados com as mesmas variáveis explicativas de controle utilizadas na subse-
ção anterior: idade da empresa, porcentagem de matérias-primas de origem nacional utilizadas 
na produção e utilização de financiamento público exclusivo à inovação. Sem o controle pela 
dummy exportações, o impacto do índice médio de capacidade na produtividade do trabalho 
foi maior (16,984) e, sendo utilizado como única variável explicativa (28), o índice médio não 
possuiu significância. 

Tabela 5.30. Índice médio de capacidade sobre produtividade do trabalho – 2003-2014

Produtividade 
do trabalho

Todas as 
variáveis

Efeito do 
índice 
médio 

das áreas

Efeito do 
financiamento 
para inovação 

e do índice 
médio das 

áreas

Efeito da 
idade da 
matriz e 

do índice 
médio das 

áreas

Sem o 
efeito da 
aquisição 

de 
matérias-
primas e 

da inserção 
externa

Sem o 
efeito da 
inserção 
externa

Financiamento 
exclusivo à 
inovação

-3,916

(24,242)

-11,708

(24,666)

-3,230

(25,298)

-1,962

(25,727)

Idade da matriz 
no Brasil

-1,838*

(993,7)

-1,132

(852,3

-1,150

(904,7)

-1,163

(945,9)

Índice médio 
das áreas

15,970**

(6,315)

5,337

(3,675)

12,503**

(5,624)

16,590***

(5,951)

16,188***

(6,144)

16,984***

(6,325)

Aquisição de 
matérias-primas

1,844

(2,369)

1,014

(2,300)

Exportação
74,184**

(35,399)

Constante
-182,967

(236,384)

35,899

(28,244)

-2,670

(40,811)

15,811

(45,436)

21,023

(47,080)

-80,320

(228,546)

Observações 34 39 34 35 34 34

Número de id 12 13 12 12 12 12

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedas-

ticidade e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

O efeito do índice médio de capacidade sobre as variáveis analisadas – produtividade do 
trabalho e do capital e receita de vendas – foi maior do que o índice total de capacidades. A 
produtividade do capital e o índice de capacidade médio foram bastante correlacionados, assim 
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como o índice total de capacidade. Por outro lado, considerando o índice médio (Tabela 5.31), 
sem o controle sobre exportação, todas as variáveis, com exceção de idade da matriz no Brasil, 
foram significativas. Na regressão com controle por financiamento para inovação e índice mé-
dio de capacidade (1% de significância), o impacto deste na produtividade do capital foi maior 
(49,11). 

Tabela 5.31. Índice médio de capacidade sobre produtividade do capital – 2003-2014

Produtividade 
do capital

Todas as 
variáveis

Efeito do 
índice 
médio 

das áreas

Efeito do 
financiamento 
para inovação 

e do índice 
médio das 

áreas

Efeito da 
idade da 
matriz e 

do índice 
médio 

das áreas

Sem o 
efeito da 
aquisição 

de 
matérias-
primas e 

da inserção 
externa

Sem o 
efeito da 
inserção 
externa

Financiamento 
exclusivo à 
inovação

279,2***

(71,78)

239,0***

(71,96)

226,0***

(74,52)

260,0***

(70,02)

Idade da matriz 
no Brasil

3,506

(2,134)

2,091

(2,486)

1,253

(1,751)

2,671

(1,785)

Índice médio 
das áreas

32,86**

(16,56)

36,56*

(20,33)

49,11***

(14,97)

29,41

(22,0)

43,62***

(16,83)

33,66**

(16,76)

Aquisição 
de matérias-

primas

9,076*

(5,044)

8,853*

(5,173)

Exportação
-72,90

(106,6)

Constante
-1,137**

(497,6)

-102,4

(126,1)

-233,7**

(94,42)

-164,4

(152,8)

-262,0**

(111,6)

-1,132**

(511,1)

Observações 33 33 33 33 33 33

Número de id 10 10 10 10 10 10

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedas-

ticidade e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

O índice médio de capacidade deteve relação maior com receita de vendas (Tabela 5.32), 
com a regressão com índice de capacidade médio e ativo imobilizado real permitindo inferir 
que essas variáveis, principalmente, explicaram variações na receita de vendas. O financiamento 
exclusivo à inovação foi significativo em todas as regressões, sendo que, naquela em que não se 
utilizou o controle por exportações, seu impacto na receita de vendas foi maior (2,618). O índice 
médio de capacidades indicou a relação combinada das três funções sobre as variáveis de de-
sempenho, ou melhor, os testes anteriores – que consideravam as capacidades tecnológicas acu-
muladas em cada área de produção dessa indústria separadamente – foram significativos apenas 
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para função agrícola. O índice médio de capacidade aproximou-se um pouco mais da realidade 
das empresas produtoras dessa indústria, que é de necessária sinergia entre todas as funções.

Tabela 5.32. Índice médio de capacidade sobre receita de vendas – 2003-2014

Receita de 
vendas

Todas as 
variáveis

Efeito do 
índice 
médio 

das áreas

Efeito do 
financiamento 
para inovação 

e do índice 
médio das 

áreas

Efeito da 
idade da 
matriz e 

do índice 
médio 

das áreas

Sem o 
efeito da 
aquisição 

de 
matérias-

primas 
e da 

inserção 
externa

Sem o 
efeito da 
inserção 
externa

Financiamento 
exclusivo à 
inovação

2,335**

(1,078)

2,286**

(0,973)

2,092**

(1,043)

2,618***

(0,978)

Idade da matriz 
no Brasil

0,0129

(0,0324)

0,0120

(0,0307)

0,00647

(0,0245)

0,0181

(0,0243)

Índice médio 
das áreas

0,569**

(0,248)

0,656***

(0,241)

0,682***

(0,196)

0,616**

(0,273)

0,653***

(0,229)

0,566**

(0,225)

Aquisição 
de matérias-

primas

0,0722

(0,0795)

0,0756

(0,0709)

Exportação
0,415

(1,399)

Ativo 
imobilizado 

real

0,720***

(0,179)

0,686***

(0,191)

0,692***

(0,154)

0,711***

(0,211)

0,709***

(0,174)

0,729***

(0,156)

Percentual de 
funcionários 
com ensino 

superior

-0,487

(1,170)

-0,354

(1,109)

-0,388

(1,101)

-0,362

(1,111)

-0,403

(1,109)

-0,424

(1,133)

Constante
-5,493

(8,824)

2,850

(3,244)

2,067

(2,739)

2,120

(3,882)

1,730

(3,271)

-6,008

(7,844)

Observações 33 33 33 33 33 33

Número de id 10 10 10 10 10 10

Fonte: Os autores (2016).

Nota: Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. Entre parênteses, estão os desvios padrões das estimativas (robustos à heterocedas-

ticidade e autocorrelação serial). Todos os modelos incluíram efeitos aleatórios.

As diferentes regressões com o índice médio de capacidade reforçaram a conexão entre as 
áreas de processos agrícolas e processos industriais em termos de competitividade, sendo que 
essa interação sempre existiu nessa indústria. No entanto, a obrigatoriedade da mecanização, até 
2014, com o Protocolo Agroambiental de 2007, incrementou as exigências de cadência entre esses 
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processos. Busca-se, com o Boxe 5.10, revelar a percepção de representantes de empresas a res-
peito da relevância dessa cadência. Por exemplo, esclareceu o superintendente da empresa Khi:

Quando comecei a trabalhar, em 1984, como agrônomo recém-formado, a fase agrícola era a 
escória da usina, enquanto a indústria era vista como superior. Isso é errado, pois forma feudos 
e é muito nocivo para a empresa. A fase agrícola é muito mais importante para a empresa. Na 
indústria, qualquer problema é fácil de resolver, já um plantio errado da cana faz com que você 
engula esse problema pelos próximos cinco anos ou elimina a custos muito altos. 75% do custo 
vem da fase agrícola, então uma pequena melhoria nessa fase é um rio de dinheiro, enquanto 
uma pequena melhoria na fase industrial nem sempre traduz em dinheiro.

Em relação aos resultados aqui apresentados, é válido considerar que a produtividade, na 
indústria sucroenergética, está muito mais atrelada a variáveis outras que influenciam os resulta-
dos, como logística e políticas públicas. A esse respeito, afirmou o superintendente da empresa Khi:

O motivo de estarmos à frente do mercado não apenas é a questão da gestão e do planejamento, 
mas também dos equipamentos. Muitas empresas não possuem caixa para desenvolver e man-
têm o que já possuem, assim são ineficientes. Nós temos capital de giro, acesso a crédito e capa-
cidade de estocagem. Temos uma capacidade de mais de 100 mil toneladas de estocagem de 
açúcar. Poucas usinas têm essa capacidade. Nós estamos à frente da média porque conseguimos 
vender bem, quando o preço está bom, e conseguimos isso porque temos todo o conhecimento e 
apoio da matriz, além, claro, pela nossa constante busca por eficiência.

Entre as empresas produtoras, houve um entendimento de que a competitividade da in-
dústria sucroenergética é influenciada pela acumulação de capacidades tecnológicas, na medida 
em que as empresas aprendam a usar as novas tecnologias, como declarou o superintendente 
da empresa Khi:

Temos primeiro que estabelecer potencial de açúcar, ATR por hectares. Ainda não atingimos o 
pleno potencial. O setor passou por um momento muito ruim. Metade dele está quebrada e, 
quando quebra, ninguém desenvolve nada. Há muito desenvolvimento ainda para ser feito e 
olha que já mudou bastante.

Em processos industriais, a mecanização da colheita da cana e a nova rota tecnológica do 
etanol celulósico contribuíram para despertar a necessidade de melhorias e inovações nos pro-
cessos fermentativos, assim como para máquinas, como as moendas. 
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Boxe 5.10. Percepção dos representantes de empresas produtoras sobre a 
interdependência entre as áreas de processos agrícolas e processos industriais

Na indústria sucroenergética, existem diferentes modelos de organização das áreas tecnológicas em 
cada empresa produtora.

Na área operacional, nós temos um diretor superintendente e um diretor administrativo-financeiro. Depois é divi-

dido em quatro gerências: Controladoria, Agrícola, Industrial e Logística Externa. Acima há um conselho ligado a 

um departamento de açúcar, uma vez que pertencemos a um grupo estrangeiro. No momento, há apenas essa uni-

dade de todo o grupo que produz açúcar, mas a empresa já pensa em aplicar (superintendente da empresa Khi).

Os gestores percebem cada vez mais a interação virtuosa que deve existir entre as áreas, sobretudo, agrí-
cola e industrial. O planejamento das atividades em cada uma dessas funções dentro da empresa depende do 
estabelecimento de premissas em conjunto:

Apesar de elas serem duas áreas (agrícola e industrial) distintas, estão muito conectadas. Ambas alavancam to-

das as operações. Qualquer premissa sai da área agrícola, porque a agrícola se prepara para ter mais cana do 

que a indústria tem capacidade de processar. Em razão disso, dentro da governança, os dois gestores respondem 

diretamente ao superintendente. As coisas afunilam, daí nascem o planejamento, a logística, o apoio, o comercial 

(diretor da área agrícola da empresa Gama).

