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RESUMO 

 

DO CAMPO PARA A INDÚSTRIA QUÍMICA 

Oportunidades para o Brasil na bioeconomia mundial 

 

 

O objetivo neste estudo é apontar os desafios que devem ser priorizados 

para o país avançar na construção da bioindústria nacional e da bioeconomia. O 

agronegócio brasileiro é muito forte e pode aumentar o valor agregado de seus 

produtos em uma aliança com a indústria química. O setor industrial tem significativo 

déficit na balança comercial. Com a biotecnologia, as commodities agrícolas podem 

ser transformadas em bioprodutos ou biomateriais, com novas funcionalidades ou 

em substituição de produtos de origem fóssil, parcial ou totalmente. Para despontar 

nesse ecossistema de inovação, o Brasil precisa priorizar os esforços em gargalos 

que, uma vez resolvidos, trazem efeito relevante no progresso da bioindústria. Este 

estudo levantou os 30 principais desafios apontados pela literatura como entraves 

para o desenvolvimento da indústria nacional baseada em recursos renováveis. 

Esses 30 obstáculos foram agrupados em cinco blocos ou dimensões: matérias-

primas, tecnologia, produto, estratégia e modelos de negócio e políticas públicas. 

Um questionário foi enviado a profissionais que estão envolvidos na nova cadeia de 

valor e a eles perguntou-se qual a relevância, o grau de dificuldade e o prazo para 

transpor cada um dos 30 desafios. Uma análise fatorial identificou a correlação entre 

os desafios e os maiores destaques dentro de cada bloco. As dimensões apontadas 

como mais relevantes foram tecnologia e políticas públicas; os desafios referentes 

aos custos de pré-tratamento e ao escalonamento da produção foram os de maior 

destaque na primeira dimensão, e o aspecto relacionado  ao alinhamento da 

estratégia de biprodutos com a de biocombustíveis e de bionergia foi o desafio de 

maior destaque na segunda. O resultado da análise da pesquisa indica caminhos 

consistentes para o empresariado nacional, em conjunto com instituições de 

pesquisa e com apoio do governo, atuar no desenvolvimento da bioindústria 

nacional.  

 

Palavras-chave: bioindústria, bioprodutos, biorrefinaria, biomassa, 

química verde, renovável, aquecimento global, biotecnologia 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

FROM THE FARM TO THE CHEMICAL INDUSTRY 

Opportunities for Brazil in the global bioeconomy 

 

 

This study aims to identify the challenges that must be prioritized by the 

country to move forward in the development of the national bio-industry and 

bioeconomy. Brazilian agribusiness is very strong and can increase the value added 

of its products in a partnership with chemical industry. The industrial sector has a 

significant deficit in the trade balance. Through biotechnology, agricultural 

commodities can be transformed into bioproducts or biomaterials, with new 

functionalities or in substitution of products of fossil origin, partially or totally. 

 In order to emerge in this innovation ecosystem, Brazil needs to prioritize 

efforts in bottlenecks that once solved have a relevant effect on the bioindustry 

progress. This study raised the 30 main challenges identified in the literature as 

obstacles to the national biobased industry development. These 30 obstacles were 

grouped into five blocks or dimensions: raw materials, technology, product, strategy 

and business models and public policies. A questionnaire was sent to professionals 

who are involved in the new value chain and they were asked about the relevance, 

the degree of difficulty and the deadline to transpose each of the 30 challenges. A 

factorial analysis identified the correlation between the challenges and the biggest 

highlights within each block. The most relevant dimensions were technology and 

public policies and the challenges related to pre-treatment costs and production 

scale-up were the most important in the first dimension, and the aspect related to the  

alignment of bioproducts strategy with the biofuels and bioenergy strategies was the 

most important challenge in the second. The research analysis result indicates 

consistent paths for the national business community in conjunction with research 

institutions and government support to act in the development of the national 

bioindustry. 

 

Keywords: bio-industry, bioproducts, biorefinery, biomass, green 

chemistry, renewable, global warming, biotechnology 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As temáticas do aquecimento global e da utilização dos recursos fósseis, 

que são finitos, entre outras questões relacionadas à sustentabilidade, vêm sendo 

tratadas com prioridade crescente, em especial nos países mais desenvolvidos. 

Dada a abrangência e impacto da problemática, foi elaborado o conceito de 

bioeconomia, que aborda a produção de recursos renováveis e posterior conversão 

em produtos de valor agregado, como alimentos, bioprodutos e bioenergia. 

Alemanha, França e Estados Unidos, bem como outros países, já possuem clara 

estratégia nacional para suas bioeconomias, que contam com importante suporte de 

seus governos. Grupos de países vêm se unindo para estabelecer metas e planos 

de ação para combater as mudanças climáticas. Por exemplo, a Plataforma 

Biofuturo, lançada na Conference of the Parties [COP] 22 em 2016, da qual o Brasil 

faz parte e espera-se que tenha condições de cumprir com os compromissos ali 

firmados.  

Além da preservação do meio ambiente, subprodutos e resíduos da 

agricultura, por exemplo, bagaço e palha, podem ser transformados via 

biotecnologia em outros materiais, como produtos químicos iguais ou similares aos 

produzidos de forma tradicional com derivados de petróleo e de gás natural. Assim, 

nesse contexto, tem-se uma cadeia de valor em que agronegócio, empresas de 

biotecnologia e indústria química contribuem em distintas etapas do processo com 

conhecimentos complementares. Portanto trata-se do surgimento de uma nova 

indústria, a bioindústria, formada por agentes de setores diversos e está inserida em 

um ecossistema de inovação, em particular, relacionado às tecnologias de 

conversão biológica, que se encontram em desenvolvimento e aprimoramento.  

Existem muitas oportunidades nesse ambiente de estruturação e também muitas 

incertezas. 

Este trabalho aborda as oportunidades para o Brasil, associadas à 

utilização de commodities agrícolas e seus subprodutos e resíduos como fonte de 

matéria-prima renovável para alavancar a indústria química nacional. Ou seja, 

conjuntura que faz parte do contexto mais amplo da bioeconomia.  

Foram coletados dados primários da opinião de diferentes setores sobre a 

priorização dos desafios de maior destaque para posterior análise estatística, que 
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revelou quais aspectos podem trazer em menos tempo e com menor grau de 

dificuldade os maiores efeitos para o avanço da bioindústria no país. 

O agronegócio brasileiro está entre os maiores produtores mundiais de 

commodities que servem como matéria-prima para os processos de conversão em 

produtos químicos. Cana-de-açúcar, além do bagaço e da palha, milho e palha do 

milho, soja, mandioca, arroz, eucalipto e resíduos agroflorestais possuem, em sua 

estrutura, moléculas de carbono, que foram capturadas da atmosfera através da 

fotossíntese e que podem ser transformadas em produtos químicos. O Brasil é 

grande exportador desses produtos primários, de modo geral, com baixo valor 

agregado. Por outro lado, a indústria química nacional é grande importadora e, 

assim, impacta de maneira relevante o déficit da balança comercial do país. Logo, 

existe a oportunidade de ambos os setores se beneficiarem com o avanço da 

bioindústria: o agronegócio pode aumentar o valor agregado de seus produtos e 

inclusive ampliar seu portfólio, e a indústria química, além de reduzir sua 

dependência de matéria-prima importada, pode tornar-se exportadora de 

bioprodutos, que já vêm sendo valorizados de forma diferenciada em alguns países.  

Até o momento, já existem iniciativas focadas no desenvolvimento da 

bioindústria no Brasil. No entanto o avanço ainda é tímido. Entre as diversas 

barreiras estão os gargalos relacionados às matérias-primas, ou à utilização da 

biomassa, aos processos tecnológicos de conversão, ao bioproduto em si, às 

estratégias e modelos de negócios das empresas e à necessidade de políticas 

públicas mais expressivas. Para progredir, é fundamental saber o que deve ser 

priorizado entre tantos aspectos que permeiam a construção dessa nova indústria. 

Conhecidos os desafios, os agentes que fazem parte dessa cadeia de valor de 

diferentes maneiras possuem capacidade de avaliá-los: a combinação entre a 

relevância do desafio com seu grau de dificuldade e com o prazo esperado para 

transpô-lo deve apontar para os aspectos que, uma vez priorizados, aumentam a 

chance de sucesso substancial da bioindústria como um todo. Essas novas variáveis 

que representam o impacto no êxito da bioindústria devem então ser analisadas de 

modo a correlacioná-las e também agrupá-las em blocos que indiquem caminhos 

consistentes para o avanço da indústria química nacional baseada em fontes 

renováveis.  
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2 OBJETIVOS 

 

Este estudo tem por objetivo analisar as barreiras que impendem que o 

Brasil avance na construção da bioindústria. Através das respostas de especialistas 

obtidas por meio de um questionário estruturado, eleger os aspectos que devem ser 

priorizados e dentro deles os desafios de maior destaque e com isso apontar 

caminhos consistentes para que os atores possam direcionar os esforços rumo ao 

desenvolvimento da bioindústria nacional. 

Para tanto trabalha com a:  

• Definição de cinco blocos ou dimensões para agrupar os desafios 

mencionados na literatura, que são: matérias-primas, tecnologia, 

bioproduto, estratégias e modelos de negócio e políticas públicas. 

Este último foi adicionado aos quatro blocos já citados em outros 

trabalhos para abordar os aspectos relacionados a ações do governo; 

• Elaboração de um questionário enviado a profissionais que atuam nos 

diferentes setores da nova cadeia de valor e assim obter a opinião 

dos respondentes acerca da relevância de cada um dos 30 desafios 

levantados, qual o grau de dificuldade para solucioná-los e quanto 

tempo isso levará; 

• Utilização da ferramenta de análise fatorial, técnica de análise 

multivariada de dados, para provar se os cinco blocos explicam 

estatisticamente os desafios dentro deles e qual o peso desses 

desafios dentro de cada bloco; 

• Análise dos benefícios para a economia brasileira como consequência 

das ações para remover os obstáculos levantados como prioridades.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 3.1 AGRONEGÓCIO E INDÚSTRIA QUÍMICA 

 

O agronegócio brasileiro é uma das mais expressivas contribuições para 

a economia nacional. Em 2017, representou 21,6% da geração de riqueza e, nos 

últimos cinco anos, a média foi de 20,6%. O impacto na balança comercial brasileira 

também é bastante expressivo: em 2017 o superávit gerado pelo agronegócio foi 

superior a US$ 81 bilhões, enquanto o saldo dos demais setores ficou negativo em 

cerca de US$ 15 bilhões. A participação total do agronegócio nas exportações 

brasileiras no mesmo ano foi de 44% (Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada [CEPEA], 2018). Apesar dos expressivos valores, o setor é grande 

exportador de commodities com baixo valor agregado. Boa parte dos produtos, 

como grão de soja e café não passam por processos de industrialização que 

poderiam aumentar seu valor agregado e também gerar empregos. Na Holanda, por 

exemplo, país de área semelhante à do estado do Rio Janeiro, as exportações de 

produtos agrícolas atingiram US$ 91,7 bilhões em 2017 (Ministério da Agricultura, 

Natureza e Qualidade dos Alimentos dos Países Baixos, 2018). 

Já a participação da indústria química no Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro em 2016 foi de 2,4%, que é também a média do período de 2012 a 2016. 

A indústria nacional apresenta série histórica de déficit da balança comercial, que foi 

de cerca de US$ 23,2 bilhões em 2017. O faturamento da indústria química em 2017 

foi de aproximadamente US$ 120 bilhões. Em comparação com os demais países, o 

Brasil está na oitava posição de faturamento da indústria química. China está em 

primeiro, seguida de Estados Unidos e Alemanha respectivamente. Nos Estados 

Unidos a indústria química contribui com cerca de 20% do PIB nacional (Associação 

Brasileira da Indústria Química [Abiquim], 2018). 

Com o potencial de inovação química por meio da agregação de valor às 

matérias-primas renováveis originadas no campo, o setor agropecuário tem a 

oportunidade de passar de uma economia de exportação de commodities para uma 

economia de produtos inovadores e de alto valor agregado. (Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos [CGEE], 2010). 
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Segundo Faulin (2017), a indústria química, que já possui participação 

estratégica no fornecimento de insumos e de produtos finais para diversos setores 

da economia, como o petroquímico, farmacêutico, automotivo, construção, 

agronegócio, cosmético entre outros, poderá produzir produtos químicos 

desenvolvidos a partir de fontes renováveis que possuam alto potencial de 

agregação de valor às cadeias produtivas da biomassa. Ou seja, existe uma 

oportunidade de ganhos mútuos entre o setor químico e agropecuário, como, por 

exemplo, no setor sucroenergético, que, por meio da cana como bloco construtor, 

pode ter ganho ampliado com a utilização da biomassa para diferentes produtos e 

subprodutos (Santos, 2015). 