Na mesma perspectiva, afirmou o superintendente da empresa Khi: “O trabalho industrial tem que estar 
bem conectado com o trabalho agrícola. Em todas as usinas que eu toco, o gerente agrícola e o gerente industrial 
devem sentar na mesma sala. Nós somos uma empresa só”.

A percepção das empresas quanto à interação entre as funções determina, em alguma medida, sua visão 
de inovação:

De modo geral, temos uma área de operações que dá conta de todas as operações agroindustriais. Tudo que é 

agrícola e indústria está dentro dessa grande área de operações. Especialmente em operações, tem equipe que 

atua na linha; todas as operações que ocorrem nas usinas. Áreas de apoio ficam em Campinas, mas com uma 

presença muito forte nas unidades (usinas). Dividimos a área tecnológica em polos e unidades. Essas áreas de 

apoio são divididas em proteção contra acidentes. Há duas áreas de tecnologia; uma é a tecnologia agrícola, que 

apoia as unidades em todos os assuntos de novas tecnologias, desenvolvimento de novas tecnologias, parcerias 

tecnológicas e a parte de indústria também. Sou responsável pela parte de tecnologia industrial. Depois, há ou-

tras áreas de engenharia, outras áreas de apoio. Há uma área de gestão e desempenho, que consolida todos os 

indicadores, eles têm vários acompanhamentos (diretor da empresa Alfa).

Fonte: Os autores (2016).
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A análise da indústria sucroenergética nesta pesquisa, no período de 2003 a 2014, teve por 
objetivo primordial apontar o papel das capacidades tecnológicas inovadoras no fortalecimento 
da competitividade industrial do país. Basicamente, foram três as questões desta pesquisa: (i) 
até que ponto e como empresas de um conjunto de setores industriais no Brasil têm acumulado 
capacidades tecnológicas em atividades operacionais e inovativas; (ii) quais fontes internas e 
externas de aprendizagem podem explicar a acumulação de capacidades tecnológicas dessas 
empresas; (iii) como esse processo de acumulação de capacidades tecnológicas tem influencia-
do o alcance e o fortalecimento da competitividade industrial. Especificamente, neste momento 
da pesquisa, essas questões voltaram-se para a indústria sucroenergética no Brasil.

A pesquisa contou com evidências primárias obtidas por meio de entrevistas, aplicação 
de questionários a diretores e gestores de empresas produtoras e realização de um workshop 
com vários agentes da indústria (empresários, fornecedores, consultores, pesquisadores de ins-
titutos de pesquisa e universidades e representantes de órgãos governamentais). A amostra de 
empresas desta pesquisa foi composta por 15 empresas da indústria sucroenergética, que repre-
sentavam – considerando o ranking da Unica com 67 empresas para 2014 – 42% da capacidade 
de moagem da indústria sucroenergética. Quanto aos volumes de produção, essas 15 empresas 
respondiam por 41% da produção de etanol (anidro e hidratado), 36% da produção de açúcar 
por dia e 47% da cogeração de energia elétrica. A caracterização das empresas da amostra pode 
ser consultada na seção 3.

Esta pesquisa justificou-se pela posição de destaque da indústria sucroenergética na indús-
tria brasileira. O açúcar está entre os dez produtos mais exportados pelo Brasil, representando 
cerca de 4,5% das exportações brasileiras em 2014; ainda, a indústria gera mais de 1,2 milhão de 
empregos diretos, com criação de renda na casa dos R$ 48 bilhões e, em 2014, gerou R$ 107,87 
bilhões para a economia nacional. Além disso, a indústria sucroenergética tem apresentado no-
vas oportunidades de inovação e diversificação, como em energia renovável, biotecnologia, bio-
combustíveis, bioprodutos e outros produtos de alto valor agregado com potencial de aplicação 
em indústrias de base eletrônica, automotiva, militar e aeroespacial.

Discussão6
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6.1 Acumulação de capacidades tecnológicas na indústria sucroenergética 
no Brasil (2003-2014)

Identificaram-se, nesta pesquisa, três áreas tecnológicas, quais sejam, feedstock, processos 
agrícolas e processos industriais. As empresas acumularam capacidades tecnológicas de forma 
específica, apresentando, portanto, diferenças quanto à acumulação de capacidades tecnológi-
cas ao longo do período de 2003 a 2014. 

Consideraram-se os seguintes níveis de acumulação de capacidades tecnológicas: ope-
racionais – capacidade de produção básica – e de inovação – básica, intermediária, avançada 
e liderança mundial. Portanto, a acumulação de capacidades tecnológicas foi tomada em uma 
escala de 1 a 5. No âmbito dessa escala, identificaram-se, para cada área tecnológica, padrões 
de acumulação de capacidades tecnológicas. Um padrão de uma dada área tecnológica foi cons-
tituído por uma ou mais empresas produtoras que acumularam, de 2003 a 2014, capacidades 
tecnológicas de forma semelhante entre si. 

Em resumo, analisou-se a acumulação de capacidades tecnológicas pelas empresas pro-
dutoras da indústria sucroenergética de duas formas: por níveis e por padrões. Os aspectos prin-
cipais das evidências apresentadas nas subseções 5.1.1 e 5.1.2 são discutidos a seguir por área 
tecnológica: feedstock, processos agrícolas e processos industriais.

(i) Acumulação de capacidades tecnológicas na área de feedstock

Primeiramente, destaca-se a acumulação de capacidades tecnológicas em níveis na área 
de feedstock.

• Todas as 15 empresas produtoras apresentaram capacidade de produção ao longo de 
2003 a 2014. Significa dizer que todas revelaram capacidade de operar e implementar 
tecnologias existentes, no período considerado. As empresas envolveram-se em ativi-
dades de fornecimento de matéria-prima uniforme e de qualidade consistente, manu-
tenção de jardins clonais e trocas com pessoal de institutos de pesquisa.

• Das empresas em capacidade de produção, em 2003-2005, 12 (80%) elevaram suas 
capacidades tecnológicas até capacidade inovadora básica; em 2006-2008, esse nú-
mero aumentou para 14 empresas (93%), manteve-se em 2009-2011 e diminuiu em 
2012-2014 para 13 (87%). Significa dizer que essas empresas adquiriram capacidade 
de realizar experimentações e testes de adaptabilidade de variedades existentes para 
diferentes condições ambientais.

• Das empresas que acumularam capacidades tecnológicas em capacidade inovadora 
básica, em 2003-2005 e 2006-2008, quatro (27%) elevaram suas capacidades tecno-
lógicas à capacidade inovadora intermediária. Aumentou, portanto, a proporção de 
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empresas que conseguiram desenvolver novas variedades com o uso de técnicas de 
melhoramento convencional por meio de seleção fenotípica.

• A partir de 2009-2011 até 2012-2014, seis empresas produtoras alcançaram capacida-
de inovadora intermediária (40%). Nos triênios 2003-2005 e 2006-2008, apenas uma 
(7%) empresa produtora elevou suas capacidades tecnológicas de intermediária para 
avançada. Nos dois triênios seguintes, 2009-2011 e 2012-2014, duas (13%) empresas 
estavam em capacidade inovadora avançada. Portanto, poucas empresas adquiriram 
capacidade de implementar atividades inovadoras próximas daquelas realizadas pelos 
líderes mundiais a partir de P&D aplicados.

Agora, analisa-se a perspectiva da junção de empresas produtoras por níveis similares de 
acumulação de capacidades tecnológicas, isto é, os padrões identificados para a área de feeds-
tock. Comparativamente à análise por níveis, nos próximos itens, discorre-se sobre níveis comuns 
entre as empresas produtoras de acumulação de capacidades tecnológicas.

Padrão 1 Feedstock: permanência em capacidade de produção de 2003 a 2014

• Corresponde àquelas empresas que, na área de feedstock, permaneceram com capa-
cidade de produção de 2003 a 2014. Essas empresas representaram 13% da amostra 
e conseguiram utilizar tecnologias já desenvolvidas, bem como realizar controles de 
qualidade das variedades de cana-de-açúcar. No entanto, mantiveram suas práticas de 
produção.

Padrão 2 Feedstock: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

• Corresponde àquelas empresas que permaneceram em capacidade inovadora básica 
de 2003 a 2014. Essas empresas representaram 47% da amostra e mantiveram-se preo-
cupadas com a pesquisa de novas variedades realizada por institutos de pesquisa e 
universidades. 

• Comparativamente às empresas do Padrão 1 Feedstock, fizeram o controle de qualida-
de das variedades de cana-de-açúcar e avançaram ao realizar esforços na experimenta-
ção e nos jardins clonais. 

• O fato de essas empresas não terem elevado suas capacidades tecnológicas tem pelos 
menos as seguintes explicações: (i) dificuldades enfrentadas com a expansão da pro-
dução para novas regiões do país; (ii) acesso a novas variedades desenvolvidas fora da 
empresa; (iii) manutenção de uma equipe enxuta para controlar a qualidade das varie-
dades, observando suas especificações; (iv) alto custo associado ao desenvolvimento 
próprio de novas variedades.
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Padrão 3 Feedstock: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária de 2003 a 2014

• Corresponde àquelas empresas que, até 2006-2008, possuíam capacidade inovadora 
básica e se moveram, em 2009-2011, para intermediária, permanecendo nesse nível 
até 2012-2014.

• Até 2006-2008, realizavam pequenas adaptações e melhorias em tecnologias de varie-
dades de cana-de-açúcar já existentes e, de 2009-2011 a 2012-2014, envolveram-se em 
um número maior de parcerias com institutos de pesquisa e universidades, bem como 
empresas fornecedoras, para desenvolver novas variedades adaptadas à mecanização 
da colheita. 

Padrão 4 Feedstock: evolução de capacidade inovadora básica para avançada de 2003 a 2014

• Corresponde a 7% das empresas da amostra, que, até 2006-2008, possuíam capaci-
dade inovadora básica e se moveram, em 2009-2011, para avançada, permanecendo 
até 2012-2014. Essas empresas avançaram para novas rotas tecnológicas de bioetanol, 
bem como na diversificação de seus produtos. 

• A partir de 2009-2011 até 2012-2014, passaram a participar, em parceria, do desenvol-
vimento de variedades de cana-de-açúcar desenvolvidas por institutos de pesquisa, 
como CTC e Ridesa, e também a realizar seus próprios experimentos com variedades. 
Nesses experimentos, destacou-se a seleção fenotípica de melhoramento convencio-
nal para desenvolvimento de bancos de germoplasma.

Padrão 5 Feedstock: permanência em capacidade inovadora avançada de 2003 a 2014

• Corresponde a 7% das empresas da amostra, as quais, basicamente, iniciaram suas ope-
rações, em 2012-2014, já com capacidade inovadora avançada. 

• Assim como as empresas do Padrão 4 Feedstock, envolveram-se no desenvolvimento 
de variedades de cana-de-açúcar específicas para o bioetanol celulósico (Boxe 5.2).

(ii) Acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos agrícolas

Inicialmente, destaca-se a acumulação de capacidades tecnológicas em níveis na área de 
processos agrícolas.