 

 3.2 BIOPRODUTOS E BIOECONOMIA  

 

De acordo com a definição da Comissão de Pesquisa e Inovação da 

União Europeia, “Bioeconomy encompasses the production of renewable biological 

resources from land and sea and the conversion of these resources & waste streams 

into value added products (e.g. food, feed, bio-materials, bio-energy and bio-

products).” (Directorate-General For Research And Innovation-European 

Commission, 2012, p.9).  

A partir desse momento, o conceito vem ganhando atenção dos 

empresários, das instituições de pesquisa e do governo também no Brasil. Em 2014 

foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) uma pesquisa para 

avaliar a situação da bioeconomia no Brasil. Dos 160 entrevistados, 100 eram de 

empresas ligadas ao setor, 40 eram integrantes dos poderes Executivo e Legislativo 

federais e 20 eram acadêmicos. Desses entrevistados, 92% responderam acreditar 

que o país pode se tornar referência na área em escala mundial e e 55,6% disseram 

que o país não possui mão de obra qualificada (Monaco, 2014). 

Outros estudos mostram parcimônia quanto ao avanço da bioeconomia 

no Brasil, como o relatório elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL, 2018).  O 

documento pontua o crescente interesse por tecnologias com baixa geração de 

carbono e enfatiza que, apesar de o Brasil possuir vantagens comparativas 

expressivas, ainda há longo caminho a percorrer por meio de esforços tecnológicos 
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e empresariais para que essas vantagens se tornem competitivas e, assim, deem ao 

país uma posição de destaque na indústria de base biológica do futuro.    

Faulin (2017) descreve a bioeconomia como um conceito amplo e 

sistêmico que propõe uma mudança no paradigma tecnológico com base no uso 

intensivo de recursos naturais não renováveis para utilização de recursos 

renováveis. Segundo o autor, a bioeconomia abrange e complementa os conceitos 

de desenvolvimento sustentável, economia verde e economia circular. 

Bomtempo (2017) aponta que a economia baseada em recursos 

biológicos ou biomassa, também chamada de base biológica, vem sendo 

consolidada com a denominação de bioeconomia em diversos países, como nos 

Estados Unidos e na Europa. Para Beraldo (2018), o conceito de bioeconomia tem 

recebido gradualmente mais relevância, em especial, nos países com maior 

desenvolvimento econômico.  

Segundo relatório da Associação Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), o conceito de bioeconomia é 

relativamente novo e proporciona ao Brasil oportunidades de desenvolvimento 

tecnológico, econômico e cultural. Ainda neste relatório, o economista Ricardo 

Abramovay, do Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP, afirma que o Brasil 

necessita de uma economia que seja regenerativa e a bioeconomia é a base para 

tanto. Ele também acredita que o país possui situação privilegiada com sua natureza 

e conhecimento, mas que ainda carece de modelos de negócio e de sistemas de 

inovação (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas 

Inovadoras [ANPEI], 2017).  

Sobre os bioprodutos, Coutinho e Bomtempo (2011) os definem como 

qualquer produto gerado a partir de biomassa, que poderiam ser produzidos de outra 

forma com a utilização de matérias-primas fósseis. Identificam 3 grupos de 

bioprodutos: os tradicionais, os produzidos por fermentação e os produzidos por 

processos enzimáticos. Exemplos do primeiro grupo são a borracha natural, os óleos 

essenciais e os extratos naturais, os ácidos graxos poli-insaturados e também os 

oleoquímicos. Os processos de fermentação e enzimáticos fazem parte dos 

mercados da chamada white biotechnology. Os autores consideram a biologia um 

poderoso vetor de dinamismo da economia mundial como base da inovação do 

século XXI e acreditam que a evolução dos conhecimentos nessa ciência promoverá 



21 

 

 

maior utilização da biomassa, seja pelo avanço na preparação e produção de 

matérias-primas, nas tecnologias de conversão e mesmo na obtenção de produtos 

novos. Entendem que, na engenharia genética, novos processos fermentativos e 

enzimáticos estarão crescentemente disponíveis. Também os bioplásticos são 

bioprodutos relevantes. Os bioplásticos, de acordo com European Bioplastics (2017), 

têm sido os direcionadores da evolução dos plásticos. Suas maiores vantagens, 

quando comparados às versões convencionais, segundo a instituição, são a 

economia de recursos de origem fóssil por meio da utilização de biomassa, que é 

renovável, e o potencial de neutralização de carbono. 

 Na Figura 1, uma ilustração dos possíveis bioprodutos obtidos a partir de 

fontes renováveis. Nesse estudo o foco está nos bioquímicos e nos bioplásticos. 

Vale reforçar que a quantidade de produtos químicos que podem ser produzidos 

com matéria-prima renovável é bem maior, inclusive já existem diversos processos 

em desenvolvimento. Aqui, o autor destacou os mais promissores no momento. 

 

 

Figura 1. A bioeconomia produz uma variedade de bioprodutos, como biocombustíveis, 
bioquímicos, bioplásticos e muito mais 
Fonte: adaptado de Alves, Oroski & Bomtempo, 2016, p.3 apud Reddy et al., 2012 

 

Segundo Faulin (2017), os principais setores impactados pela 

bioeconomia no Brasil são agricultura e pecuária, biotecnologia industrial e saúde 

humana, por conta dos biofármacos. Este último não está contemplado neste 
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estudo, uma vez que sua base é, de modo geral, produtos da biodiversidade 

brasileira. Já as commodities agrícolas, grande destaque do impacto da agricultura 

na economia nacional, são as bases para os bioprodutos. Não apenas as 

commodities em si, mas outros subprodutos ou resíduos como palha, vinhaça, 

cavacos entre outros. O setor da biotecnologia industrial é o cerne deste trabalho, 

que explora as oportunidades de produção de bioprodutos, também contemplando 

os bioplásticos. Essa área pode ser chamada de “química verde” e os 

biocombustíveis são produtos “paralelos”, pois podem ser produzidos a partir das 

mesmas bases renováveis. Já existe no Brasil relevante avanço tecnológico nos 

processos produtivos que pode ser utilizado como referência para os bioprodutos e 

no modelo de biorrefinaria avançada, tanto combustíveis como bioprodutos podem 

ser produtos de saída de uma mesma instalação industrial. Assim, apesar do foco 

deste estudo ser os bioprodutos, os biocombustíveis e a bioenergia serão muitas 

vezes mencionados. 

Na Figura 2 estão os tipos de bioprodutos que podem ser produzidos em 

biorrefinarias de acordo com a característica da matéria-prima utilizada e da escala 

de produção. Neste estudo estão contemplados os que se encaixam no primeiro 

quadrante: alta escala de produção e utilizam commodities agrícolas, considerando 

inclusive seus subprodutos e resíduos.   

 

Figura 2. Exemplos de Bioconversão, conforme definido pela escala de produção e 
entrada de matérias-primas 
Fonte: adaptado de Basecamp Consultoria, 2017, p. 13 
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Apesar da cautela do empresariado brasileiro com o avanço da 

bioeconomia, existem expectativas animadoras quanto à evolução dos bioprodutos 

no país.  De acordo com o IEL (2018), as taxas de crescimento de bioprodutos são 

estimadas em cerca de 10% ao ano, enquanto para os biocombustíveis são 

próximas a 2,5% ao ano.  

 

 3.3 INICIATIVAS NO BRASIL  

 

Embora a bioeconomia ainda seja um conceito recente no Brasil, já 

aconteceram ou estão em andamento diversas atividades e iniciativas que propiciam 

os debates acerca dos riscos e oportunidades trazidos pela bioeconomia. Com isso 

o conceito vem ganhando visibilidade. As iniciativas são por meio de eventos, 

publicações, parcerias, atividades de pesquisa e desenvolvimento, entre outras 

formas, e buscam sensibilizar representantes do meio empresarial, da academia e 

do governo brasileiro para a oportunidade de avançar na bioeconomia e, assim, 

alavancar a economia nacional.  

Coutinho e Bomtempo (2011) elaboraram um roadmap tecnológico de 

matérias-primas renováveis com o objetivo de propor a construção de políticas e 

estratégias para o Brasil. Os autores afirmam que a preocupação com as mudanças 

climáticas e respectivas medidas de controle deverão ter impacto direto na atividade 

industrial. Citam como exemplo já conhecido os biocombustíveis e afirmam que, 

além deles, um novo fluxo de inovações ainda em desenvolvimento pode ser a base 

de uma indústria de exploração da biomassa. Ou seja, além dos biocombustíveis, 

essa indústria poderá oferecer rotas alternativas para a substituição de matérias-

primas de base fóssil por meio da introdução de novos produtos químicos de origem 

renovável. Os autores mencionam que, apesar de o Brasil possuir vantagens 

comparativas relacionadas à produção de commodities agrícolas, o país ainda 

necessita de esforços tecnológicos consideráveis para construir essa indústria e 

também de políticas e estratégias de inovação.  

O roadmap de matérias-primas elaborado teve objetivo de identificar os 

produtos e tecnologias que poderiam vir a ser desenvolvidos em 5 e em 10 a 20 

anos, a partir do ano de 2010. Como ponto de partida, foram identificados como 

direcionadores  que contribuem para a crescente utilização de matérias-primas 
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renováveis o potencial da biologia industrial ou white biotechnology, as restrições 

ambientais ao uso de matérias-primas de origem fóssil, que está relacionado com a 

emissão de gases do efeito estufa, o foco das estratégias empresariais e a 

perspectiva de inovação tecnológica como saída de crise. Do ponto de vista das 

empresas, os autores destacam a importância de associações para valorização da 

complementaridade das competências e a entrada de novos players, a maioria de 

origem na biotecnologia e no agronegócio. 

Em novembro de 2012, a Câmara de Comércio Brasil - Alemanha 

promoveu em São Paulo um evento para discutir oportunidades e desenvolver 

projetos concretos relacionados à bioinovação por meio da cooperação entre os dois 

países. Representantes de universidades, instituições de pesquisa, indústria e 

organizações de fundos de investimentos de ambas as nações reuniram-se para 

explorar os temas: produção, processamento e transformação de biomassa e 

avaliação socioeconômica (Câmara de Comércio Brasil - Alemanha, 2012). 

Em novembro de 2017, foi organizado pela ANPEI e pelo Instituto 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), com patrocínio da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o evento "Summit Bioeconomy - call for 

action". Os principais objetivos foram: explorar as oportunidades de negócio a partir 

da revolução tecnológica da bioeconomia, aprender e praticar um nível de 

organização totalmente novo entre os atores nacionais para capturar as 

oportunidades, envolver cerca de 400 atores de diferentes setores relacionados à 

bioeconomia que possuam alta prontidão para explorar essas oportunidades e 

definir uma lista de ações positivas para um programa que capture as oportunidades 

em bioeconomia e formalizar o compromisso dos atores para avançar com essas 

ações. Segundo a FAPESP, centros de pesquisa e universidades já estão 

trabalhando em temas relacionados à bioeconomia, mas ainda se faz necessário 

trazer para colaborarem juntos todos os setores: sociedade civil, organizações não 

governamentais, cientistas, líderes de instituições, indústria, investidores e 

empreendedores. (ANPEI, 2017).  

Em outra iniciativa, as empresas Natura, Givaudan e Kimberly-Clark 

uniram-se para trabalhar na construção de uma estratégia para bioeconomia com 

foco em seus setores de atuação: cosméticos, higiene e fragrâncias. A fim de definir 

http://www.ibqp.org.br/
http://www.ibqp.org.br/
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um caminho claro em termos de portfólio de ações e de projetos, patrocinaram um 

relatório chamado "Strategic Roadmap for the Brazilian Bioeconomy"  (Basecamp 

Consultoria, 2017) . 

As empresas afirmam que pretendem levar as conclusões do relatório 

para discussão em ao menos três ministérios:  Meio Ambiente, Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

Além disso, para buscar fundos, têm objetivo de engajar Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e na frente de Ciência e Tecnologia, planejam envolver FAPESP e 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). 

Apesar de o foco do relatório estar relacionado com os desafios para 

mapeamento, descoberta e exploração da biodiversidade nacional, tema que não é 

contemplado nesta dissertação, também traz um capítulo acerca das oportunidades 

de processos de bioconversão por meio de biorrefinarias. São propostas diversas 

ações específicas para que se avance com programas de pesquisa e 

desenvolvimento de processos de biotransformação, para pequenos volumes, e de 

biorrefinarias, para grandes volumes. Como ações de suporte são mencionadas 

necessidade de investimento e adequação na agricultura, em infraestrutura e em 

logística. Os desafios de pré-tratamento das matérias-primas, bem como de 

armazenagem e de transporte são ressaltados como de grande impacto em custos. 

Em 2017 a CNI e a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) 

iniciaram o "Projeto Indústria 2027- Riscos e oportunidades para o Brasil diante de 

inovações disruptivas". O trabalho foi coordenado pelo IEL, e contou com execução 

técnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Como objetivos principais estão a avaliação dos 

impactos de inovações potencialmente disruptivas sobre a indústria nos próximos 

dez anos e a capacidade de o Brasil e as empresas nacionais superarem os riscos e 

explorarem as oportunidades derivadas de novas tecnologias. Foram identificados 8 

Clusters Tecnológicos, entre os quais se encontra o sistema produtivo de química 

com foco setorial na bioeconomia. Assim como para os demais clusters, foi 

elaborado um relatório com pesquisa de campo que mapeia a difusão das 

tecnologias no setor químico e com análise dos impactos das inovações disruptivas 

sobre o mesmo. Com isso, de acordo com a apresentação do próprio documento, o 
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relatório busca fornecer subsídios para o planejamento corporativo de empresas e 

para a formulação de políticas públicas, tendo em vista as melhores práticas 

competitivas internacionais. O estudo ressalta que existe uma dicotomia no sistema 

produtivo, pois duas dinâmicas industriais distintas são envolvidas: a já estabelecida 

indústria química "tradicional" e, na bioeconomia, um conjunto de atividades 

inovadoras sobre a produção e a utilização de recursos biológicos renováveis. Logo 

tem-se um processo de estruturação de um novo setor, que possui dinâmica de 

concorrência orientada pela inovação, o que traz elevado nível de incertezas. Foram 

levantados no estudo quatro espaços de inovações interdependentes que compõem 

um framework integrador para a análise das tecnologias disruptivas. Também 

chamados de "dimensões" em outras fontes, os espaços são: matérias-primas, 

tecnologias, produtos e modelos de negócio e estratégias. Essas dimensões 

serviram de base nesse estudo para o questionário elaborado para as entrevistas 

conduzidas por esta autora, que foi o método escolhido para esta dissertação. O 

relatório aponta os mesmos direcionadores como motivadores do crescente 

interesse pela utilização de matérias-primas renováveis que Coutinho e Bomtempo 

(2011). Acrescenta um que é conceito mais recente: o desenvolvimento da 

economia circular. 

No que se refere às iniciativas de desenvolvimento e implementação de 

projetos de bioprodutos, são destacados como produção comercial pioneira no país 

os projetos de polietileno verde da Braskem, as plantas de etanol de segunda 

geração (a partir do bagaço) da Raízen e da Granbio, a produção de farneceno e de 

especialidades químicas pela Amyris e de óleos especiais pela Bunge/Solazyme  

Outros projetos encontram-se em fase de pesquisa e desenvolvimento ou em escala 

piloto ou demonstrativo. São eles: butadieno pela Braskem/Genomática, isopreno 

por meio da parceria entre Braskem, Amyris e Michelan, MEG (monoetilenoglicol) 

pela Braskem/Haldor Topsoe entre outros relacionados a desenvolvimentos da 

cana-de-açúcar através da biotecnologia (IEL, 2018). 

Ainda segundo o relatório do IEL (2018), existem no Brasil seis institutos 

de pesquisa não universitários com foco em parcerias com empresas que são 

relevantes para a estruturação do ecossistema de inovação em bioeconomia.São 

eles: Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), Centro de 
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Tecnologia Canavieira (CTC), Embrapa Agroenergia e os três institutos SENAI de 

Inovação em Biomassa, Biossintéticos e Química Verde.  

Sobre iniciativas de fomento, BNDES e FINEP lançaram nos últimos anos 

dois programas: PAISS (Plano de Apoio à Inovação dos Setores Sucroenergético e 

Sucroquímico), em 2011, e PADIQ (Plano de Desenvolvimento e Inovação da 

Indústria Química), em 2015, que retratam esforços do governo no desenvolvimento 

da bioeconomia no Brasil. 

 

 3.4 INICIATIVAS EM OUTROS PAÍSES  

 

Na década de 90, o conceito de Química Verde emergia nos Estados 

Unidos e na Inglaterra e se alastrava para todo mundo como uma maneira de mudar 

a imagem da química que gera lixo, polui e utiliza produtos petroquímicos de forma 

intensiva para uma visão mais holística dos processos nos laboratórios e indústrias 

que poderiam mostrar uma nova filosofia de atuação. Em 1998, Anastas e Warner 

propuseram 12 princípios que abordavam aspectos como redução da geração de 

lixo e outros (Vaz Jr., 2018). O princípio de número sete refere-se ao uso de matéria-

prima renovável, sempre que houver condições técnicas e econômicas para tanto 

(ACS Green Chemistry Institute, 2017). Posteriormente, a International Union of Pure 

and Applied Chemistry (IUPAC) e a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) também iniciaram trabalhos para estabelecer 

diretrizes para o desenvolvimento da química verde por todo o mundo (CGEE, 

2010).   

 Já era um claro sinal de que a sociedade se incomodava com os 

impactos da indústria química, em especial relacionados à poluição, e a química 

verde era uma forma de reverter ou minimizar esses impactos. Nos anos a seguir, 

com as preocupações acerca do aquecimento global, novamente a indústria química 

se torna vilã e o tema de sustentabilidade na cadeia de valor passa a ter grandes 

proporções dentro das empresas. Formas de reduzir as emissões de carbono são  

estudadas e planos de ação anunciados. O consumo intensivo de produtos de base 

fóssil, recurso limitado, passa a ser cada vez mais questionado. Assim, os 

bioprodutos, no contexto da bioeconomia, vêm para trazer alternativas a essas 

questões.  
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Após a publicação do estudo pioneiro feito pela OCDE: The Bioeconomy 

to 2030 – Designing a Policy Agenda, em abril de 2009, o debate acerca do tema 

bioeconomia acentuou-se (Beraldo, 2018). O documento faz análises qualitativas 

dos projetos de desenvolvimento em andamento na época e dos investimentos 

públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento que deveriam ser entregues até 

2015. Indica 9 principais desafios para avanço da bioeconomia e para cada um 

aponta a contribuição de políticas públicas. Entre eles está a reversão do foco da 

biotecnologia para a produção primária e para as aplicações industriais. Sugere que 

os governos priorizem fundos de pesquisa para suportar objetivos de 

sustentabilidade de longo prazo. Também recomenda que haja parcerias público-

privadas de pesquisa e que sejam criados e amparados mercados para produtos 

ambientalmente sustentáveis baseados em biotecnologia como biocombustível e 

biopolímeros. Analisa como os potenciais avanços em fundos para pesquisa e 

desenvolvimento, em recursos humanos, em propriedade intelectual e em 

regulamentação da bioeconomia poderiam influenciar modelos de negócios 

emergentes para a criação de cenários para 2030. A interrelação de escolhas 

políticas e de progressos tecnológicos como moldadores da bioeconomia é refletida. 

Por fim, o estudo examina políticas para dar suporte aos benefícios social, 

econômico e ambiental de uma bioeconomia (OCDE, 2009). 

Nos Estados Unidos, o programa de biomassa mantido pelo Department 

of Energy (DOE) desde os anos 1970, passou a adotar nos últimos anos também a 

bioeconomia como orientação estratégica em inovação e tecnologia, 

complementando assim o anterior foco exclusivo em bioenergia. Dessa maneira, 

adota um visão abrangente de produtos, que inclui, além dos biocombustíveis, 

bioprodutos e biomateriais. Ao lado do United States Department of Agriculture 

(USDA) dirige o Biomass Board e com a participação de representantes de um 

conjunto de ministérios e agências definiram a estratégia americana em 

bioeconomia, publicada no documento Federal Activities Report On The Bioeconomy 

(Bomtempo, 2017). 

O relatório das atividades federais em bioeconomia publicados pelos 

Estados Unidos em 2012 contempla a produção e o uso de biocombustíveis, 

bioprodutos e bioenergia. O documento destaca as principais barreiras para 

desenvolver a bioeconomia no país: produção sustentável e acesso adequado, 
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referente à matéria-prima renovável; desenvolvimento e aplicação e tecnologias 

inovadoras e com custo de conversão competitivos; optimização da infraestrutura de 

distribuição da biomassa e dos produtos produzidos a partir dela; educação do 

consumidor. Como objetivos para alcançar o sucesso da bioeconomia propõe: 

utilização de uma abordagem de sistemas integrados; desenvolvimento da ciência e 

tecnologia; colaboração público-privada para transpor barreiras e acelerar o 

progresso; desenvolvimento da força de trabalho para a bioeconomia futura; 

compreensão e informação das políticas (Biomass R&D Board, 2016). 

Em 2012 a Comissão Europeia adotou a estratégia "Inovar para um 

Futuro Sustentável: uma Bioeconomia para Europa". O documento aborda os 

desafios ecológicos, ambientais, de energia, de suprimento de alimentos e de 

recursos naturais enfrentados não apenas pela Europa, mas por todo mundo 

(Directorate-General for Research and Innovation-European Commission, 2012).  

Foi lançada na COP22, em Marrakesh, em novembro de 2016, a 

Plataforma Biofuturo (Biofuture Platform), que reúne 20 países, entre eles Brasil, 

EUA, China, Índia, Canadá, França e Itália, os quais pretendem criar e desenvolver 

um espaço de cooperação internacional para o desenvolvimento da bioeconomia 

(Bomtempo, 2017). O objetivo da plataforma é acelerar o desenvolvimento e 

escalonamento de alternativas sustentáveis de baixa emissão de carbono que 

substituam produtos de origem fóssil utilizados para produção de energia, 

combustíveis, químicos, materiais e outros produtos que possam valorizar a 

exploração dos recursos renováveis. A Plataforma Biofuturo está comprometida com 

os compromissos assumidos na Rio+20, com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (SDG : Sustainable Development Goals) da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e com o Acordo de Paris (United Nations Framework Convention on 

Climate Change [UNFCCC], 2016). 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram lançados em 

2017 pelas Nações Unidas após reunião de lideranças de 193 países no ano de 

2015 que entenderam que era necessário um plano para atuar na erradicação da 

fome e da pobreza e na mitigação dos efeitos da mudança climática. Dentre os 

objetivos, diversos podem ser correlacionados com a bioeconomia e com a indústria 

de bioprodutos especificamente. Em especial o nono, que trata da Indústria, 
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Inovação e Infraestrutura, e o de número 12, que aborda o Consumo e Produção 

Responsáveis. (United Nations Development Programme [UNDP], 2017). 

Na Europa foi criada uma parceria público-privada entre a União Europeia 

e o Consórcio das Indústrias de Base Biológica (BioBased Industries - BBI) para 

apoiar inovações biobased no período de 2014 a 2020. No total, 3,7 bilhões de euros 

estarão disponíveis, dos quais 975 milhões provêm de fundos da UE e 2,7 bilhões 

de investimentos privados. A iniciativa contempla a utilização de recursos renováveis 

para produção de produtos de base biológica, materiais e combustíveis (Bio-Based 

Industry [BBI], 2018). 

Em sua estratégia nacional de pesquisa para avanço da bioeconomia, a 

Alemanha definiu cinco linhas de atividades, sendo uma delas a utilização de 

recursos naturais para a indústria. Para as 5 linhas, os fundos totais disponibilizados 

a partir do ano de 2010 foram 2,4 milhões de euros (Michel, 2017). Posteriormente, 

em julho de 2013 o governo Federal da Alemanha adotou a Estratégia de Política 

para a Bioeconomia, onde ressalta a necessidade de substituir produtos derivados 

do petróleo e do gás natural por produtos de origem renovável. A biotecnologia é 

vista como a chave que direcionará a competitividade internacional (Federal Ministry 

of Food and Agriculture [BMEL], 2014). 

A França publicou sua estratégia de bioeconomia no ano de 2018. No 

documento a bioeconomia é descrita como a economia da fotossíntese. Com foco 

semelhante ao da estratégia da Alemanha, contempla desde a produção da 

biomassa até dos produtos como alimentos, produtos de base biológica e energia 

renovável. No mesmo ano foi publicado um plano de ação de 2018 a 2020 para 

atender os objetivos definidos na estratégia. O plano foi dividido em áreas de 

atuação: extensão de conhecimento; promoção da bioeconomia e de seus produtos 

ao público geral; criação de condições para o balanço entre oferta e demanda; 

produção sustentável das fontes renováveis e remoção de obstáculos e criação de 

fundos (France Ministry of Agriculture and Food, 2018). 