• Todas as 15 empresas produtoras acumularam capacidade de produção. Essas empresas 
conseguiram implementar e operar a tecnologia existente, isto é, foram capazes de reali-
zar controle de limpeza da cana para aproveitamento da palha, controle do tráfego no 
canavial e implementação de novas técnicas de plantio.
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• Dessas empresas, 15 (93%) elevaram suas capacidades tecnológicas para capacidade 
inovadora básica do primeiro (2003-2005) até o último triênio (2012-2014). Essas em-
presas passaram a realizar processos de cultivo direto e plantio otimizado, execução de 
novos espaçamentos no plantio, uso de sistemas informatizados e gestão da produção 
agrícola.

• Menos da metade das empresas produtoras com capacidade inovadora básica elevou 
suas capacidades tecnológicas ao nível intermediário: em 2003-2005, foram seis (40%) 
empresas; em 2006-2008, cinco (33%); e, nos dois últimos triênios, sete (47%). Essas em-
presas passaram a desenvolver novos métodos de manejo de terras, novos equipamen-
tos, máquinas e implementos, bem como desenho de novos controles químicos de pra-
gas adaptados ao plantio direto.

• Apenas uma (7%) daquelas em capacidade inovadora intermediária elevou suas capaci-
dades tecnológicas até a posição avançada de 2003 a 2014. Apenas uma empresa, por-
tanto, adquiriu capacidade de realizar o desenvolvimento de processos agrícolas auto-
matizados, de softwares para automatizar cultivo e colheita, de sistemas de irrigação 
para o cerrado brasileiro, de novos mecanismos de controle biológico de pragas e de 
mecanismos que aumentassem a eficiência do uso da vinhaça.

• Nenhuma das empresas acumulou capacidades tecnológicas até o nível de liderança 
mundial em processos agrícolas, o que seria realizar atividades como P&D básicos em 
novas máquinas. O desenvolvimento de novas máquinas específicas para a cana-de-
-açúcar foi um desafio para todos os elos da indústria, isto é, tanto para institutos de 
pesquisa e universidades quanto empresas fornecedoras.

Agora, analisa-se a perspectiva da junção de empresas produtoras por níveis similares de 
acumulação de capacidades tecnológicas, isto é, os padrões identificados para área de processos 
agrícolas. Comparativamente à análise por níveis, nos próximos itens, discorre-se sobre níveis 
comuns entre as empresas produtoras de acumulação de capacidades tecnológicas.

Padrão 1 Agrícola: permanência em capacidade de produção básica de 2003 a 2014

• Corresponde a uma empresa (7%), que permaneceu em capacidade de produção bási-
ca ao longo de todo o período estudado. Essa empresa conseguiu manter sua capaci-
dade de cultivar e colher cana-de-açúcar dentro das tecnologias existentes, sem alterar 
práticas adotadas.

Padrão 2 Agrícola: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

• Corresponde a aproximadamente sete empresas (43%), que permaneceram em capaci-
dade inovadora básica ao longo de todo o período estudado. 
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• O principal desafio das empresas deste padrão esteve em manter a quantidade colhi-
da de cana-de-açúcar em níveis competitivos, tendo em vista que passaram a realizar 
atividades como processos de cultivo direto e plantio otimizado, execução de novos 
espaçamentos no plantio e processos avançados de controle de doenças e pragas.

Padrão 3 Agrícola: permanência em capacidade inovadora intermediária de 2003 a 2014

• Corresponde a aproximadamente cinco empresas (36%), que permaneceram em capa-
cidade inovadora básica ao longo do período estudado. 

• As empresas deste padrão, comparativamente às empresas do Padrão 2 Agrícola, avan-
çaram ao acumular capacidades tecnológicas de modo a realizar o desenvolvimento de 
novos equipamentos, máquinas e implementos, bem como desenho de novos contro-
les químicos de pragas adaptados ao plantio direto e projetos para aumentar a eficiên-
cia no transporte da biomassa.

Padrão 4 Agrícola: elevação de capacidade inovadora básica para intermediária de 2003 a 2014

• Corresponde a uma empresa, que até 2006-2008 estava em posição de capacidade 
inovadora básica e, em 2009-2011, elevou suas capacidades tecnológicas para o nível 
intermediário. Essa empresa, ao realizar melhorias e modificações nas tecnologias exis-
tentes para o cultivo de cana-de-açúcar, fortalecendo suas parcerias, principalmente 
com empresas fornecedoras, conseguiu desenvolver equipamentos e máquinas agrí-
colas.

• A empresa deste padrão, comparativamente às do Padrão 3 Agrícola, elevou suas capa-
cidades tecnológicas, isto é, acumulou capacidades tecnológicas de forma a realizar o 
desenvolvimento de novos equipamentos, máquinas e implementos, bem como dese-
nho de novos controles químicos de pragas adaptados ao plantio direto e projetos para 
aumentar a eficiência no transporte da biomassa. 

Padrão 5 Agrícola: permanência em capacidade inovadora avançada de 2003 a 2014

• Corresponde a uma empresa, que permaneceu em capacidade inovadora avançada 
ao longo do período estudado. Essa empresa iniciou suas operações em 2012-2014. 
Portanto, começou a operar com a mecanização da colheita da cana-de-açúcar relati-
vamente consolidada. Além disso, para atender aos desafios da produção de bioetanol 
celulósico, mais precisamente da fermentação, investiu na otimização do cultivo da ca-
na-de-açúcar (ver subseção 5.1.2.2).

• Em comparação com as empresas do Padrão 4 Agrícola, a empresa do Padrão 5 Agrí-
cola elevou suas capacidades tecnológicas de modo a desenvolver processos agrícolas 
automatizados, softwares para automatizar cultivo e colheita, novos mecanismos de 
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controle biológico de pragas, bem como novas técnicas matemáticas para plantio, cul-
tivo e colheita.

(iii) Acumulação de capacidades tecnológicas na área de processos industriais

A princípio, destaca-se a acumulação de capacidades tecnológicas em níveis na área de 
processos industriais.

• Todas as 15 empresas acumularam capacidades tecnológicas em capacidade de produ-
ção de 2003 a 2014. Ainda, avançaram para a posição de capacidade inovadora básica. 
Isso quer dizer que toda foram capazes de usar tecnologias e sistemas de produção exis-
tentes em processos industriais, bem como de implementar pequenas adaptações e 
melhorias em tecnologias.

• Dessas empresas, nove (60%) moveram-se, em 2003-2005, para capacidade inovadora 
intermediária. Em 2006-2008, foram 11 empresas (73%) em capacidade inovadora inter-
mediária; em 2009-2011, dez empresas (67%); e, no último triênio, 11 empresas (73%). 
Essas empresas passaram a realizar atividades como redesenho e mecanismos de enge-
nharia reversa, mudanças nas especificações de insumos, desenvolvimento de sistemas 
de avaliação, controle e automação de produção, bem como melhorias em equipamen-
tos e no processo de fermentação.

• Para a posição de capacidade inovadora avançada, em 2003-2005 e 2006-2008, move-
ram-se duas empresas (13%). Em 2009-2011 e 2012-2014, foram quatro (27%) empresas. 
Essas empresas acumularam capacidades tecnológicas de modo a realizar P&D e desen-
volvimento de novos métodos de fermentação e destilação; P&D e desenvolvimento de 
novos métodos para a utilização de novas biomassas; e P&D em novos usos de coprodu-
tos.

• Nenhuma das empresas acumulou capacidades tecnológicas até capacidade inovadora 
de liderança mundial. Por outro lado, há evidências de que empresas produtoras avan-
çaram, em parceria com institutos de pesquisa e universidades, em atividades de P&D 
em processos de bioetanol de segunda geração, bem como de biocombustível aero-
náutico, além de P&D em bioplásticos e bioquímicos. Contudo, não se tornaram econo-
micamente viáveis.

Agora, analisa-se a perspectiva da junção de empresas produtoras por níveis similares de 
acumulação de capacidades tecnológicas, isto é, os padrões identificados para área de processos 
industriais. Comparativamente à análise por níveis, nos próximos itens, discorre-se sobre níveis 
comuns entre as empresas produtoras de acumulação de capacidades tecnológicas.
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Padrão 1 Industrial: permanência em capacidade inovadora básica de 2003 a 2014

• Corresponde a duas empresas (13%), que permaneceram em capacidade inovadora 
básica ao longo de todo o período estudado. Essas empresas mantiveram-se capazes 
de realizar pequenas adaptações e melhorias nas tecnologias existentes, além de con-
tarem com grupos de engenheiros e técnicos trabalhando na implementação dessas 
pequenas adaptações em processos e produtos.

Padrão 2 Industrial: involução de capacidade inovadora intermediária para básica de 2003 a 2014

• Corresponde a duas empresas (13%), que, até 2006-2008, estavam em capacidade ino-
vadora intermediária e, em 2009-2011, caíram para básica, mantendo-se nela até 2012-
2014. Essas empresas não conseguiram mais realizar atividades como implementar 
modificações relativamente complexas baseadas em engenharia e experimentações.

• O decréscimo de inovação intermediária para básica aconteceu, possivelmente, em 
função das dificuldades financeiras pelas quais as empresas deste padrão enfrentaram. 

Padrão 3 Industrial: permanência em capacidade inovadora intermediária de 2003 a 2014

• Corresponde a seis empresas, que permaneceram em capacidade inovadora interme-
diária de 2003 a 2014. Em comparação com as empresas o Padrão 3 Industrial, conse-
guiram implementar modificações relativamente complexas baseadas em engenharia 
e experimentações do primeiro (2003-2005) ao último triênio (2012-2014).

• Essas empresas realizaram esforços com vistas a buscar melhoria do maquinário indus-
trial para manter (e aumentar) os níveis de rendimento na produção de açúcar e de 
bioetanol, dada a mudança nas condições da matéria-prima, que passou a ser picada.

Padrão 4 Industrial: evolução de capacidade inovadora básica para avançada de 2003 a 2014

• Corresponde a aproximadamente quatro empresas, que até 2006-2008 eram capaci-
dade inovadora básica e, em 2009-2011, alcançaram capacidade inovadora avançada, 
mantendo-se nessa posição até 2012-2014. Essas empresas, a partir de 2009-2011, acu-
mularam capacidades tecnológicas para atividades de P&D aplicados próximas da fron-
teira tecnológica internacional.

• Em comparação com as empresas do Padrão 3 Industrial, saíram da posição de rea-
lizar atividades como implementação de controles não sistemáticos de processos de 
qualidade, bem com melhorias nas características do produto e padronização como re-
sultado da automatização, e passaram à posição de realizar melhorias no processo de 
fermentação e desenvolvimento de biocombustíveis avançados e bioetanol celulósico.
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(iv) Acumulação de capacidades tecnológicas na indústria sucroenergética: avaliação comparativa 
entre as áreas tecnológicas

• As evidências apontam para uma intensa variabilidade dentro do setor em termos das 
áreas tecnológicas e entre as empresas produtoras. Por exemplo, em feedstock, a maior 
parte das empresas engajou-se em atividades de produção e algumas, em atividades 
inovadoras. Não obstante, institutos de pesquisa realizaram marcados esforços e con-
tribuições em inovações em variedades. As empresas produtoras, por outro lado, as-
sumiram uma posição passiva em relação a esse arranjo de inovação (ver subseções 
5.1.2.1 e 5.2.4.2).

• Empresas em nível de inovação básico em feedstock acumularam capacidades tecno-
lógicas em nível intermediário nas áreas de processos agrícolas e processos industriais. 
Por exemplo, a empresa Zeta estava em nível de inovação básico em feedstock e inter-
mediário em processos industriais. As empresas Sigma, Alfa e Mi tinham nível de pro-
dução em feedstock e nível de inovação básico em processos industriais.

• Empresas em nível de inovação avançado em feedstock, como a Teta e a Ômega, tam-
bém o eram em processos industriais e processos agrícolas. A empresa Ômega, em pro-
cessos agrícolas, possuía nível de inovação intermediário.

• Acumular capacidades tecnológicas em um dos níveis de inovação em processos in-
dustriais requer acumular capacidades tecnológicas em um dos níveis de inovação 
também em processos agrícolas. A exceção foi a empresa Zeta, que acumulou, em pro-
cessos agrícolas, capacidades tecnológicas em nível de produção e, em processos in-
dustriais, nível de inovação intermediário.

6.2 A influência dos mecanismos de aprendizagem nos padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas

Nesta seção, discutem-se os resultados sobre como as empresas produtoras acumularam 
suas capacidades tecnológicas nas três áreas tecnológicas reportadas. Dá-se ênfase aos esforços 
deliberados das empresas para adquirir recursos, isto é, capacidades tecnológicas. A aprendi-
zagem foi analisada pela mensuração dos esforços internos (intraorganizacionais) à empresa, 
bem como por seus vínculos interorganizacionais (externos). Os mecanismos intra (internos) e 
interorganizacionais (externos) foram analisados em termos de sua frequência média de uso e 
respectivos resultados gerados. Assim como nas seções 5.2.1 e 5.2.2, as frequências médias de 
uso foram expressas em porcentagem, isto é, cada categoria – mecanismo interno ou externo, 
resultado interno ou externo, bem como parceiro externo – teve uma frequência máxima possí-
vel de uso ao longo do período estudado. Por exemplo, se uma empresa realizou codificação de 
conhecimento, que gerou melhorias em produtos existentes e criação de novos conhecimentos 
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científicos, recebeu um valor igual a 2. Logo, cada empresa poderia apresentar um valor que 
variava entre 0 e 8 para cada um de seus quatro mecanismos intraorganizacionais em cada pe-
ríodo de tempo. Nesse mesmo exemplo, a empresa possuía uma frequência de 25% (valor 2 de 
8 possíveis) na utilização do mecanismo de aprendizagem de codificação de conhecimento em 
um período de tempo específico. 

(i) Área de feedstock e suas fontes de acumulação de capacidades tecnológicas

Nesta subseção, segue-se o mesmo escrutínio de análise das inferências estatísticas encon-
tradas com ANOVA e teste de Duncan, complementadas pela análise descritiva das frequências 
médias dos mecanismos intra e interorganizacionais.

Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e suas respectivas fontes internas e externas 
de aprendizagem

• O Padrão 1 Feedstock contemplou as empresas que se mantiveram em capacidade de 
produção. Essas empresas, no período como um todo, usaram os mecanismos inter-
nos, como codificação do conhecimento e compartilhamento interno de conhecimen-
to, com frequência média similar (41% e 40%, respectivamente), a das empresas em 
capacidade inovadora (Padrão 2 Feedstock e Padrão 3 Feedstock). Contudo, na análise 
triênio a triênio, usaram todos os mecanismos internos com frequência média menor. 
Resultados como informações técnicas sobre processos existentes, bem como criação 
de novos conhecimentos científicos, foram gerados com a mesma frequência que em-
presas que atingiram a capacidade inovadora. Entretanto, essas empresas, em feeds-
tock, geraram uma gama maior de resultados internos de aprendizagem, que escapou 
às empresas que se mantiveram em capacidade de produção.

• As empresas que evoluíram até capacidade inovadora (Padrão 2 Feedstock, Padrão 3 
Feedstock, Padrão 4 Feedstock e Padrão 5 Feedstock) de fato utilizaram os mecanismos 
internos com frequência média consideravelmente superior. A construção e uso de me-
canismos internos de aprendizagem por empresas com capacidade inovadora, na área 
de feedstock, foram crescentes e bastante frequentes ao longo de 2003-2005 a 2012-
2014. Os principais resultados gerados foram informações técnicas sobre processos 
existentes e criação de novos conhecimentos científicos. No entanto, resultados como 
patentes e criação de novos conhecimentos científicos, bem como criação de novos 
processos produtivos, foram gerados por meio da aprendizagem interna.

• Estabelecer redes de aprendizado em aquisição de conhecimento e P&D com universi-
dades e institutos de pesquisa locais, bem como institutos de pesquisa internacionais, 
foi determinante para que essas empresas gerassem resultados como criação de novos 
produtos, criação de novos processos produtivos e patentes. As empresas do Padrão 1 
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Feedstock geraram com frequência média maior resultados como informações técnicas 
sobre produtos existentes e informações técnicas sobre processos existentes.

• Em feedstock, é interessante notar que, internamente, as empresas recorreram com 
maior frequência ao aprendizado por codificação de conhecimento, isto é, dado o ar-
ranjo de inovação estabelecido nessa área tecnológica (ver Boxe 5.6), foi fundamental 
às empresas construir meios internos de apreender as novas tecnologias geradas sem 
sua participação direta. Por outro lado, no Padrão 5 Feedstock e no Padrão 4 Feedstock, 
as empresas passaram a usar, ao longo do período estudado, mecanismos como cria-
ção interna de conhecimento.

• Da mesma forma que aquisição de conhecimento, treinamento e assistência técnica 
foram usados mais frequentemente. As empresas do Padrão 5 Feedstock e do Padrão 4 
Feedstock também realizaram P&D. 

• A empresa do Padrão 5 Feedstock foi aquela que mais parcerias de aprendizagem esta-
beleceu e mais resultados gerou. Alguns resultados implicaram elevação de capacida-
des tecnológicas, tais como: patentes (17% delas geradas em parcerias para contrata-
ção de profissionais) e criação de novos produtos (50% deles gerados em parcerias de 
aquisição de conhecimento). 

• É interessante notar que as empresas do Padrão 3 Feedstock, que elevaram sua capaci-
dade inovadora de básica para intermediária, tornaram mais frequentes tanto as fontes 
de aprendizagem internas quanto as externas a partir de 2006-2008 até 2012-2014 (Fi-
guras 5.24 e 5.32, respectivamente).

• De modo geral, as empresas produtoras intensificaram seus esforços internos de apren-
dizagem, na forma de elaboração de manuais técnicos, bem como treinamento dos 
funcionários em processos, laboratórios e plantas. 

• Não é de praxe que as empresas produtoras desenvolvam atividades de inovação em 
seus domínios, ainda que, no período recente, algumas tenham se envolvido mais com 
os institutos de pesquisa no âmbito desse processo. Possivelmente, no padrão 4, a mu-
dança de inovação básica para avançada ocorreu a partir da atuação em projetos de 
inovação de institutos como Ridesa e CTC (ver Boxe 5.7).

(ii) Área de processos agrícolas e suas fontes de acumulação de capacidades tecnológicas

Nesta subseção, segue-se o mesmo escrutínio da área de feedstock, isto é, análise das infe-
rências estatísticas encontradas com ANOVA e teste de Duncan, complementadas pela análise 
descritiva das frequências médias dos mecanismos intra e interorganizacionais.
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Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e suas respectivas fontes internas e externas 
de aprendizagem

• O Padrão 1 Agrícola representou as empresas que permaneceram em capacidade de 
produção. Essas empresas, no cômputo estatístico do período como um todo, utiliza-
ram os mecanismos internos em frequência idêntica à das empresas que elevaram suas 
capacidades tecnológicas até capacidade inovadora, como Padrão 2 Agrícola e Padrão 
4 Agrícola. Entretanto, na análise triênio a triênio, sua frequência foi menor. Os resulta-
dos gerados internamente com frequência média maior foram relativos a informações 
técnicas sobre processos existentes e informações técnicas sobre produtos existentes.

• Em processos agrícolas, a acumulação de capacidades tecnológicas pelas empresas 
produtoras dependeu do uso de todos os mecanismos internos: codificação interna 
de conhecimento, compartilhamento interno de conhecimento, criação interna de co-
nhecimento e integração interna de conhecimento. Assim, empresas em capacidades 
inovadoras (como Padrão 2 Agrícola, Padrão 3 Agrícola, Padrão 4 Agrícola e Padrão 5 
Agrícola) usaram,em processos agrícolas, todos esses mecanismos com frequência mé-
dia superior a 70% em cada um dos triênios estudados, à exceção das empresas em ca-
pacidade inovadora básica (Padrão 2 Agrícola), que os utilizaram com frequência média 
menor do que 40%.

• Quanto à frequência média dos resultados gerados a partir dos mecanismos internos, 
não houve pronunciadas diferenças entre os padrões de capacidade inovadora. Contu-
do, apenas no Padrão 5 Agrícola, criação interna de conhecimento resultou em paten-
tes, assim como integração interna de conhecimento. 

• Os mecanismos externos de aprendizado foram menos usados, em processos agrícolas, 
do que os mecanismos internos pelas empresas de todos os padrões. Os mecanismos 
externos que teriam explicado os diferentes padrões agrícolas foram: aprendizado com 
usuários líderes, aquisição de conhecimento e P&D, bem como contratação de profis-
sionais e diferentes formas de ensino. De fato, quanto maior foi a posição de capacida-
de inovadora alcançada, mais frequentemente as empresas usaram esses mecanismos 
externos. 

• Em termos de resultados gerados, para a empresa do padrão 5, os mecanismos aqui-
sição de conhecimento e P&D foram aqueles que geraram: criação de novos conheci-
mentos científicos (frequência média de 50%) e criação de novos processos produtivos 
(60% nas parcerias em P&D); patentes foram geradas com razoável frequência média 
(17%) em contratação de profissionais. Esses resultados dizem muito considerando 
que, no período do estudo (2003-2014), a área de processos agrícolas passou por uma 
substancial transformação de processo produtivo, dada a mecanização da colheita.

• As empresas do Padrão 4 Agrícola, que saíram da capacidade inovadora básica para 
intermediária, aumentaram, em 2009-2011, a realização de treinamento – de 21% em 
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2003-2008 para 23% em 2009-2014. Os resultados gerados em treinamento foram pa-
tentes e criação de novos conhecimentos científicos, além dos demais resultados de 
melhorias e adaptações e informações técnicas para produtos e processos existentes. 
As empresas do Padrão 2 Agrícola, que se mantiveram em capacidade inovadora bási-
ca, geraram basicamente melhorias e adaptações e informações técnicas para produ-
tos e processos existentes.