Em relação a iniciativas privadas, a grande maioria das empresas 

químicas de grande porte vem investindo em projetos de pesquisa em biotecnologia 

industrial. No entanto, além delas, outras empresas também de grandes portes e de 

origens e bases de conhecimento diferentes atuam na estruturação do setor da 

bioeconomia. Nesse conjunto estão as "tradicionais" indústria química e 
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petroquímica (BASF, Braskem, DSM, DuPont, Solvay), petróleo e gás (Shell, Total), 

startups (Amyris, Gevo, Genomatica, LanzaTech Renmatix, Solazyme/TerraVia, 

dentre outras), agonegócio (ADM, Bunge, Cargill), indústria de alimentos e 

ingredientes (Corbion, Tate & Lily, Roquette) e indústria de papel e celulose 

(Borregaard, Fibria, Suzano) (IEL, 2018). 

 

 3.5 OS DESAFIOS NO BRASIL 

  

São várias as barreiras que impedem o avanço da bioindústria no Brasil. 

Diversos autores mencionam os principais gargalos e alguns agrupam os mesmos 

em blocos: matérias-primas, tecnologia, produto e estratégias e modelos de negócio. 

Um quinto bloco foi criado pela autora para contemplar desafios também 

frequentemente apontados e que estão relacionados com as políticas públicas. 

Serão abordados a seguir os 30 desafios agrupados em cinco blocos ou dimensões, 

que foram a base para o questionário elaborado para responder à pergunta de 

pesquisa apresentada. Inicialmente faz-se uma breve explanação dos desafios, que 

está sintetizada no esquema abaixo, e posteriormente os mesmos são tratados em 

maior profundidade sob a perspectiva de diferentes autores.  

 

 

Figura 3. Representação das cinco dimensões e dos 30 desafios 
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1 Estruturação da oferta
Palha da cana e do milho, vinhaça, cavaco e resíduos florestais são exemplos de biomassa de grande potencial para conversão em 

produtos químicos e hoje não possuem mercado organizado.

2 Preço
A dinâmica de formação de preços e a oscilação do gap  entre a commodity  agrícola e o preço do petróleo e de seus derivados são 

distintas. 

3 Logística
O transporte de altos volumes de biomassa e seu ingresso na linha de produção. Tem-se material sólido ao invés de fluidos, líquidos e 

gases. A armazenagem também pode ser crítica. 

4 Qualidade

	Oscilação da qualidade do produto de origem renovável. Comparada com os produtos de base fóssil, a biomassa possui como 

característica inerente maior oscilação da qualidade por conta de diversos fatores que podem ser relacionados ao clima, ao solo entre 

outros.

5
Competição com 

alimentos

Há países onde a polêmica referente a utilização de terra para produzir algo que não seja alimento é intensa. No Brasil alternativas como 

expansão da fronteira agrícola em áreas degradadas ou uso de biomassa residual podem atenuar ou eliminar essa questão.

6 Disponibilidade
Incertezas relacionadas à sazonalidade, efeitos climáticos e escala de produção. As plantas químicas em geral são planejadas para 

produzir de forma contínua o ano todo sem períodos de entressafra.

7
Desenvolvimentos 

agronômicos

Genética de plantas para aumento da produtividade e para adequação de características com objetivo de uso nos processos industriais. 

Tecnologia agrícola como manejo, plantio e colheita na estruturação logística da cadeia.

1
Diferentes bases de 

conhecimento

Agronomia, processos químicos e biologia, fazem parte da cadeia de valor do bioproduto e precisam ser integradas. Os diferentes agentes 

atuam em indústrias distintas. Cada um com possui áreas de conhecimento específico, que são complementares.

2
Custos do pré-tratamento 

da biomassa.

Para a conversão da biomassa celulósica, como o bagaço da cana, a etapa de pré-tratamento, para quebra e remoção da lignina pode 

exigir abordagens tecnológicas próprias e ainda possui elevado custo.

3 Conversão
Existem diferentes possibilidades de tecnologia de conversão como química, bioquímica, termoquímica que podem ser aplicadas 

individualmente ou combinadas.

4
Dependência de 

processos biotecnológicos

A indústria química e o agronegócio podem necessitar de uma terceira empresa que ofereça soluções para os processos enzimáticos ou 

fermentativos. Esses produtos e serviços ainda possuem custo elevado. 

5
Escalonamento de 

produção
Dificuldade em realizar o avanço da produção de escalas laboratoriais e de plantas demonstrativas para escalas industriais. 

6 Biorrefinarias avançadas
Dimensionamento ótimo e complexidade das unidades produtivas com visão multiproduto e exploração de diversas correntes e processos, 

semelhante à refinaria de petróleo.

1
Introdução e difusão da 

proposta de valor
Maneira como o mercado e a sociedade valorizam o produto "verde". 

2 Competitividade
O bioproduto pode competir diretamente com o produto de base fóssil ou pode encontrar seu espaço em mercados específicos como 

determinados nichos. 

3 Substituição perfeita
O bioproduto pode ser um substituto perfeito do produto de base fóssil ou não. Caso não seja, é alta a probabilidade de  necessidade de 

alterações à jusante na cadeia produtiva. 

4 Preferência do consumidor
A preferência do mercado pode ser por produtos biodegradáveis e por produtos reciclados ou por bioprodutos de base renovável como os 

biopolímeros.

1
Orientação de 

investimentos

A bioindústria está em estruturação. Tanto a indústria química "tradicional" como o agronegócio já estão estabelecidos e por isso seus 

planos de investimentos são mais definidos.

2 Aquisição de capacitação Necessidade de aquisição de capacitação para as novas tecnologias, em especial a biotecnologia industrial e sintética.

3
Importância relativa dos 

projetos
Projetos de bioprodutos podem possuir baixa importância relativa nos projetos das grandes empresas já estabelecidas.

4
Parcerias de pesquisa e 

desenvolvimento

Criação, estruturação e aprimoramento de parcerias efetivas de pesquisa e desenvolvimento com universidades e outras instituições de 

pesquisa. A co-criação pode acelerar o desenvolvimento de projetos de inovação.

5 Alianças e associações
Estabelecimento de alianças e associações entre as empresas dos diferentes setores: químico, agro e biotecnologia, por conta da 

complementaridade de competências.

1 Taxação do carbono

Os bioprodutos são importantes redutores de emissões já que, diferentemente dos biocombustíveis, fixam o carbono renovável. Políticas 

claras e confiáveis de taxação de produtos de base fóssil ou de precificação de carbono, poderiam acelerar projetos da indústria de base 

renovável.

2 Alinhamento de estratégias
Mix de políticas que considere as diferenças e as especificidades dos diferentes produtos, como biocombustíveis e bioenergia e curto, 

médio e longo prazo.

3
Proteção da propriedade 

intelectual
Avanço na proteção dos direitos da propriedade intelectual de material genético e de processos de bioengenharia genética. 

4
Financiamento específico 

para plantas pioneiras 

Condicionamento de concessão das subvenções no estágio de difusão de novas tecnologias a resultados previamente definidos, em 

moldes semelhantes aos mecanismos de financiamento de grants utilizados internacionalmente.

5
Fomento para P&D e 

CAPEX 
Incentivos como as iniciativas conjuntas do BNDES-Finep: PADIQ e  PAISS para projetos que alavanquem a bioindústria. 

6
Incentivos regulatórios e 

fiscais 
Estruturação de ações que tenham como referência a economia circular e a viabilização de investimentos privados.

7

Parcerias internacionais, 

consórcios e 

desenvolvimento de 

startups

Promoção de modelos que busquem economias de escala, escopo e integração do Brasil em cadeias globais de P&D.

8
Políticas de oferta e de 

demanda 

Influência na oferta de novos conhecimentos e na geração de invenções e de inovações bem como no tamanho do mercado para as novas 

tecnologias.
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Figura 4. Breve descrição dos aspectos ou desafios 

 

 3.5.1 Matéria-Prima 

 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME):  

A biomassa é classificada como recurso energético nas categorias 
de biomassa energética florestal, seus produtos e subprodutos ou 
resíduos; biomassa energética agrícola, as culturas agroenergéticas 
e os resíduos e subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais 
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e da produção animal; e rejeitos urbanos. (MME - Ministério de Minas 
e Energia, 2007, p.13) 

 

As fontes de biomassa podem ser vegetais lenhosos ou não, resíduos 

orgânicos, tanto agrícolas como urbanos e industriais e também óleos vegetais. 

(Cortez, Lora, & Ayarza, 2008). A seguir ilustração que representa as diferentes 

fontes de biomassa: 

 

Figura 5. Fontes da Biomassa 
Fonte: adaptada de Cortez, Lora, Ayarza, 2008, p.19 apud Ministério de Minas e Energia, 
1982 

 

Na indústria de bioprodutos, as matérias-primas são produtos renováveis, 

logo podem ter sua origem no campo. Neste estudo o foco são as commodities 

agrícolas, as culturas já produzidas em larga escala no Brasil, os subprodutos de 

seus processamentos e também os resíduos. Assim, por exemplo, no caso da cana-

de-açúcar como fonte de biomassa, tanto o etanol como o açúcar, o melaço, a 

vinhaça, o bagaço e a palha podem ser utilizados como matéria-prima para 

produção de bioprodutos. 

Por conta de questões como a competição com alimentos e o uso da 

terra, entre outras, a possibilidade de se utilizar resíduos ou subprodutos como 

matéria-prima para produção de bioprodutos tem chamado a atenção dos agentes 

envolvidos na nova indústria. De acordo com Rosillo-Calle, Bajay e Rothman (2005), 

estima-se que os resíduos agrícolas sazonais, os resíduos florestais e o esterco de 
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aves representem de 30% a 40% do fornecimento total de biomassa no mundo. Ou 

seja, existe abundância dessa fonte de matéria-prima e em muitos casos a sua 

utilização ainda é pouco expressiva em termos de volume.  

De acordo com levantamento do CIRAD - Centro de Cooperação 

Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (2004) citado por 

Cortez, Lora e Ayarza (2008), o Brasil deixava de aproveitar, na época da 

publicação, mais de 200 milhões de toneladas de resíduos agroindustriais. Os 

resíduos agrícolas são basicamente palha, folhas e caules e possuem poder 

calorífico médio de 15,7 MJ/kg de matéria seca. Os resíduos industriais são 

provenientes do beneficiamento de produtos agrícolas e florestais, como da indústria 

madeireira, que produz casca, cavaco e pó de serra. Além desse tipo de resíduo 

florestal, há também todo o material que é deixado para trás na coleta da madeira, 

como as folhas, os galhos e as partes resultantes da destoca. Esses materiais 

possuem poder calorífico por volta de 13,8 MJ/kg de resíduo produzido. Resíduos 

com teor de umidade maior que 50% não podem ser queimados para conversão 

energética, como a vinhaça resultante da produção de etanol. 

Assim, o resíduo agroflorestal e também o bagaço e a palha da cana ou 

do milho são matérias-primas promissoras para a indústria de bioprodutos no Brasil. 

Todos são tipo de biomassa lignocelulósica.   

Nos materiais lignocelulósicos, a celulose é o principal componente. As 

hemiceluloses estão presentes em todas as camadas da parede celular das plantas 

e encontram-se concentradas nas camadas primária e secundária, onde estão 

associadas intimamente à celulose e à lignina. Embora sejam constituídas por 

açúcares, assim como a celulose, há diferenças importantes de comportamento 

reacional entre ambas, por conta especialmente da estrutura física. Por serem 

totalmente amorfas, as hemiceluloses apresentam menor resistência ao ataque de 

agentes químicos. Já a celulose, devido à composição também de regiões 

cristalinas, oferece maior resistência à tração, ao alongamento e à solvatação. A 

lignina é a substância responsável pela rigidez das paredes celulares das plantas. É 

o composto orgânico polimérico mais abundante nos vegetais depois da celulose. 

Sua estrutura química é complexa e não completamente conhecida ainda. 

As fontes de biomassa amilácea, como milho, mandioca e arroz, que 

também são culturas expressivas no Brasil, apresentam potencial similar de 
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conversão em bioprodutos por meio de processos biotecnológicos. As oleaginosas, 

que representam volumes de produção representativos no Brasil, também podem 

ser usadas na fabricação de bioprodutos como, por exemplo, a partir da glicerina 

que é gerada na produção do biodiesel.  

 

 3.5.1.1 Estruturação da Oferta de Biomassa 

 

Em especial para a biomassa lignocelulósica, como bagaço da cana, 

palha e resíduos agroflorestais, não existe hoje mercado organizado. Em alguns 

casos tampouco se viabilizou a coleta no campo e o transporte até locais de 

processamento. 

Com o avanço da bioeconomia no Brasil, tem-se a possibilidade da 

agropecuária e ou da agroindústria abastecerem a indústria química, estabelecendo 

assim um mercado incremental para os tradicionais já apontados por Davis (1956) 

como partes do conceito mais amplo que ele definiu como agronegócio. Dessa 

forma há a oportunidade de interação de compra e de venda de produtos agrícolas e 

logo de transações entre os elos da cadeia produtiva de biomassa, que seriam parte 

de sistemas agroindustriais (SAGs), que, segundo Farina (1999, p.1) "[...] são 

definidos como nexos de contratos que viabilizam as estratégias adotadas pelos 

diferentes agentes econômicos envolvidos nas várias dimensões do agronegócio.".  