• A rede de aprendizagem em processos agrícolas recorrente entre as empresas de todos 
os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas foi composta por consultorias, 
fornecedores e universidades e institutos de pesquisa locais. A empresa do Padrão 5 
Agrícola, por sua vez, estabeleceu parceria com todos esses fornecedores com frequên-
cia média superior a 63%, mas também com clientes, firmas competidoras e universida-
des e institutos de pesquisa internacionais. As empresas dos padrões 3, 4 e  5 realizaram 
aprendizado com uma gama maior de parceiros. P&D e aquisição de conhecimento 
foram realizados pelas empresas do Padrão 5 Agrícola e Padrão 3 Agrícola com uma 
série de parceiros.

• Enquanto a empresa do Padrão 5 Agrícola, a partir dessas parcerias de aprendizagem 
externa, gerou resultados como criação de novos produtos, criação de novos processos 
produtivos, criação de novos conhecimentos científicos, entre outros, as empresas do 
Padrão 3 Agrícola geraram resultados limitados a melhorias e adaptações, bem como 
informações técnicas e, a uma frequência muito baixa (2%), criação de novos produtos 
e patentes.

• De fato, houve da parte das empresas de capacidade inovadora, sobretudo, Padrão 5 
Agrícola e Padrão 3 Agrícola, um esforço considerável de desenvolvimento de novas 
máquinas e implementos agrícolas (ver subseções 5.1.2.2 e 5.2.4.2), sendo que a em-
presa do Padrão 5 Agrícola acompanhou esse esforço com parcerias para melhorar o 
processo de produção como um todo, incluindo a busca por novas variedades de cana-
-de-açúcar (feedstock) e novas tecnologias de fermentação.

• Um último aspecto a se chamar atenção é a formação dos recursos humanos das em-
presas produtoras em processos agrícolas. Mecanismos como treinamento, contrata-
ção de profissionais e diversas formas de ensino foram usados com bastante frequên-
cia pelas empresas com capacidade inovadora. Por exemplo, as empresas do Padrão 4 
Industrial realizaram treinamento com universidades internacionais (10%), fornecedo-
res (44%) e consultorias (50%). Essas empresas também usaram com frequência média 
considerável mecanismos como criação interna de conhecimento e integração interna 
de conhecimento.

• A posição de capacidade inovadora em liderança mundial, na área de processos agríco-
las, esteve associada a conseguir uma máquina totalmente adaptada à colheita da ca-
na-de-açúcar.  Embora não se tenham detectado empresas com capacidade inovadora 
em liderança mundial nesta área na indústria sucroenergética brasileira, há uma série 
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de parcerias para esse propósito, sobretudo entre fornecedores e empresas produtoras, 
uma vez que a principal instituição de pesquisa nessa área tem passado por dificulda-
des financeiras.

(iii) Área de processos industriais e suas fontes de acumulação de capacidades tecnológicas

Novamente, nesta subseção, segue-se o mesmo escrutínio das áreas de feedstock e pro-
cessos agrícolas, isto é, inferências estatísticas obtidas com ANOVA e teste de Duncan, comple-
mentadas pela análise descritiva das frequências médias dos mecanismos intra e interorganiza-
cionais.

Os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e suas respectivas fontes internas e externas 
de aprendizagem

• Em processos industriais, os mecanismos internos foram usados com frequência média 
superior a 50% pelas empresas de todos os padrões. Os resultados gerados por esses 
mecanismos foram, basicamente, relativos a informações e melhorias em processos e 
produtos existentes. Apenas as empresas do Padrão 4 Industrial geraram resultados 
como patentes. Os mecanismos externos foram usados de forma variada entre si (em 
termos de frequência média) pelas empresas de cada padrão. 

• Nenhuma empresa manteve-se em capacidade de produção, porém as empresas do 
Padrão 2 Industrial involuíram, saindo da capacidade inovadora intermediária para bá-
sica. Essas empresas praticamente não utilizaram mecanismos internos e externos após 
2006-2008. O fato de terem sido classificadas em grupos de frequência média, de forma 
similar às empresas do Padrão 3 Industrial e Padrão 4 Industrial, diz respeito ao período 
em que estavam em capacidade inovadora intermediária (2003-2008). 

• As empresas do Padrão 3 Industrial e do Padrão 1 industrial utilizaram todos os me-
canismos internos com menor frequência média em relação às empresas do Padrão 4 
Industrial. O mecanismo interno mais utilizado pelo Padrão 1 Industrial (Figura 5.66) foi 
criação interna de conhecimento, com frequência média de 31%, enquanto codificação 
de conhecimento passou a ser utilizado somente no último triênio (19%).

• Aprendizado com usuários líderes, aquisição de conhecimento, contratação de profis-
sionais, diferentes formas de ensino, P&D e treinamento foram estatisticamente sig-
nificativos, bem como assistência técnica, e guardaram relação com a acumulação de 
capacidades tecnológicas em diferentes padrões.

• Em relação aos mecanismos internos, o Padrão 4 Industrial, de 2003 a 2011, diferen-
ciou-se dos demais padrões ao utilizar com maior frequência média todos os meca-
nismos internos (Figura 5.75). Esse uso ocorreu com a mesma frequência média (75%) 
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nesse intervalo de tempo. No triênio 2012-2014, por outro lado, o padrão aumentou a 
frequência de uso apenas de criação interna de conhecimento. Integração interna de 
conhecimento e codificação interna de conhecimento foram usados com menor fre-
quência pelo padrão 4 em relação aos triênios anteriores. O Padrão 2 Industrial, entre 
2003 e 2011, manteve a mesma frequência média de uso (50%) de todos os mecanis-
mos internos de aprendizagem.

• Criação de novos produtos surgiu como resultado no Padrão 3 Industrial a partir de 
2009, indicando a preocupação com a diversificação dos produtos, sobretudo, a partir 
dos resíduos – o que foi discutido na subseção 5.1.2.3. Informações técnicas sobre pro-
dutos existentes e melhorias e adaptações em processos e produtos existentes foram 
os únicos tipos de resultado gerados pelo Padrão 1 Industrial, porém apresentaram a 
mesma frequência média pelas empresas do Padrão 1 Industrial e Padrão 2 Industrial, 
excetuando, também, o mecanismo P&D, uma vez que as empresas do Padrão 4 Indus-
trial utilizaram-no com maior frequência média (29,7%).

• As empresas do Padrão 4 Industrial realizaram P&D com consultorias (70%) e universi-
dades e institutos de pesquisa locais (53%). Aquisição de conhecimento foi realizado 
com praticamente todos os parceiros, especialmente com fornecedores (68%) e con-
sultorias (68%).

• As empresas do Padrão 2 Industrial realizaram treinamento em parceria com consulto-
rias e não com universidades, como os demais padrões de maior capacidade inovadora 
fizeram. Aliás, os principais parceiros das empresas desse padrão foram consultorias. 
Universidades e institutos de pesquisa locais foram parceiros especialmente para P&D, 
realizado no primeiro triênio apenas. 

• Pode-se afirmar que fornecedores, consultorias e universidades e institutos de pesqui-
sa locais foram os principais parceiros de aprendizagem externa das empresas. As em-
presas do Padrão 3 Industrial praticamente não realizaram parcerias de aprendizagem 
com universidades e institutos de pesquisa internacionais (exceto treinamento, com 
frequência média de 3%). Aquisição de conhecimento foi realizado em parceria com 
consultorias (51%), principalmente, com as quais treinamento também se destacou 
(50%). Assistência técnica foi realizado com a mesma frequência média (36%) com uni-
versidades e institutos de pesquisa locais, fornecedores e consultorias.

• Empresas do Padrão 4 Industrial e do Padrão 3 Industrial geraram resultados como cria-
ção de novos conhecimentos científicos, criação de novos produtos, bem como paten-
tes, o que não se observou nas empresas dos demais padrões. Em processos industriais, 
as empresas que evoluíram na acumulação de capacidades tecnológicas foram aquelas 
que envidaram esforços para diversificar a produção (criação de novos produtos), bem 
como melhoraram fases do processo produtivo, como a fermentação, que em alguma 
medida exigiu a criação de um novo processo produtivo.
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• Como descrito no Boxe 5.7, atividades importantes de nível de inovação de liderança 
mundial têm sido desenvolvidas na indústria sucroenergética brasileira.

6.2.1 Uma revisão crítica quanto aos mecanismos de aprendizagem e à acumulação de 
capacidades tecnológicas na indústria sucroenergética no Brasil (2003-2014) 

Embora essa indústria, no período recente, tenha avançado em novas rotas como o bioe-
tanol celulósico ou nas pesquisas sobre transgenia, bem como em bioprodutos (biofármacos, 
bioplástico) – para citar alguns exemplos, apenas –, quando se analisam as empresas produtoras, 
o contexto altera-se. Isso porque as empresas diferenciam-se consideravelmente quanto à acu-
mulação de capacidades tecnológicas, em todas as áreas tecnológicas – talvez menos em pro-
cessos industriais. Nesse contexto, este estudo não identificou empresas que tenham acumulado 
capacidades tecnológicas em nível de liderança mundial, o que não significa que atividades de 
liderança global não tenham sido geradas na indústria sucroenergética do Brasil. Seguem algu-
mas reflexões a respeito.

O superintendente da empresa Khi avaliou:

O desenvolvimento agrícola é longo, é biológico. Para mudar o canavial, é no mínimo três a qua-
tro anos. Diferentemente da indústria, em que tudo é mais fácil de mudar. O grande desenvolvi-
mento que tem que buscar é na fase agrícola, que é 75% do custo do produto acabado. O maior 
custo é a colheita (talvez 40% do custo da lavoura), depois vem plantio, tratos culturais etc.

Quanto a aumentar a produtividade dada a mecanização da colheita de cana-de-açúcar, 
o CTBE tem desempenhado papel relevante nesse processo. A máquina de estrutura de tráfego 
controlado, em desenvolvimento pelo CTBE, deverá executar todas as operações mecanizadas no 
ciclo da cana-de-açúcar, isto é, do plantio à colheita. A máquina busca reduzir o tráfego no cana-
vial, diminuindo, assim, a compactação do solo. As colhedoras atuais possuem bitola de 1,6 a 2,4 
m, o que permite colher uma linha de cada vez da plantação de cana, além de compactar o solo 
intensamente. Na máquina em teste pelo CTBE, essa bitola passa a ter 9 m. Uma bitola maior per-
mitiria o plantio direto da cana, além de reduzir o tráfego. Para operacionalizar esse projeto, po-
rém, houve uma série de dificuldades, como ressaltou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

Plataforma de várias linhas, ela vai colhendo e as bordas passam somente o necessário. O con-
ceito do corte foi alterado. O CTBE tem um projeto de 9 m. E as empresas não bancaram, quem 
bancou primeiro foi a Jacto. É um conceito diferente, mexe com a logística, mas está com muita 
dificuldade de operacionalizar.

O conceito do CTBE será muito difícil de operacionalizar. A questão comercial é um dificultador 
principal. Empresas como Case e John Deere tinham fila de comprador quando o setor estava 
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bombando. E também há a falta de pesquisa. Hoje não tem gente pesquisando, há um pouco no 
CTBE e, no CTC, nada.

Em geral, avançar na diversificação de produtos, bem como em uma nova rota tecnológica 
para produção do bioetanol, dependeu do aprendizado de novos processos produtivos, como 
a fermentação, por exemplo. Uma avaliação recorrente dos representantes dessas empresas foi 
que há muito ainda a ser feito nos processos industriais, que vêm sendo cada vez mais estrutu-
rados dentro dessas empresas. Sobre isso, relatou o diretor da área agrícola da empresa Gama:

Agora, no âmbito geral, eu diria que para tirar proveito de uma indústria duas coisas são mui-
to importantes. A primeira delas é as pessoas. Precisa ter uma equipe com unidade não apenas 
em conhecimento, mas em envolvimento. O comprometimento é fundamental. Somado a isso, 
outro aspecto importante é o nível de automação. Com automação, você começa a pensar em 
novas oportunidades de uso dos recursos. Isso muda a forma das pessoas de enxergar. 

Em todas as áreas tecnológicas, os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
no nível básico utilizaram com frequência maior parceiros como fornecedores e consultorias. 
Mesmo os padrões de capacidade inovadora intermediária recorreram a esses parceiros com al-
guma frequência, enquanto empresas dos padrões de capacidade inovadora avançada (estável 
ou crescimento) tiveram como resultados mais frequentes criação de novos conhecimentos e 
criação de produtos, a partir de parcerias com universidades e institutos de pesquisa. Os padrões 
de capacidade inovadora básica e, em alguma medida, intermediária tiveram como resultados 
treinamento e diferentes formas de ensino.

Ainda em relação à aprendizagem, cabem algumas reflexões a partir das evidências da 
pesquisa de campo, as quais se referem, sobretudo, à pesquisa de variedades de cana-de-açúcar 
(área de feedstock), grande desafio em termos de aprendizado colocado pela expansão das uni-
dades produtivas agrícolas para novas áreas, como o Centro-Oeste. A esse respeito, o diretor da 
empresa Alfa avaliou:

Precisávamos de parcerias para desenvolver variedades novas adaptadas aos seus ambientes 
(parcerias). Sem querer fazer todo o programa de desenvolvimento já existente, quisemos entrar 
nas fases avançadas do projeto de investimento. Temos estrutura para testar os clones em nossos 
próprios viveiros, que estão presentes em todas as unidades. Usamos esses viveiros para estabe-
lecer testes competitivos. Resgatamos algumas variedades que tinham sido descartadas pelos 
programas já existentes. Deparamo-nos com duas possíveis atuações: resgatar variedades com 
potencial específico para nossas regiões e participar do desenvolvimento de novas variedades, 
mas com foco em região de fronteira.
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Manter um programa de P&D de melhoramento genético para novas variedades represen-
ta um custo elevado para as empresas, que nem sempre se justifica, tendo em conta os volumes 
produzidos de cana-de-açúcar. Assim, um programa próprio de P&D nessa área é entendido na 
indústria como sendo responsabilidade dos institutos de pesquisa citados, como avaliou o dire-
tor da empresa Alfa:

Em inovação, tínhamos programas de médio e de longo prazo, em feedstock. Era preciso de-
senvolver novas variedades para, então, desenvolver novas tecnologias. Então, a gente sempre 
dependia do programa de breeding. Fizemos muitas contas e reflexões e, considerando nosso 
business case e o posicionamento estratégico, chegamos à conclusão de que um programa de 
breeding para desenvolver novas variedades só se justificaria se houvesse um volume razoável de 
cana. Porque um programa de variedades é caro, o lançamento de uma nova variedade supõe 
um investimento considerável. Teríamos que ter uma massa de 100 a 120 milhões toneladas de 
cana para ter um programa de breeding, que é o que acontece com as empresas de celulose, e a 
gente produz 30 milhões de toneladas de cana, então, a empresa não comporta um programa 
desses. 

Por outro lado, as empresas produtoras entendem que novas variedades cada vez mais 
adaptadas às condições diferentes entre as regiões brasileiras terão cada vez mais impacto no 
aumento de rentabilidade na colheita da cana. Ressaltou o diretor da área agrícola da empresa 
Gama:

Durante esses ciclos, você está renovando seu canavial todos os anos e lá no fim do ciclo você vê 
que é bom. Só que às vezes acha que não está dando certo e acaba mudando isso ao longo do ca-
minho. Terras, climas diferentes, mesmo próximos da usina. O que eu realmente vejo em pesquisa 
é a variedade, é a principal aqui.

As evidências quantitativas da relação entre mecanismos intraorganizacionais e resultados 
por padrão de capacidade inovadora da área de feedstock indicam que mesmo os mecanismos 
internos podem ter sido usados com frequência média relativamente similar entre os padrões, 
porém avançar em termos de acumulação de capacidades tecnológicas requer resultados mais 
frequentes em termos de geração de conhecimento.

6.3 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas no desempenho 
competitivo das empresas da indústria sucroenergética no Brasil (2003-2014)

Nesta pesquisa, buscou-se, ainda, analisar e avaliar o que representa atingir um dado nível 
de capacidade pelas empresas da amostra em termos de produtividade do trabalho e do capi-
tal e de receitas de exportação, levando em conta as áreas de feedstock, processos agrícolas e 
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processos industriais (subseção 5.3). Foram consideradas as variáveis de desempenho produti-
vidade e exportação, sendo a primeira medida em termos de receita líquida por trabalhador e a 
segunda quanto à proporção da receita líquida total obtida com exportações.

A análise ocorreu tanto por uma abordagem qualitativa, por meio da realização de entre-
vistas com representantes das empresas da indústria sucroenergética e de workshops com es-
pecialistas do setor, quanto por uma abordagem quantitativa, mediante inferências estatísticas 
cujas fontes de dados foram as respostas fornecidas pelas empresas da amostra nos questioná-
rios da pesquisa. Em um primeiro momento (subseções 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3), foram utilizadas as 
mesmas inferências estatísticas de mecanismos de aprendizagem (ANOVA e teste de Duncan), 
buscando a relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e desempenho 
medido em produtividade e percentual de receitas obtidas com exportação. Em seguida, téc-
nicas econométricas foram utilizadas (subseção 5.3.4). Essas inferências tomaram os níveis de 
capacidade tecnológica em cada área tecnológica e seu impacto na produtividade do trabalho, 
na produtividade do capital e no percentual de receitas obtidas com exportação.

6.3.1 Evolução da produtividade do trabalho e da proporção de receitas 
obtidas com exportação na indústria sucroenergética (2003-2014)

• Entre 2003 e 2014, houve aumento da produtividade das empresas da indústria su-
croenergética da amostra desta pesquisa (Figura 5.86). Entre 2006-2008 e 2009-2011, a 
produtividade praticamente dobrou, mantendo-se em expansão no último triênio. As 
empresas da amostra passaram a obter menor proporção das receitas com exportação 
a partir de 2009. O mercado externo, ainda assim, não pareceu constituir a principal 
fonte de receitas das empresas da amostra (Figura 5.87).

Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e desempenho competitivo das empresas pro-
dutoras

(i) Área tecnológica de feedstock

• Para produtividade do trabalho, os testes estatísticos mostraram que não haveria rela-
ção entre ela e os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. A proporção 
de receitas obtidas com exportação e os padrões de acumulação de capacidades tec-
nológicas apresentaram relação. O Padrão 1 Feedstock e o Padrão 2 Feedstock foram 
classificados com a mesma frequência média (grupo de frequência média), enquanto o 
Padrão 3 Feedstock foi classificado sozinho no grupo de frequência baixa. 
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• Colocando a produção de açúcar (percentual) como variável de controle, o teste ANO-
VA não registrou relação da produtividade e exportação com os padrões de acumula-
ção de capacidades tecnológicas.

(ii) Área tecnológica de processos agrícolas

• A relação entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas em processos 
agrícolas e as variáveis de desempenho produtividade do trabalho e proporção das 
receitas com exportação foi positiva e estatisticamente significativa. Tanto para desem-
penho da produtividade do trabalho quanto para exportação, as médias intermediá-
rias, em que estavam os padrões que representavam acumulação de capacidades em 
níveis de inovação maiores, foram maiores do que as médias do grupo de menor média.

• A média da produtividade do trabalho para as empresas do Padrão 2 Agrícola (82 mil) 
foi 75 vezes maior do que a média do Padrão 1 Agrícola (108). Ademais, 57,5% das recei-
tas das empresas do grupo de frequência média foram alcançadas por exportação. Em 
produtividade do trabalho, o Padrão 3 Agrícola e o Padrão 4 Agrícola classificaram-se 
no mesmo grupo do Padrão 2 Agrícola. Em percentual de receitas obtidas com exporta-
ção, as empresas do Padrão 4 Agrícola classificaram-se no grupo de frequência média.

• Ter acumulado mais capacidades tecnológicas em processos agrícolas representou, 
para as empresas produtoras, maior proporção de receitas obtidas com exportação. O 
Padrão 4 Agrícola foi classificado no grupo de frequência alta, isto é, em média, 57,5% 
de suas receitas, no período tratado nesta pesquisa, foram obtidas por meio de expor-
tações. Em outro extremo, o Padrão 1 Agrícola foi classificado no grupo de frequência 
muito baixa, uma vez que suas receitas foram unicamente oriundas do mercado inter-
no. É interessante notar que, ao controlar os resultados de proporção de receitas ob-
tidas com exportações, as empresas que acumularam mais capacidades tecnológicas 
exportaram mais. Por exemplo, as empresas do Padrão 4 Agrícola classificaram-se, pelo 
teste de Duncan, no grupo de frequência alta.

(iii) Área tecnológica de processos industriais

• Produtividade do trabalho e proporção das receitas com exportação foram estatisti-
camente significativas, isto é, guardaram relação com os padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas.

• Tanto para produtividade do trabalho quanto para exportação, no grupo de média in-
termediária, em que estavam os padrões que representavam a evolução da acumula-
ção de capacidades tecnológicas em níveis de inovação mais elevados, as médias foram 
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maiores do que as do grupo de menor média. A produtividade média das empresas do 
Padrão 1 Industrial não variou consideravelmente entre os triênios analisados, assim 
como do Padrão 2 Industrial. Quanto à exportação, a variabilidade entre os padrões foi 
consideravelmente menor.

• O controle por produção de açúcar (proporção) e receitas com exportação manteve 
médias estatisticamente significativas. No entanto, em produtividade do trabalho, o 
Padrão 4 Industrial não se diferenciou dos demais (classificou-se em ambos os grupos 
de frequência média). Ainda em produtividade do trabalho, embora classificados no 
mesmo grupo (frequência média), o Padrão 2 Industrial e o Padrão 3 Industrial destaca-
ram-se do Padrão 1 Industrial. 

Breve discussão sobre o impacto dos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas no desem-
penho das empresas produtoras por área tecnológica 

• No tocante às diferenças esperadas quanto à produtividade (agrícola) das empresas 
produtoras entre as diferentes regiões do país, bem como à influência que essa área 
tem exercido na competividade como um todo, a análise permitiu captá-las em termos 
do desempenho por padrões de acumulação de capacidades tecnológicas.

• Em processos agrícolas, as variáveis de desempenho produtividade e percentual de 
receitas obtidas com exportação tiveram o mesmo nível de significância estatística. Foi 
possível observar a diferenciação de médias entre os quatro padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas para os quais foram reportados resultados. Em termos de 
produtividade, por exemplo, as empresas do Padrão 2 Industrial, do Padrão 3 Industrial 
e do Padrão 4 Industrial classificaram-se no grupo de média intermediária.