A autora apresenta como a abordagem contratual permite introduzir a coordenação 

intersegmentos como um dos fatores determinantes da competitividade. Em um 

sistema agroindustrial em que a biomassa para abastecer a indústria química seria 

um novo segmento, pode-se ter um novo grupo estratégico. Ainda de acordo com a 

autora, grupos estratégicos podem constituir um subsistema dentro do SAG apenas 

quando o padrão de concorrência requerer estruturas de governança específicas. 

Poderia ser o caso para a biomassa para a indústria química. Por exemplo, o 

bagaço da cana como matéria-prima renovável para bioprodutos formaria um 

subsistema por necessitar de estrutura de governança mais estrita, como 

determinada especificação de qualidade e frequência de entrega, que 

eventualmente não são necessárias para a aplicação nas caldeiras para geração de 

vapor. Logo o subsistema precisa ter competitividade relativa favorável em 

comparação com os demais segmentos no SAG. No mesmo estudo, Farina (1999) 
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menciona as quatro formas de especificidade que os ativos podem assumir: física, 

humana, geográfica e ativos dedicados, de acordo com Williamson (1996:59), mais a 

especificidade temporal adicionada por Masten (1991:11). Para os tipos de 

biomassa mais promissores no Brasil, é possível que todas as cinco sejam críticas, 

sendo algumas mais relevantes para um determinado cenário e outras para outros 

cenários diferentes. A autora destaca que a especificidade dos ativos pode se alterar 

ao longo do tempo, à medida que uma nova tecnologia surge, é disseminada e 

amadurece. Tal situação claramente pode ocorrer com a biomassa residual, em 

especial no que se refere aos desafios de colheita e transporte até os locais de 

processamento. 

Assim como para o SAG da laranja, estudado por Marino e Azevedo 

(2003), o SAG em que biomassa está inserida envolve várias especificidades e, por 

isso, o mercado à vista, ou spot, não é suficiente. A integração vertical ou produção 

própria permitiria as indústrias químicas garantir a qualidade e o suprimento da 

matéria-prima renovável, no entanto sairiam de seu foco principal, que são produtos 

químicos. Os autores apontam como alternativa as diversas formas híbridas de 

transação, em geral os contratos de longo prazo. Destacam que devem ser distintas 

para cada transação, de acordo com suas caraterísticas, em particular a 

especificidade do ativo, a frequência e a incerteza da transação. 

Simioni, Hoeflich e Siqueira (2009) utilizaram a teoria da Economia dos 

Custos de Transação (ECT) para analisar as características das transações entre os 

agentes econômicos da cadeia produtiva de biomassa de origem florestal na região 

de Lages/SC. Foi demonstrado que há crescente busca pela realização de 

contratos, com objetivo de garantir o suprimento de matéria-prima. Os autores 

afirmam que essa estrutura de governança tende a ser cada vez mais adotada pelos 

diferentes segmentos da cadeia produtiva e enfatizam as transações que envolvem 

os resíduos, que deve ter maior procura tanto para geração de energia, como para 

outros usos, de acordo com os mesmos. Qualquer transação entre agentes 

econômicos apresenta riscos de que os elementos econômicos não sejam 

efetivados. Para reduzir esses riscos e suas consequências são adotadas regras 

como mecanismos e estrutura de governança.  

No caso da biomassa ser um resíduo da indústria de papel e celulose 

(cavacos), Simioni et al. (2009) apontam que, nas situações em que os agentes 
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consumidores de resíduos demandam altos volumes, existe preferência por 

contratos formais escritos. Os contratos formalizam o volume a ser fornecido, as 

características ou padrão de qualidade do resíduo e a frequência de entrega. Trata-

se, portanto, de uma estratégia adotada pelas empresas consumidoras de biomassa 

de maior porte para garantir o suprimento e a qualidade de matéria-prima. No 

mesmo estudo foi verificado que, para a produção de energia térmica a partir de 

cavaco, a grande maioria das empresas utiliza a integração vertical como estrutura 

de governança. Entre os motivos para essa escolha está a alta especificidade do 

vapor produzido, por conta do aspecto da sua utilização, bem como pela dificuldade 

de transporte ou comercialização. 

Farina (1999) enfatiza também a influência do grau de complexidade e da 

incerteza nas estruturas de governança. Afirma que quanto mais complexa a 

transação, mais difícil será a descrição das responsabilidades de cada parte em um 

contrato. Além disso, a autora aponta também que a complexidade e a incerteza 

elevam os custos de organização interna. 

No contexto da cadeia de abastecimento de biomassa para a indústria 

química, destacam-se a complexidade relacionada à colheita e ao transporte de 

alguns produtos como palha da cana ou do milho e as incertezas como a 

continuidade do fornecimento mesmo em situações de condições agronômicas 

adversas como clima desfavorável e pragas, desafios que serão abordados na 

sequência. 

 

 3.5.1.2 Dinâmica de Formação de Preço 

 

Em curto prazo, as projeções de preços de commodities agrícolas são 

influenciadas por eventos recentes no mercado, como secas e mudanças de 

políticas. Já em longo prazo, as projeções são baseadas nos fundamentos de oferta 

e de demanda.  

De acordo com relatório da Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) & Food and Agriculture Organization (FAO) (2018), os preços 

reais das commodities agrícolas devem diminuir na próxima década, influenciados 

principalmente pelos ganhos em produtividade. O estudo relata que, no período 

analisado, de 2018 a 2027, o crescimento da demanda de commodities agrícolas 
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para produção de biocombustíveis em todo mundo, deve ser tímido. Ou seja, uma 

década após a explosão dos preços dos alimentos, em 2007-2008, as condições dos 

mercados agrícolas mundiais mudaram de forma relevante. Após crescimento 

expressivo na produção de commodities, que em 2017 atingiu recordes para 

diversos produtos e assim elevou bruscamente os níveis dos estoques, observa-se 

que o aumento de demanda começou a enfraquecer. Um dos motivos é a 

desaceleração da demanda chinesa por carne. Além disso, não há expectativa de 

que demandas de outras regiões compensem o cenário no gigante asiático. Como 

consequência, os preços das commodities agrícolas devem permanecer baixos 

enquanto os altos níveis de estoques atuais provavelmente não sofrerão alterações 

significativas nos próximos anos. Globalmente, as produções agrícolas e de peixes 

têm crescimento projetado de 20% para a próxima década, com variações 

relevantes entre as regiões. O incremento deve ser alcançado especialmente por 

meio de ganhos de intensificação e de eficiência. A conversão de pastagem para 

lavoura também deverá contribuir. 

Ainda de acordo com relatório da OECD & FAO (2018), o crescimento 

econômico mundial esperado na próxima década para os países da OECD é de 

1,8% ao ano, similar ao observado nos dez últimos anos: 1,7% ao ano. Segundo as 

previsões do World Bank Commodities Prices, os preços nominais do petróleo 

devem aumentar 1,8% ao ano na década a seguir, o que significaria considerando o 

preço nominal médio em 2016, 43,7 dólares o barril, um preço de 76,1 dólares em 

2027.  

O estudo de Kitous et al. (2016) mostra que preços de petróleo mais altos 

causam aumento dos custos de produção na agricultura por influenciarem os preços 

dos combustíveis e dos fertilizantes, assim como os custos gerais por conta de 

inflação mais alta. Os autores afirmam que preços de petróleo mais altos podem 

afetar de maneiras opostas a demanda por commodities agrícolas por meio dos 

mercados de biocombustíveis. Por um lado, preços mais elevados reduzem a 

demanda por combustíveis para transporte, que, por consequência, diminuem a 

demanda por biocombustíveis referente a misturas impostas por leis. Por outro lado, 

a substituição por biocombustíveis torna-se mais atrativa. Por isso concluem que, se 

o preço do barril do petróleo em 2027 chegasse a 122,2 dólares, a produção global 

de biodiesel seria 2,5% acima da estimada no cenário base (US$ 76,1/barril) e a do 
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etanol reduziria em 1,5%, também em comparação com o cenário base. Dessa 

forma, os preços das commodities agrícolas também subiriam: para milho, trigo, soja 

em grãos e óleos vegetais, os preços nominais escalariam adicionais 10% a 11% em 

comparação com o cenário base, segundo os autores. Caso o preço do petróleo 

mais alto seja causado por aumento de demanda dos combustíveis para transporte, 

seria seguido por elevações mais pronunciadas nos preços dos biocombustíveis e, 

sendo assim, o aumento nos preços das commodities agrícolas seria mais 

significativo, constatam os autores.  

Em outra abordagem interessante, Natanelov, Alam, McKenzie e 

Huylenbroeck (2011) analisaram a correlação entre os preços futuros mensais de 

commodities agrícolas como cacau, café, milho, soja em grãos, óleo de soja, trigo e 

açúcar e os preços futuros do petróleo entre 1989 e 2010. Assim, abordaram 

períodos anteriores e posteriores à explosão dos biocombustíveis no ano de 2002. 

Os autores verificaram, por meio de métodos de cointegração, diferentes relações 

entre os preços das commodities agrícolas analisadas e os preços do petróleo. Para 

o trigo e o cacau, foi identificada correlação com os preços do petróleo em todo 

período estudado. No caso do café, apenas após a liberação de mercado do grão, 

que se estendeu pela década de 90, foi verificada correlação com o preço da 

commodity fóssil. Para os preços do açúcar, por outro lado, os autores concluíram 

que se comportam de maneira praticamente independente às oscilações do 

petróleo. As commodities utilizadas na produção de biocombustíveis, grão e óleo de 

soja e milho não apresentaram estar correlacionadas com os preços do petróleo até 

um certo limite de preço do barril de 75 dólares, o que indica que as políticas de 

biocombustíveis criam uma espécie de amortecedor entre a correlação de seus 

preços com os do combustível fóssil. Os autores concluem que, em longo prazo, os 

mercados futuros de commodities maduros e bem estabelecidos apresentam 

correlação com os preços do petróleo. Destacam, no entanto, que políticas 

intervencionistas, modificação nas condições climáticas, crises econômicas e 

geopolíticas e aumento da população global aumentam as incertezas e a volatilidade 

e assim elevam a complexidade da dinâmica de preços entre petróleo e commodities 

agrícolas. 

Campiche, Bryant, Richardson e Outlaw (2007) estudaram a covariação 

entre os preços do petróleo com milho, sorgo, açúcar, grão e óleo de soja e óleo de 
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palma durante o período de 2003 a 2007. Conseguiram apenas provar a correlação 

entre os preços do grão de soja e o do petróleo para o período de 2006-2007.  

Destacam que o crescimento da indústria de biocombustíveis renováveis traz novas 

oportunidades aos produtores agrícolas, mas alertam que, por outro lado, surge com 

isso o risco de os preços das commodities agrícolas se tornarem mais dependentes 

dos preços de energia de base fóssil. 

A correlação entre os preços de commodities agrícolas e energéticas vem 

sendo estudada uma vez que se observa intensificação na correlação. Uma possível 

causa seria a utilização de commodities agrícolas na produção de combustíveis 

líquidos, como etanol e biodiesel. De acordo com Nastari (2011) os biocombustíveis 

seriam o elo entre o universo fóssil e o agrícola. No Brasil, o etanol produzido a partir 

da cana-de-açúcar e, nos Estados Unidos, a partir do milho tiveram aumento de 

produção expressivos nos últimos dez anos. Em ambos os países e em especial na 

Europa, também cresceu de forma significativa a produção de biodiesel. Ambos os 

biocombustíveis possuem alta dependência da disponibilidade de commodities 

agrícolas. Abaixo o histórico das produções globais de biocombustíveis em bilhões 

de litros: 

 

Figura 6. Produção global de biocombustíveis em bilhões de litros. 
Fonte: OECD/FAO (2016), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics 
(database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en, 2016 
Nota: dados trabalhados pela autora   

 

Nastari (2011) verificou que a correlação entre os preços de açúcar cru e 

petróleo cru se alterou ao longo do tempo e tenta justificar como possível explicação 

o incremento de produção de etanol no Brasil após a inserção da frota bicombustível 

(flexfuel) em 2003, uma vez que o açúcar aqui produzido influencia as variações de 
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preço e de retorno na Bolsa de Nova Iorque, NY11. Na figura 8 pode-se observar 

que os volumes de etanol produzidos no Brasil mais do que dobraram desde 2003. 