• Esse desempenho não foi observado em processos industriais, tampouco em feedstock, 
uma vez que, nesta área tecnológica, produtividade e acumulação de capacidades tec-
nológicas em padrões não foram observadas.

• Em processos industriais, vale dizer, a inserção nos mercados internacionais esteve mais 
associada à promoção de atividades de engenharia, automação, imitação criativa, bem 
como desenvolvimento e desenho de produtos/serviços mais complexos, entre outras 
atividades inovativas.

• Um aspecto adicional para refletir sobre esse resultado é o fato de, em feedstock, as 
empresas em níveis de produção e de inovação básica terem intensificado seus recur-
sos para implementar as variedades desenvolvidas pelas instituições. Assim, exerceram 
atividades de teste e jardins clonais, mantendo maior interação com os institutos de 
pesquisa em relação aos resultados alcançados pelas variedades plantadas.
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Relação entre acumulação de capacidades tecnológicas das empresas produtoras e seu desempenho 
competitivo (2003-2014)

Mais uma observação metodológica sobre esta análise, em especial: inicialmente, foram 
analisados os modelos para empresas produtoras, considerando as variáveis dependentes pro-
dutividade do trabalho, produtividade do capital, receita de vendas da firma j no período t (a 
preços de 2005) e valor do ativo imobilizado da firma j no período t (a preços de 2005). A seguir, 
destacam-se alguns pontos:

• Apenas os níveis de capacidade tecnológica acumulados na área de processos agríco-
las explicaram o desempenho em termos de produtividade do trabalho e de produti-
vidade do capital. O efeito da acumulação de capacidades tecnológicas em processos 
agrícolas sobre a produtividade do capital foi menor quando as demais áreas foram 
tomadas em conjunto (173,5). Ao considerar apenas a área agrícola, seu efeito aumen-
tou para 203 (Tabela 5.43). Vale ressaltar que o número de observações foi o mesmo nas 
quatro regressões.

• Para inferir a relação entre a acumulação de capacidades tecnológicas e a receita de 
vendas, foram acrescidas as variáveis número de funcionários, ativo imobilizado real 
e percentual de funcionários com ensino superior (Tabela 5.24). A intensidade da cor-
relação entre acumular capacidades tecnológicas em processos agrícolas e variações 
positivas em receita de vendas foi a maior entre todas as especificações (3,372) consi-
deradas.

• Os resultados das regressões permaneceram indicando que as capacidades tecnológi-
cas acumuladas em processos agrícolas exerceram efeito positivo sobre a produtivida-
de do trabalho, sobretudo, entre as empresas exportadoras. Em média, um aumento 
de uma unidade no índice de processos agrícolas elevou em até 223.840 unidades a 
produtividade do trabalho para as empresas de mesmo porte.

• A explicação para ganhos de produtividade do trabalho por processos agrícolas foi mais 
intensa (93.543) quando o modelo foi regredido com todas as variáveis conjuntamente.

• O mesmo ocorreu para exportação (130.297). Embora não tenham apresentado rela-
ção explicativa com a produtividade do trabalho variáveis como origem do capital e 
número de plantas, quando não foram consideradas, o impacto de processos agrícolas 
e exportação na produtividade do trabalho caiu quase pela metade.

• O controle com número de plantas, embora não tenha sido significativo, fez aumentar 
o impacto do acúmulo de capacidades tecnológicas em processos agrícolas na produ-
tividade do capital (288,2).

• Em feedstock, a análise econométrica não chegou a resultados significativos para as-
sociar produtividade do trabalho e produtividade do capital aos níveis de capacidade 
tecnológica acumulados das empresas. Contudo, nas regressões nas quais exportação 
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foi variável dependente, feedstock foi estatisticamente significativa, explicando as varia-
ções nas exportações (Tabela 5.28).

Breve discussão sobre o impacto da acumulação de capacidades tecnológicas no desempenho das 
empresas da indústria sucroenergética no Brasil (2003-2014)

• O desempenho competitivo, em termos de produtividade e inserção externa, das 
empresas da indústria sucroenergética esteve bastante atrelado à área de processos 
agrícolas, como mostraram os resultados econométricos. De fato, a partir da colheita 
mecanizada, a interação entre essa área e as demais (feedstock e processos industriais) 
aumentou, seja pela busca de novas variedades, seja pela necessidade de renovar o 
maquinário e os processos de fermentação e extração. 

• Foi também uma área (processos agrícolas) para a qual as empresas apresentaram dife-
renças entre si. Em outras palavras, a produção de cana-de-açúcar no Brasil ocorre nas 
regiões Sudeste, Nordeste, parte da região Sul e, mais recentemente, Centro-Oeste. A 
amostra desta pesquisa foi composta por empresas de todas essas regiões, vale ressal-
tar. Logo, os canaviais estavam sujeitos a condições edafoclimáticas distintas – como 
descrito no Boxe 5.8. Além disso, havia empresas mais mecanizadas do que outras e 
empresas que compravam a maior parte de sua cana-de-açúcar de terceiros.

• A área de processos agrícolas guardou direta relação com a produtividade do trabalho 
e do capital das empresas, independentemente do cenário considerado (ver subseção 
5.3.4). Os resultados nesse sentido indicaram que as empresas da amostra, entre 2003 
e 2014, realizaram mais investimentos na estrutura organizacional e de gestão – dada 
a exigida sinergia entre as áreas –, bem como sistemas técnico-físicos – máquinas e 
implementos – foram essenciais.

• A influência no desempenho das empresas produtoras ocorreu pela área de feedstock 
apenas quando se tratou de exportação. Em outras palavras, acumular mais capaci-
dade tecnológica nessa área exerceu maior impacto no nível de receitas obtidas pela 
exportação, como indicaram os resultados da subseção 5.3.4, por meio da Tabela 5.28. 
Isso faz sentido considerando que a introdução de novas variedades – que proporcio-
nem maior biomassa, por exemplo – pode representar uma gama maior de produtos 
para atender a diferentes mercados externos. 

• Em termos da relação entre maior capacidade inovadora e desempenho competitivo 
(produtividade e exportações), é válido ressaltar que, na indústria sucroenergética, a 
área de processos industriais também se diferenciou entre as empresas, sobretudo, en-
tre aquelas que produziam açúcar e as que produziam bioetanol e bioeletricidade – 
que possuem processo produtivo mais complexo (Boxe 5.10).
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• Em geral, como exposto ao longo da subseção 5.1.1 deste trabalho, as empresas que 
acumularam capacidades tecnológicas em processos industriais fizeram-no a reboque 
da acumulação de capacidades em processos agrícolas.

• Os resultados incialmente encontrados foram corroborados na medida em que se 
avançou nos testes de robustez, com a inclusão de diferentes variáveis de controle.

• Em workshop da pesquisa, representantes de empresas produtoras alertaram que, em 
termos de produtividade e competitividade, o momento era de melhorar as tecnolo-
gias já existentes.

6.4 Implicações para estratégias empresariais e políticas públicas voltadas 
para a indústria sucroenergética no Brasil

Esta subseção objetiva apontar inferências de políticas públicas para a indústria sucroener-
gética no Brasil. Uma discussão breve sobre a evolução dessas políticas foi apresentada na seção 
4.5, mais especificamente no Quadro 4.2. Esse arcabouço institucional permitiu a proeminência 
da indústria sucroenergética brasileira no mercado internacional, uma vez que isso estaria mais 
relacionado com um sistema nacional de inovação, que começou a se consolidar na década de 
1930 e foi fortalecido pelo Proálcool.

Um aspecto corrente e geral entre os representantes dessa indústria é a percepção de que, 
mesmo com iniciativas recentes de políticas públicas, como o PAISS Agrícola – explorou-se esse 
tema na seção 4 –, a atuação governamental precisa voltar a ser mais incisiva para que a indús-
tria aumente sua capacidade inovadora. Isso pode ser entendido como a existência de um vazio 
institucional na indústria sucroenergética, que atravanca sua governança e, assim, sua compe-
titividade, como afirmaram representantes das empresas produtoras em workshop da pesquisa:

 

Houve certo ânimo quando um dos convidados sugeriu que se pensasse em uma política pública 
aos moldes do Proálcool, que se chamaria Probiomassa. O etanol de segunda geração poderia 
reposicionar o Brasil no cenário internacional. A governança do setor é complicada, está centra-
da na Unica, e a forte presença de multinacionais tem tornado mais divergentes ainda os interes-
ses do setor. Falta uma liderança e o setor espera que isso ocorra a partir do governo. O setor não 
sabe vender seu potencial; enquanto a Petrobras faz propagandas como uma empresa sustentá-
vel, o etanol, que de fato é, não se utiliza dessa vantagem.

A partir disso e da análise precedente realizada neste estudo, alguns aspectos constatados 
deverão substanciar as inferências de políticas públicas apresentadas no fim desta subseção.
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6.4.1 Acesso e operacionalização de novas tecnologias

Dificuldades de ordem financeira

• Os desafios em termos de elevação das capacidades tecnológicas entre as empresas da 
indústria sucroenergética não podem ser desconsiderados. Como se discutiu ao lon-
go das subseções 5.1.1, sobre os níveis de acumulação de capacidades tecnológicas, 
e 5.1.2, sobre a constatação de padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
entre as empresas da indústria, elas não conseguiram elevar suas capacidades para li-
derança global de inovação. Nesse aspecto, há uma percepção de que, especialmente 
a partir de 2008, as empresas da indústria sucroenergética endividaram-se a ponto de 
não mais conseguir implementar novas tecnologias, como afirmou o superintendente 
da empresa Khi: “Os maiores problemas são o acesso a essas tecnologias que estão avan-
çando, pois o setor está sem caixa para investir”.

• Mesmo que se tenha avançado para novas tecnologias, como a biotecnologia – o que 
foi discutido na subseção 5.1, além da seção 4 –, a diversificação pelas empresas da 
indústria sucroenergética padeceu dos efeitos da crise de endividamento enfrentada 
por muitas delas. Como avaliaram os representantes das empresas produtoras em wor-
kshop da pesquisa:

A diversificação não é possível, porque tanto fornecedores quanto produtores estão descapita-
lizados. Colaboração entre ambos os elos [empresas produtoras e empresas fornecedoras] com 
vistas a projetar melhorias e inovações em processos ou máquinas seria mais eficiente se houves-
se um centro coordenador. 

• Da mesma forma, as empresas produtoras poderiam adotar, como estratégia empre-
sarial para fortalecer financeira e economicamente a indústria, o bioetanol, que é um 
combustível mais limpo, como destacou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

O rendimento com E2G melhoraria? O argumento é que ele é mais limpo, mas o setor não conse-
gue explorar. Essa campanha ambiental poderia ser levantada. Mas essa é também uma questão 
antiga. Por outro lado, tem o estigma de latifundiário, de trabalho escravo. Em parte, tem a maçã 
podre. Nossa empresa aqui respeita. Sempre achamos que a gente deveria explorar mais essa 
parte. A gente explora muito pouco essa característica do setor. 