 

 

Figura 7. Produção de etanol Brasil em bilhões de litros 
Fonte: UNICA, 2018 
Nota: dados trabalhados pela autora   

 

 3.5.1.3 Logística 

 

Os aspectos de maior criticidade nas cadeias de abastecimento da 

biomassa residual agrícola e florestal são o baixo preço de venda do produto final, 

os custos de transporte elevados, a sazonalidade da biomassa, a baixa densidade 

do material e o alto teor de umidade no momento de recolha. O meio de transporte 

de biomassa mais utilizado é o rodoviário, devido principalmente à viabilidade de 

recolha, da flexibilidade oferecida e do fato das distâncias até o local de 

processamento serem pequenas. Quanto ao tipo de veículo a ser utilizado, há várias 

opiniões na literatura acerca da viabilidade econômica do uso de veículos pesados e 

que dentre os fatores de análise estão a distância média percorrida, a densidade da 

biomassa residual, a capacidade de carga e velocidade de condução dos veículos. 

Devido à baixa densidade da biomassa, a capacidade de carga dos veículos de 

transporte normalmente é limitada pelo volume e não pelo peso da carga. Com isso, 

a necessidade de equipamentos para o transporte e para o manuseio é alta, bem 

como a de espaço de armazenamento. O processamento da biomassa antes do 

transporte, para reduzir a densidade volumétrica, é uma maneira de aumentar a 

eficiência da cadeia de abastecimento. Em geral armazéns abertos são escolhidos 

por se tratarem de solução de baixo custo, apesar de muitos investigadores 
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indicarem o armazenamento coberto como melhor opção. Trabalhos de modelagem 

da cadeia de abastecimento de biomassa, a maioria com modelos de programação 

linear, mostram que cada autor foca uma combinação de fatores diferente. Entre os 

principais fatores considerados estão a seleção dos tipos de biomassa e dos 

fornecedores, a localização do armazém e da central transformadora de biomassa, o 

tipo de armazenamento e de transporte e os dimensionamentos destes dois últimos. 

Todos modelos buscam encontrar a estrutura de custo mais econômica e alguns 

também têm objetivo de determinar a combinação com menor impacto ao meio 

ambiente (Nunes, 2012).  

Possidônio (2015) avaliou o impacto da densificação da biomassa nas 

operações de distribuição de biomassa a partir dos locais de disponibilização do 

produto até os pontos de consumo. Verificou no estudo comparativo que é possível 

reduzir o custo de transporte em 51% a 60% e o número de veículos em 63%. 

Porém o custo do material densificado aumentou em 41,6% os custos totais dos 

resíduos in natura. Assim, a análise de viabilidade econômica do estudo mostrou 

que não há vantagem em trabalhar com os resíduos densificados, apesar dos 

benefícios com transporte. 

Ekşioǧlu et al. (2009) propuseram um modelo matemático para desenhar 

a cadeia de abastecimento e para gerenciar a logística de uma biorrefinaria com 

base no cenário do estado de Mississipi (USA), onde utilizaram o milho e seus 

resíduos e resíduos florestais como fontes de biomassa. Os dados de entrada do 

modelo são a disponibilidade da biomassa, os custos de transporte, de 

armazenagem e de processo. Verificaram que uma possibilidade de redução no 

custo logístico é a utilização de mais de uma fonte de biomassa, uma vez que 

permite melhor utilização dos equipamentos de transporte, os quais não ficam 

ociosos no período de entressafra. 

O desenvolvimento de tecnologias de coleta e transporte de palha de 

cana-de-açúcar é o primeiro dos subitens da linha temática número 1 do PAISS 

(Finep & BNDES, 2011). A relevância dada ao tema pelo plano mostra que se trata 

de um desafio para a operacionalização da logística dessa matéria-prima 

independentemente do processo à jusante ser a produção de bioetanol de segunda 

geração ou outro bioproduto. 
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 3.5.1.4 Qualidade 

 

A indústria química exige faixas bem definidas de especificações da 

qualidade das matérias-primas que utiliza para garantir o controle dos processos 

bem como as características do produto final. Normalmente há controle das 

especificações antes da utilização da matéria-prima. Assim, os produtores são 

forçados a manter as faixas de especificação exigidas. 

As matérias-primas de origem renovável possuem como característica 

inerente maior oscilação da qualidade por conta de diversos fatores que podem ser 

relacionados ao clima, ao solo, à espécie, entre outros. Sendo assim, as 

características físico-químicas dos diversos tipos de biomassa podem influenciar 

diretamente no processo de conversão e na qualidade do produto final. 

Rabelo (2010) afirma que o estudo da composição química da biomassa é 

fundamental para se entender suas propriedades e, assim, sua correta utilização. 

Existem procedimentos normalizados por órgãos internacionais para análise química 

da biomassa. A autora destaca que a variabilidade tanto da estrutura dos materiais 

lignocelulósicos, formados por celulose, hemicelulose e lignina, como da 

composição destes faz com que a digestibilidade pelas enzimas hidrolíticas seja 

distinta para diferentes fontes de biomassa. 

De acordo com Cortez, Lora e Gómez (2008), as partículas encontradas 

na biomassa, que em geral são materiais sólidos porosos, podem ser 

geometricamente diferentes, ou seja, podem ter formas e tamanhos distintos. Além 

disso, podem apresentar características físico-químicas específicas. Assim, o 

comportamento dessas partículas durante a conversão física e energética varia de 

acordo com suas características. Os autores apontam que entre as propriedades 

físicas e geométricas das partículas sólidas que compõem a biomassa e 

normalmente são encontradas na forma de conglomerados de partículas 

polidispersas estão a densidade aparente de partícula, porosidade, esfericidade, 

distribuição de tamanhos das partículas do conglomerado e a superfície específica. 

Por exemplo, a esfericidade é um parâmetro físico de alta importância para os 

cálculos fluidodinâmicos de sistemas particulados, como os reatores em leito 

fluidizado para diversas aplicações, inclusive a geração de energia através da 

conversão térmica da biomassa. 



44 

 

 

Diferentes genótipos de uma mesma cultura podem apresentar 

características distintas. Assim, a quantidade de biomassa e a composição da 

mesma podem ser diferentes de acordo com o genótipo. Morais et al. (2009) 

levantaram diferentes produções de matéria seca total além de distintos teores de 

celulose, de lignina e de cinzas em cinco genótipos de capim-elefante estudados. 

A armazenagem da biomassa é fator crítico para qualidade. Muitos 

produtores utilizam a opção ao ar livre em função do custo inferior. Entre as 

desvantagens do armazenamento ao ar livre, segundo Nunes (2012), estão a perda 

significativa de material de biomassa e a falta de controle do teor de umidade, a 

formação de fungos e de esporos e o maior risco de ignição espontânea devido ao 

aumento da umidade. Todos esses fatores impactam a qualidade da biomassa. Já 

nos armazéns fechados, pode-se usar calor, por exemplo da própria central de 

energia próxima, para secar a biomassa. Além do sistema de armazenamento 

utilizado, o tempo de armazenamento também é variável importante para qualidade 

da biomassa, de acordo com o autor.  

 

 3.5.1.5 Competição com Alimentos  

 

Segundo estudo da OECD & FAO (2018), a demanda por alimentos é 

influenciada pelos crescimentos populacional e de renda e cada vez mais também 

pelas tendências nos padrões de dieta e pelas preferências dos consumidores. Já a 

demanda de commodities agrícolas para usos industriais, predominantemente para 

produção de biocombustíveis, mas inclusive para utilização como matéria-prima para 

a indústria química, é direcionada por condições econômicas gerais, bem como por 

políticas regulatórias e por avanços tecnológicos. A importância relativa de cada uso 

varia com a commodity, região e nível de desenvolvimento econômico.  

A taxa de crescimento de demanda por alimentos na China vem 

diminuindo e não há expectativa de que seja compensada por incremento em outras 

fontes de demanda. (OECD & FAO, 2018). Logo, o aumento da demanda das 

principais commodities agrícolas nos próximos 10 anos deve ser significativamente 

inferior ao da década passada, como mostra o estudo a seguir: 
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Figura 8. Crescimento anual da demanda por grupos-chave de commodities, 2008-17 e 
2018-27. 
Fonte: adaptado de  OECD/FAO (2018), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD 
Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 
Nota: O componente de crescimento populacional é calculado assumindo que a 
demanda per capita permanece constante no nível do ano anterior à década. As taxas 
de crescimento referem-se à demanda total (por alimentos, rações e outros usos). 

 

Dos itens que estão inseridos na cadeia de produção de biocombustíveis, 

os cereais devem ter taxa de crescimento reduzida pela metade; o açúcar, leve 

redução comparada com a década anterior; e os óleos vegetais, queda significativa 

da taxa na próxima década. Ou seja, a expectativa é de que a demanda global por 

alimentos ainda cresça, mas em ritmos mais lentos. O direcionador principal, de 

acordo com o relatório da OECD & FAO, é a urbanização em países em 

desenvolvimento, que leva à maior demanda por alimentos industrializados 

tipicamente possuidores de altos conteúdos de açúcar e de óleos vegetais. 

A questão de competição com alimentos está diretamente relacionada 

com a disponibilidade de terras agricultáveis. Rosillo-Calle, Bajay e Rothman (2005) 

relatam que o Instituto de Pesquisa de Recursos Mundiais, The World Resources 

Institute, apresentou um estudo mostrando que uma área de 67 Mha poderia ser 

transformada em plantações em 50 países tropicais nos próximos 60 anos, uma 

área de 200 Mha poderia ser recuperada e outros 63 Mha estariam disponíveis para 

agro reflorestamento. A figura 10 ilustra a projeção de uso da terra de acordo com a 

Associação Europeia de Bioplástico. Até 2022, mesmo com os esperados aumentos 

das produções de bioprodutos, a área utilizada para as culturas que servem como 

matéria-prima nessa cadeia produtiva deve estar dentro dos 2% previstos para o uso 

de material. 
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Figura 9. Estimativa do uso da terra para os bioplásticos 2017 e 2022. 
Fonte: adaptado de European Bioplastics, 2017, p.4 
Nota: *Em relação à área agrícola global / ** Incluindo aprox. 1% terra não cultivada 

 

Segundo Bomtempo (2017), a disponibilidade de terras agricultáveis 

ainda não ocupadas leva o Brasil a uma posição favorável no debate sobre o uso da 

terra. O autor cita como exemplo a cana-de-açúcar, que ocupa apenas 3% das 

terras utilizadas para agricultura e pecuária e produz cerca de 700 milhões de 

biomassa por ano. Beraldo (2018) comenta que a América Latina conta com uma 

das maiores reservas de biomassa do planeta e já é grande produtora de 

biocombustíveis, e, por isso, a bioeconomia desperta grande atenção na região.  

Outro aspecto frequentemente criticado é a limitação da diversidade 

biológica das plantações de biomassa. De fato, é menor do que das florestas 

naturais. No entanto estas não deverão ser substituídas por aquelas e sim deverão 

as plantações de biomassa ser estabelecidas em áreas que já possuam diversidade 

limitada ou fortemente prejudicada, como no caso de terras degradadas (Rosillo-

Calle, Bajay & Rothman, 2005).  

 

 3.5.1.6 Disponibilidade 

 

De acordo com Cortez, Lora e Gómez (2008), para se determinar a 

disponibilidade de biomassa energética em um país ou região, deve-se considerar 

as restrições de ordem ecológica, tecnológica e econômica, incluindo a social e a 

política. As restrições ecológicas referem-se à preservação do meio ambiente e à 

qualidade de vida. As econômicas estão associadas à análise de usos da biomassa 

eventualmente mais rentáveis, como industrial ou alimentício e à comparação dos 
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custos com os relativos à produção dos demais biocombustíveis. As restrições 

tecnológicas se referem à confiabilidade ou não nos processos e operações de 

conversão da biomassa. 

Já para Nunes (2012), a disponibilidade da maior parte dos tipos de 

biomassa, tanto agrícola quanto floresta, é sazonal. O período de colheita das 

culturas, as condições meteorológicas e a necessidade de replantação dos campos 

e florestas determinam o período em que a biomassa estará disponível. A fim de se 

evitar problemas de abastecimento por conta da sazonalidade da biomassa, 

diferentes fontes de biomassa poderiam ser utilizadas. 

Até o momento, existem mais estudos e levantamentos acerca da 

utilização da biomassa para fins energéticos do que para bioprodutos. No entanto 

trata-se em geral  de uma mesma fonte de produto, agrícola ou florestal, que pode 

ser convertida em energia ou em bioproduto na indústria química. Assim, as 

questões referentes à disponibilidade da biomassa valem para ambos os fins.  

Por ser um país de dimensões continentais, o Brasil possui grande 

diversidade de tipos de solo e de clima e, logo, variações no potencial produtivo de 

suas terras. Embora extensas áreas como a Floresta Amazônica, o Pantanal, a Mata 

Atlântica e outras áreas de proteção não estejam disponíveis para atividades 

agropecuárias, há expressivo potencial de migração de áreas de pastagens que ou 

estão degradadas ou podem ser reduzidas por meio de intensificação da pecuária, 

por exemplo. Essas áreas representam cerca de 18,7% dos 851 milhões de 

hectares, que correspondem à área total de todos os estabelecimentos de acordo 

com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], (2017). 