6.4.2 Limitações da regulamentação e competitividade da indústria sucroenergética

Questões de políticas públicas de precificação de combustíveis e energia elétrica
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• Sobre as dificuldades de ofertar o etanol hidratado em condições suficientes para aten-
der à demanda interna, avaliou o assessor de Tecnologia da empresa Beta: 

O setor se comprometeu a ofertar uma quantidade de etanol para atender à demanda interna, 
mas depois não conseguiu. A gente [o setor] está sob as adversidades de clima. Mas de fato o 
governo ficou em maus lençóis, mas ninguém faz isso por má vontade. A gente faz muito esforço 
para produzir. Isso deveria estar numa política pública, ser considerado na matriz energética.

• No período desta pesquisa (2003-2014), o mercado interno mostrou-se atrativo para 
a comercialização de etanol e o mercado externo, para a comercialização de açúcar, 
como relatou o superintendente da empresa Khi: “Nosso açúcar é 100% exportado e o 
etanol, 100% mercado interno. Nós estamos cadastrados para exportar etanol para os Es-
tados Unidos, mas ainda não exportamos nada; o mercado interno está bom”. 

• Ainda assim, os representantes das empresas produtoras, em workshop da pesquisa, 
consideraram que a indústria carece de uma regulação mais apurada e objetiva da pre-
cificação do etanol hidratado e anidro:

Aventou-se a necessidade do desenvolvimento de uma política nacional de combustíveis que 
mantenha a paridade de preço do etanol com gasolina C e que possa utilizar, por meio de leilões 
de venda de longo prazo, o próprio produto de venda como garantia de financiamento. Isso ga-
rantiria uma lucratividade mínima para o produtor de etanol, além de ter o apelo de este ser um 
combustível renovável. 

• A inexistência de parâmetros claros e estáveis para os preços dos combustíveis torna 
cada vez mais o etanol hidratado e anidro concorrentes entre si e da gasolina, como 
prognosticou o assessor de Tecnologia da empresa Beta:

O hidratado é fundamental para o setor. Claro, o anidro é um pouco mais caro para produzir, 
fazer o investimento. Mas o mercado do hidratado [...] caberia um desenvolvimento de motor, 
que nunca foi feito. Em palestra, Osíris Silva falou que a discussão de preços de mercado vai con-
tinuar enquanto a eficiência energética entre gasolina e etanol for diferente. A posição do etanol 
em relação ao carro flex é um pato, não sabe voar, nem nadar. Seria muito mais competitivo se 
o rendimento fosse o mesmo. No Rio de Janeiro, por exemplo, não vale a pena usar o etanol. O 
mercado só funcionará quando se tiver as coisas.

• Um bom exemplo dos efeitos da carência de uma sinalização de política pública para o 
preço do etanol hidratado foi dado pelo assessor de Tecnologia da empresa Beta:
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Com certeza, a política pública não está bem sinalizada. Estamos com um problema – melhorou 
um pouco com a volta da CIDE –, mas há um problema sério agora. Estou há 38 anos trabalhan-
do com pesquisa. Na época do Proálcool, aconteceram várias crises sérias. Eu trabalhei muito 
tempo no CTC (no fim da década de 1990, eu saí). Outro boom foi em 2005 e 2006, com toda uma 
apologia ao etanol pelo governo. 

• Como se mencionou na discussão precedente da Tabela 5.49, na subseção 5.3.4, esta-
belecer um cenário mais realista possível quanto às perspectivas de preços e de ven-
das tem sido um aspecto competitivo diferenciador entre as empresas dessa indústria, 
como afirmou o assessor de Tecnologia da empresa Beta: 

Nós fomos uma das primeiras a sair e fazer uma diretoria específica para comercialização. A gen-
te tem nosso diretor. Tem uma logística interessante, tem um modal de via férrea, então grande 
parte do açúcar e etanol sai via férrea, reduzindo a intermediação. Nós temos um projeto grande 
de previsão do custo do açúcar, que está no segundo ano. Modelo interessante. Você pode prever 
o preço de diferentes maneiras, mas a modelagem é muito eficaz. As quantidades a serem pro-
duzidas são decididas a partir do comercial. Parte nós precisamos vender antes, para ter previsão 
de quanto produzir. Você pode mudar um pouquinho durante a safra, mas de fato não é tão fácil 
assim.

Questões de logística e de financiamento 

• A acumulação de capacidades tecnológicas, na indústria sucroenergética, requer uma 
complementação por meio de planejamento logístico e de comercialização. Avançar 
na gestão da distribuição e comercialização dos produtos dessa indústria é cada vez 
mais requerido, como reconheceu o superintendente da empresa Khi:

Nosso modelo é muito mais enxuto do que da maioria das usinas. Como a gente pertence a um 
grupo que é especialista em trader, nosso açúcar é vendido para um cliente apenas. Nós temos 
os traders que nos orientam sobre nossos preços. Nós temos no Rio de Janeiro um trader para 
comercializar etanol e outro para comercializar energia elétrica. A distribuição é feita por tercei-
ros. Nós temos cinco caminhões para levar o açúcar para Londrina; de lá vai para uma ferrovia 
até o porto de Paranaguá, depois esses caminhões voltam com calcário. Esses caminhões foram 
dimensionados para trazer calcário.

• Parece haver uma percepção dos representantes dessa indústria de que sua competiti-
vidade está atrelada às decisões de políticas públicas, como destacaram em workshop 
da pesquisa:
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A retomada da competitividade do etanol depende fundamentalmente de regulamentações cla-
ras e de longo prazo pelo governo. Opções ou decisões pensadas de dentro da firma estão mi-
nadas pela descapitalização do setor. Desenvolvimento e implementação de novas tecnologias 
ocorrem fundamentalmente por institutos, voltadas para as fases agrícola e de feedstock, bem 
como por empresas fornecedoras.  

• De fato, as empresas produtoras que, no período estudado, a despeito da elevação 
da capacidade inovadora, foram mais competitivas também avançaram em questões 
como logística e aprimoramento da comercialização, como analisou o assessor de Tec-
nologia da empresa Beta:

Temos uma logística interessante, temos um modal de via férrea, então grande parte do nosso 
açúcar e etanol sai via férrea. Também reduzimos a intermediação. Nós temos um projeto grande 
de previsão do custo do açúcar, que está no segundo ano. Modelo interessante. Você pode prever 
o preço de diferentes maneiras, mas a modelagem é muito eficaz. As quantidades a serem produ-
zidas são decididas a partir do comercial. Já temos uma boa ideia de quanto vamos vender antes 
da colheita.

• As empresas produtoras creditam sua rentabilidade ao desenho das políticas públicas 
para essa indústria, como destacaram seus representantes durante o workshop da pes-
quisa:

No Brasil, nunca foi desenhada uma política clara para o mercado de combustíveis. A falta de 
planejamento é de longo prazo e pode ser remontada aos últimos 50 anos. Em todo esse período, 
sempre houve descontinuidades das políticas voltadas para os combustíveis, o que impossibili-
tou a maturação dos investimentos de longo prazo. Alguns investimentos e avanços tecnológicos 
na área podem demorar cerca de 20 anos para se efetivar. Fatores como a inexistência de regras 
claras e estáveis, mudanças bruscas do preço do petróleo e descontinuidade das respostas de 
incentivos governamentais atrapalham ainda mais o processo.

• Portanto, as evidências apresentadas sugerem que a indústria sucroenergética ainda 
depende de questões conjunturais e institucionais para avançar em termos de acu-
mulação de capacidades tecnológicas, bem como para aumentar sua competitividade. 
Por questões conjunturais, entendem-se o comportamento dos preços da sua principal 
commodity, o açúcar, e institucionais, além dos aspectos regulatórios de políticas públi-
cas voltadas para alavancar a indústria.
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6.5 Limitações e recomendações para próximos estudos

Nesta pesquisa, a análise voltou-se para a indústria sucroenergética brasileira como um 
todo, sem tomar um determinado grupo de empresas como objeto de estudo. O desenho con-
ceitual e metodológico da pesquisa permitiu essa análise, ou seja, as fontes, internas e externas, 
da acumulação de capacidades tecnológicas e o impacto delas na competitividade da indús-
tria sucroenergética. Como exposto na seção 3, essa indústria caracteriza-se por uma estrutura 
de mercado atomizada em relação à participação na produção de quaisquer dos seus produ-
tos (especialmente, açúcar, bioetanol e bioenergia). Obedecendo ao desenho conceitual desta 
pesquisa, os questionários (instrumentos de coleta) foram enviados para 80 empresas – em 
torno de 70% da produção total de 2014. Apenas 15 responderam (amostra da pesquisa) a es-
ses questionários, das quais cinco também participaram da entrevista (pesquisa qualitativa). A 
realização de um workshop, que reuniu empresas produtoras, fornecedores, representantes de 
institutos de pesquisa e universidades e representantes de produtores, foi mais uma fonte para 
as evidências empíricas.

Foi nesse contexto que se encontrou a maior limitação deste estudo: não abrangeu a tota-
lidade das empresas da indústria sucroenergética, o que foi um limitador para os testes estatís-
ticos, principalmente. É bem verdade que as 15 empresas que responderam aos questionários 
estão entre aquelas que detiveram as maiores participações na produção total nacional, bem 
como se destacaram por realizar esforços notáveis de inovação. O contexto de dificuldades – e, 
em alguma medida, impedimentos – financeiras que muitas empresas produtoras enfrentaram 
foi o principal aspecto que justifica uma taxa de retorno nesses moldes.

A segunda limitação deste estudo foi seu horizonte temporal: 2003 a 2014. O desenho 
conceitual e metodológico desta pesquisa, aliás, tem sido aplicado a uma perspectiva setorial 
histórica.67 Essa limitação, por outro lado, representa o objetivo de somar à relação entre acu-
mulação de capacidades tecnológicas e mecanismos de aprendizagem seu impacto na compe-
titividade. Com uma delimitação de tempo, tal como foi estipulado, principalmente os resulta-
dos apresentados na subseção 5.3 seriam factíveis. Também seria coerente com a utilização de 
questionários a ser respondidos pelas empresas.

A terceira limitação esteve relacionada com a preocupação deste projeto de pesquisa em 
contribuir com estratégias empresariais e a formulação de políticas públicas. Em outras pala-
vras, esse objetivo será realizado na medida em que se avançar na realização de um mapeamen-
to abrangente das capacidades tecnológicas da indústria brasileira como um todo. Dessa forma, 
será possível captar as interações entre os diferentes setores, além dos processos dinâmicos 
desenhados quanto à competitividade industrial.

O texto de discussão ora apresentado também objetivou, a partir de suas contribuições 
metodológicas, servir de base para aplicação por outras instituições para o exame dos diferen-
tes impactos da acumulação de capacidades tecnológicas na competitividade entre os setores 

67 Ver Ariffin (2000), Figueiredo (2014), Figueiredo e Piana (2016) e Gonzalez (2016). 
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industriais da economia. Diferentes tipos de organização podem aplicar as contribuições me-
todológicas aqui apresentadas e discutidas para o aprimoramento do processo de gestão da 
inovação orientado à competitividade.
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