 

Tabela 1. Ocupação do solo e distribuição por área – Brasil 

Milhões de hectares Distribuição

Lavouras permanentes 8 0,9%

Lavouras temporárias 55 6,5%

Pastagens naturais 47 5,5%

Pastagens plantadas 112 13,2%

Matas naturais 106 12,5%

Matas plantadas 8 0,9%

Outros usos 14 1,6%

Área total 350 41,1%

Brasil 851 100,0%  

Fonte: adaptado de IBGE, 2017, p. 46 
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Devido à diversidade da biomassa, a disponibilidade, o acesso e as 

características de produção são muitos diferentes. Há alta incerteza referente aos 

volumes disponíveis de cada um dos recursos. No caso dos resíduos de madeira e 

florestais, tem-se pouca informação acerca da disponibilidade do material e 

tampouco de seus preços e normalmente dependem das circunstâncias locais. Já a 

disponibilidade de resíduos em unidades agroindustriais de moagem e de resíduos 

agrícolas pode ser estimada com maior precisão. Na Tabela 2, estão as estimativas 

de produção e oferta de biomassa energética, em milhões de toneladas equivalentes 

de petróleo (tep) por ano com projeção para o ano de 2050. 

 

Tabela 2. Oferta energética de biomassa - Brasil 

Biomassa (milhões tep) 2015 2050

Resíduos Agrícolas 48 165

Biomassa Florestas Convencional 38 68

Manejo Florestal Sustentável - 32

Gorduras para o Biodiesel 17 27

Bagaço da Cana 32 57

Palhas e Pontas da Cana 37 95

Caldo para Etanol 17 56

Resíduos da Pecuária 14 28

RSU - Biodigestão da fração orgânica 2 1,7

RLU - Esgoto 0,5 0,8

Total Bionergia 205 530  

Fonte: adaptado de EPE, 2018, p. 98 

 

Sob a perspectiva da disponibilidade associada à competição com o uso 

de biomassa para energia, é importante analisar a projeção de demanda por 

biocombustível nos próximos anos e a tendência da composição da matriz 

energética do Brasil e também a utilização para cogeração dentro das usinas.  

Os desenvolvimentos recentes nas políticas de biocombustíveis, que de 

modo geral atingiram os limites de misturas por força de lei, combinados com a 

premissa de aumento relativamente moderado nos preços de petróleo, sugerem 

crescimento mais modesto no uso de commodities agrícolas para produção de 

biocombustíveis. Na última década, a produção mundial de etanol aumentou em 64 

bilhões de litros, crescimento de cerca de 3,9% ao ano e a de biodiesel, em 5 

bilhões de litros, ou aproximadamente 9,5% ao ano. Para os próximos dez anos 
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projeta-se acréscimo na produção de 0,4% e 0,7% ao ano, respectivamente, para o 

etanol e o biodiesel. No Brasil, assim como na China e na Tailândia, projetam-se 

crescimentos significativos da demanda por biocombustíveis.(OECD/FAO, 2018).  

De acordo com Pedroso et al. (2018), a participação da biomassa como 

fonte de energia primária no Brasil deve ir de 23,9% em 2014 para 24% em 2030. 

No mesmo período, os autores estimam que a participação do petróleo migre de 

39,4% para 30%. Com isso verifica-se que o país deve avançar para uma matriz 

energética mais limpa. No entanto existem outras fontes, que não a biomassa, que 

contribuirão de forma mais expressiva para esse avanço, como a energia hidráulica 

(+ 1,5%) e diversas outras como eólica, solar etc. (+ 3%). Em 2015 a capacidade 

instalada de termelétricas movidas à biomassa no Brasil era de 516 unidades, o que 

significam 13.243.523 kW. Desse total, 80,3% foram gerados pelo setor 

agroindustrial, 19,1% pelo setor florestal, 0,6% por resíduos em aterros sanitários ou 

dejetos animais e apenas 0,03% por termelétricas movidas a óleos vegetais. O 

grande destaque é o bagaço da cana-de-açúcar, responsável por 79,5% da geração 

bioenergética no país. Há também outras fontes menos conhecidas, como a casca 

de arroz. Em 2015 operavam no Brasil 11 usinas utilizando esse recurso, a maioria 

no Sul do país, o que representou 0,3% do total da produção energética nacional. 

(Pedroso et al. 2018). 

Segundo estudo da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab, 

2011), a proporção de bagaço por tonelada de cana depende da quantidade de 

fibras das cultivares. De modo geral, o material genético predominante no Brasil 

apresenta teor aproximado de 270 a 290kg de bagaço em cada tonelada de cana 

processada. O bagaço da cana-de-açúcar vem sendo explorado como fonte de 

energia elétrica desde a crise do sistema em 2001. Há usinas que trocaram seus 

equipamentos para viabilizar maior quantidade de vapor útil e de energia térmica. 

Sendo assim, existem hoje instalações que geram eletricidade excedente podendo 

ser disponibilizada a terceiros. Não houve, no entanto, um programa organizado 

para aproveitamento dessa fonte energética, o que limitou o crescimento da geração 

chamada agroelétrica, uma vez que a maioria das pequenas e médias unidades de 

produção não converteram suas instalações. O levantamento verificou que cerca de 

77% de todo bagaço de cana no Brasil é utilizado para consumo interno nas usinas 

e o restante é vendido. O potencial de eletricidade gerada a partir do bagaço da 
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cana é estimado em 39.949.383 MWh, o que representaria 9% de toda geração no 

país, ante os 4,5% registrados do ano de 2009. O estudo estima a receita anual 

faturada com a venda de energia elétrica por estado: cerca de 1 trilhão de reais para 

um custo de 140 reais por MWh. Assim, um potencial investimento em conversão de 

bagaço da cana em bioproduto deverá considerar o custo de oportunidade da 

queima do mesmo para venda de agroeletricidade. 

 

 3.5.1.7 Desenvolvimentos Agronômicos 

 

Os desenvolvimentos agronômicos tanto na direção de elevação da 

produtividade para garantir a disponibilidade do abastecimento da matéria-prima, a 

biomassa, como na busca de genótipos mais apropriados para aplicações 

específicas trazem progresso ao agronegócio brasileiro e podem também impactar 

positivamente a indústria de base biológica nacional. 

De acordo com Rosillo-Calle, Bajay e Rothman (2005), para que as 

produções baseadas em biomassa exerçam relevante papel na economia mundial, 

são fundamentais as estratégias para se obter e manter elevadas taxas de 

produtividade em grandes áreas plantadas por longos períodos e em condições 

variadas. Ainda segundo os autores, devem ser selecionadas espécies que 

possuam rápido crescimento que se adaptem facilmente ao local. Fatores como a 

demanda de água, sazonalidade, resistência à seca, pH do solo, nutrição, tolerância 

a solos salinos, suscetibilidade a animais herbívoros, fogo, doenças e pragas 

também devem ser considerados na seleção das espécies.  

O uso de organismos geneticamente modificados (OGMs), ao lado de 

boas práticas agrícolas recomendadas por pesquisas, permitiu grandes avanços no 

desempenho da agricultura brasileira. Desde a autorização do uso comercial de 

OGM, em 1998/1999 até a safra de 2016/2017, a produção de grãos aumentou em 

219%, ao passo que a área plantada total cresceu 62,8%. Ou seja, o fator 

produtividade teve incremento de 69,7% no período. De acordo com as últimas 

projeções do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) essa 

tendência deverá se manter nos próximos 10 anos. As projeções mostram aumento 

de 30% na produção de grãos nesse horizonte, enquanto a área plantada deve 

aumentar em 12,7%. (Faulin, 2017). 
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O desenvolvimento de OGMs ou de variedades pode ter como objetivo 

específico a utilização da biomassa em questão, como a cana-energia da GranBio, 

que possui maior teor de fibras e assim é mais apropriada para a produção do etano 

de segunda geração.  

Há diversos estudos que avaliam quais os genótipos de diferentes 

culturas mais apropriados para produção de energia. Morais et al. (2009) analisaram 

cinco genótipos de capim-elefante e, por meio dos resultados de produção de 

biomassa de cada um, dos teores de fibras, lignina, celulose e cinzas, identificaram 

três genótipos mais indicados para produção de energia alternativa.   

Damasceno, Parrella, de Souza, Simeone & Schaffert (2013) estudaram a 

variabilidade fenotípica de 100 linhagens de sorgo sacarino e lignocelulósico com o 

objetivo de caracterizar bioquimicamente e identificar acessos que apresentem 

menores teores do composto lignina e alta produção de biomassa, visando à 

produção de etanol. 

Estudos semelhantes poderiam avaliar quais os genótipos mais 

apropriados para a produção do bioproduto de interesse.   

 

 3.5.2 Tecnologia 

 

 3.5.2.1 Bases de Conhecimento 

 

A indústria de bioprodutos abrange setores distintos como agronegócio, 

biotecnologia e indústria química. É possível que grandes produtores de 

commodities agrícolas tenham muito pouco ou nenhum conhecimento acerca de 

processos biotecnológicos e ou químicos que podem ser estabelecidos à jusante de 

sua cadeia. De forma semelhante, as indústrias químicas conhecem bem os 

processos produtivos de seus fornecedores de matérias-primas de base fóssil e os 

seus próprios tradicionais, mas não conhecem, de modo geral, a engenharia 

metabólica que pode servir de base para construção dessa nova indústria. 

De acordo com Coutinho e Bomtempo (2011), a variedade de processos 

envolvida na conversão de biomassa: fermentação, processos enzimáticos, catálise, 

engenharia genética, gaseificação e síntese química sugere a participação de 

empresas com bases de conhecimento distintas e também de setores que não 
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estavam presentes nos mercados de energia e de química. Os autores citam como 

exemplo as empresas de biotecnologia, que possuem histórico de desenvolvimento 

relevante em outras indústrias, como a farmacêutica. Ainda apontam que utilização 

de diferentes bases de conhecimento eleva a incerteza no futuro das empresas que 

apostam em uma ou em outra rota. Em geral elas optam por privilegiar a rota mais 

conectada com sua expertise. No entanto, eventualmente a rota escolhida não será 

a de maior sucesso em médio-longo prazo. 

 

 3.5.2.2 Custo do Pré-Tratamento 

 

Para que a biomassa lignocelulósica possa ser convertida em bioprodutos 

é necessário o pré-tratamento para que a celulose fique disponível para a hidrólise 

enzimática. Essa etapa ainda é muito custosa e carece de pesquisa e 

desenvolvimento para avançar a patamares que tornem mais suaves sua 

representatividade nos custos totais de conversão da biomassa.  

Segundo Rabelo (2010), os métodos para se obterem os açúcares 

fermentescíveis de material lignocelulósico são a hidrólise com ácido concentrado, a 

hidrólise com ácidos diluídos e a hidrólise enzimática. Neste último, para aumentar a 

acessibilidade ao ataque enzimático, faz-se inicialmente o pré-tratamento da 

biomassa lignocelulósica. Entre as três técnicas, observa-se menor quantidade de 

subprodutos na hidrólise enzimática, uma vez que as condições de processo são 

mais suaves. Assim, esse método é o que propicia o maior rendimento de açúcares 

fermentescíveis. No entanto, para que se obtenha uma alta conversão da celulose, 

são necessárias altas concentrações de enzimas. Para tanto, o custo de produção 

aumenta de forma considerável. Ademais, existe também a possibilidade de 

incrementar o rendimento glicosídico via rota enzimática por meio de aplicação de 

técnicas modernas de microbiologia e de engenharia genética. A eficiência do 

processo de hidrólise enzimática pode ser aumentada ao se combinar diferentes 

classes de enzimas que atuam na degradação da celulose. Essa sinergia possibilita 

uma taxa de reação mais alta do que a soma de suas ações individuais.  

Confirmando a importância dos temas, tanto o pré-tratamento de 

biomassa de cana para hidrólise como os processos de produção de enzimas e de 

microrganismos e/ou de processos de fermentação de pentoses são contemplados 
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no primeiro dos subitens da linha temática número 1 do PAISS (BNDES & Finep, 

2011). 

De acordo com Rabelo (2010), o alto custo da etapa de pré-tratamento da 

biomassa é um obstáculo para sua implementação. No entanto, a autora enfatiza 

que o processo é um pré-requisito essencial para alterar as características 

estruturais da biomassa de modo a melhorar a susceptibilidade da mesma à 

hidrólise enzimática. Para a autora, entre os principais objetivos do pré-tratamento 

estão a redução do grau de cristalinidade da celulose e a dissociação do complexo 

lignina-celulose para, com isso, aumentar a exposição das fibras de celulose, de 

modo a torná-las mais acessíveis aos agentes hidrolíticos enzimáticos ou ácidos. 

Entre os principais métodos de pré-tratamento estão aqueles por meio de processos 

físicos, químicos e biológicos, que podem ser combinados entre eles para aumentar 

a eficiência geral. Fazem parte do pré-tratamento, além da preparação da matéria-

prima em si, a hidrólise da celulose, a geração de produtos inibidores, a hidrólise 

enzimática e fermentação alcoólica, as concentrações sacarídicas dos hidrolisados 

produzidos, a purificação de produtos intermediários, o tratamento de resíduos, a 

agitação mecânica e a geração de energia.  

No caso do bagaço da cana, existem tanto literatura quanto estudos 

experimentais e testes em escala piloto ou em escala industrial para produção de 

etanol de segunda geração em que se observa que a etapa de pré-tratamento, para 

quebra e remoção da lignina e a etapa de hidrólise enzimática, para a quebra das 

moléculas de celulose e hemicelulose em açúcares fermentáveis de 5 e 6 carbonos, 

exigem abordagens tecnológicas próprias e ainda possuem elevado custo. 

 

 3.5.2.3 Tecnologias de Conversão 

 

Sobre as tecnologias de conversão da biomassa, Coutinho e Bomtempo 

(2011) destacam as rotas bioquímicas e termoquímicas, que competem entre si e 

das quais não existe ainda uma dominância no mercado e sim incerteza se o 

caminho será de uso de uma ou de outra, ou de desenvolvimento de forma 

complementar. Para as rotas de conversão bioquímica, que acontecem em duas 

etapas, quando, na primeira, ocorre a quebra do material lignocelulósico em 

moléculas fermentáveis e, na segunda, a conversão dessas moléculas no produto 
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desejado por meio de fermentação com a utilização de microrganismos 

geneticamente modificados ou não, destaca-se a necessidade de redução dos 

custos em especial das enzimas utilizadas. As rotas termoquímicas são: 

gaseificação, pirólise e "reforma catalítica". A gaseificação da biomassa gera o gás 

de síntese, mistura de gases formada principalmente por monóxido de carbono e 

hidrogênio, que, em posterior conversão, em geral via reação de Fischer Tropsch, 

resulta em combustíveis líquidos, como diesel, nafta e querosene ou em produtos 

químicos, como amônia e energéticos, como o metanol. A pirólise, que ocorre por 

meio da exposição rápida da biomassa a elevadas temperaturas e a "reforma 

catalítica" geram a chamada "nafta verde". Como vantagens da rota termoquímica, 

são citadas a flexibilidade na utilização de diferentes tipos de matérias primas, como 

resíduos e lixo, a flexibilidade do gás de síntese para produção de combustíveis e de 

químicos e a possibilidade de integração com as unidades de refino existentes.   

Mariano et al. (2013) apontam que o risco tecnológico associado aos 

micróbios mutantes para fermentação do n-butanol em usina de cana-de-açúcar 

deve ser considerado. Relatam que a robustez e performance desses 

microrganismos em ambiente de fermentação industrial ainda são incertas. 

Também para a conversão em bioprodutos, diferentes rotas tecnológicas 

podem ser utilizadas e entre elas há muita expectativa relacionada aos processos 

enzimáticos e fermentativos, que podem ampliar de forma expressiva as 

possibilidades de produção de diferentes matérias-primas renováveis.  

Beraldo (2018) destaca que os avanços da biotecnologia moderna no 

setor agroindustrial brasileiro são de alta relevância para que o país desenvolva a 

bioeconomia. 

A produção de bioprodutos com base em matérias-primas renováveis não 

está apenas associada a processos enzimáticos e fermentativos. O caso do 

polietileno verde da Braskem, bastante conhecido, é um exemplo: o etanol produzido 

a partir da cana-de-açúcar é desidratado e origina o eteno verde, molécula igual à de 

base fóssil, que posteriormente é polimerizado. Outro bioproduto, o ácido acético, é 

menos conhecido e também não é produzido via rotas bioquímicas.  

Em seu estudo de viabilidade econômica para investimento em uma 

fábrica para a produção de acetato de etila por meio da tecnologia de 

desidrogenação do etanol, Mello Júnior (2010) mostra que o projeto teria retorno 
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positivo. Ademais, comentam o impacto na balança comercial brasileira. O país 

poderia deixar de importar ácido acético, hoje utilizado na produção do acetato de 

etila e também teria a oportunidade de exportar maior volume deste último. 

 

 3.5.2.4 Dependência de uma terceira empresa para os processos biotecnológicos 

enzimáticos ou fermentativos 

 

No modelo tradicional, as usinas de cana de açúcar possuem expertise e 

ativos (os microrganismos) próprios para a etapa de fermentação. Nas tecnologias 

modernas de conversão de biomassa para produção de bioprodutos, o know-how e 

os agentes atualmente vêm de empresas focadas em biotecnologia e os custos 

desses "produtos" ainda são muito elevados. Por não possuir capacidade 

tecnológica para produzir suas próprias enzimas ou microrganismos, a empresa que 

for realizar a conversão da biomassa terá que adquirir de uma empresa terceira 

esses agentes.  

O processo de obtenção de bioprodutos a partir de materiais 

lignocelulósicos por meio da hidrólise enzimática é semelhante ao processo de 

produção de etanol de segunda geração no que diz respeito às etapas, que podem 

ser combinadas de formas diferentes. São elas: produção de enzimas, pré-

tratamento, hidrólise enzimática e fermentação. As enzimas que degradam o 

material lignocelulósico são chamadas de celulase e são produzidas por 

microrganismos como fungos e bactérias. O custo para obter essas enzimas ainda é 

bastante expressivo no preço final do etanol de segunda geração, embora venha 

sendo reduzido ao longo das últimas décadas. Outro aspecto relevante é a baixa 

atividade específica dos preparados enzimáticos, de modo que são requeridas 

grandes quantidades para se obter bons rendimentos de açúcares. Diversos estudos 

vêm sendo realizados para aumentar a viabilidade econômica e técnica das 

enzimas, como a busca por mutantes hiperprodutores e novos microrganismos 

produtores, além de estudos de engenharia genética (Rabelo, 2010).  

Segundo Mariano (2014), os produtores de papel e celulose no Brasil vêm 

sendo constantemente procurados por empresas de biotecnologia que oferecem 

uma variedade de soluções tecnológicas possíveis de transformar lignocelulose em 

diversos produtos. No entanto o autor alerta para as prováveis promessas 
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superestimadas em termos de métricas tecnológicas e subestimadas nas variáveis 

cronograma e custos. A apuração do resultado da pesquisa realizada pelo autor 

revelou que, na opinião dos profissionais da indústria nacional de papel e celulose 

entrevistados, o risco relacionado à baixa performance dos organismos 

geneticamente modificados utilizados nos processos de conversão de biomassa é 

alto ao se considerar produção em escala. 

Ainda acerca dos custos das enzimas, estudo de Santos (2015) que 

utilizou a Teoria das Opções Reais para analisar a destinação mais rentável do 

bagaço até 2020, conclui que, para a produção de etanol de segunda geração, o 

custo das enzimas de fermentação ainda é muito elevado e também que políticas de 

incentivo para atrair investimentos são necessárias.  

 

 3.5.2.5 Scale-Up 

 

A análise do estágio dos projetos em curso de conversão de biomassa 

vegetal em todo o mundo sugere que boa parte está atrasada em relação ao plano 

original. Entre os problemas tecnológicos enfrentados, a dificuldade com scale-up é 

um dos pontos mais críticos. Plantas de demonstração deparam-se com obstáculos 

operacionais de modo que o nível de utilização atingido é muito aquém da 

capacidade instalada, o que faz com que os anúncios de plantas comerciais sejam 

vistos com grande cautela. (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos [CGEE], 

2010). 

Essa preocupação com o scale-up fez com que os patrocinadores do 

estudo Strategic Roadmap for the Brazilian Bioeconomy (Basecamp Consultoria, 

2017) incluíssem o tópico entre os cinco referentes a tecnologias que terão a 

colaboração do grupo para Pesquisa e Desenvolvimento e Programas de Inovação 

em suas indústrias de atuação. Para tanto planejam parcerias locais e internacionais 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com SENAI Biossintéticos, Global Yest e 

outros. No editorial do PADIQ consta também descrição específica, no item 6.4, de 

desenvolvimento de escalonamento. (BNDES, 2015).  

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI 

(2016), apesar das tecnologias mais inovadoras surgirem a partir das startups de 

base tecnológica, o conhecimento para scale-up dessas tecnologias em geral é de 
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empresas já estabelecidas, como indústrias químicas e petroquímicas. O relatório 

alerta para o fato de que os novos processos baseados em biotecnologia avançada, 

por exigirem competências quase inéditas, serão um grande desafio para a indústria. 

No Brasil, assim como em outros países, há exemplos de frustrações com 

escalonamento de projetos inovadores de conversão de biomassa. Em 2014 foi 

inaugurada em Alagoas a Bioflex 1, planta pioneira, que iniciou a produção com 

palha de cana-de-açúcar e desenhada para uma capacidade de 82 milhões de litros 

de etanol por ano. Atualmente a produção está em cerca de 30 milhões de litros por 

ano e a GranBio segue com investimentos adicionais para estender a capacidade 

para 45 milhões de litros, ainda bastante aquém do plano original. Também a Raízen 

investiu em uma planta de etanol de segunda geração em sua unidade de 

Piracicaba, onde as operações iniciadas em 2014 previam produzir 40 milhões de 

litros anuais. O volume atual está por volta da metade desse valor e a empresa 

segue alocando esforços para alcançar a competitividade do custo do produto de 

segunda geração e prevê que esse se igualará ao custo da produção convencional 

em 2020. (IEL, 2018). 

 

 3.5.2.6 Biorrefinarias Avançadas 

 

Desde uma perspectiva de sistemas, as biorrefinarias representam 

combinações ordenadas de feedstocks, rotas de processos, tecnologias de 

processamento e produtos. A utilização sistemática de otimização e de modelagem 

devem trazer diferencial aos sistemas com base em materiais renováveis que 

alcançarem eficiência maximizada para competir com os processos convencionais. 

Para tanto, a engenharia de sistemas como ferramenta para viabilizar o design 

otimizado das biorrefinarias avançadas é um conceito industrial altamente moderno 

adicionado à engenharia química (Kokossis & Yang, 2010). 

A maior parte das biorrefinarias no Brasil está destinada à conversão de 

biomassa em bioenergia, em especial à produção de etanol a partir da cana-de-

açúcar e bioeletricidade pela queima do bagaço da cana e de biodiesel a partir de 

óleos vegetais e gorduras animais, principalmente óleo de soja. O país é líder global 

desse tipo de biorrefinaria. (Faulin, 2017). Há expectativas de que um portfólio de 
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produção mais diversificado tornará as usinas menos suscetíveis às flutuações de 

mercado, além de expandir a utilização da biomassa utilizada. 

Alvim et al., (2014) apontam que, no conceito de biorrefinarias, materiais 

considerados resíduos tornam-se subprodutos e assim há a oportunidade de se 

agregar valor e de se criar novos produtos. 

Os autores Coutinho e Bomtempo (2011) sugerem que a exploração de 

matérias-primas renováveis deve integrar uma visão multiproduto, que busque 

trabalhar com diversas correntes e processos, ou seja, por meio de biorrefinarias, de 

forma semelhante às de petróleo. Nas biorrefinarias será possível a produção de 

produtos energéticos e de produtos químicos paralelamente. Desse modo, a 

utilização da biomassa pode se tornar economicamente viável e os resultados 

ambientais dos processos melhorados. 

Um exemplo de produto químico de alta demanda no Brasil que poderia 

ser produzido em uma usina de cana transformada em biorrefinaria avançada é o n-

butanol. No estudo de viabilidade econômica de produção desse material em 

biorrefinaria de cana-de-açúcar, Mariano et al. (2013) demonstraram que, no cenário 

onde microrganismos mutantes foram utilizados para fermentação do n-butanol e 

este tem a indústria química como mercado, a receita da usina seria cerca de 7% 

superior à semelhante usina que produz apenas açúcar e etanol na proporção 50/50. 

 

 3.5.3 Produto 

 

Na nova indústria de base biológica, os produtos são produzidos a partir 

de matérias-primas renováveis, através de processos distintos dos tradicionais e 

podem gerar produtos químicos e plásticos iguais aos de base fóssil, ou seja, 

substitutos perfeitos, bem como produtos similares.   

 

 3.5.3.1 Proposta de Valor   

 

Os bioprodrutos trazem à bioeconomia os benefícios de redução das 

emissões de carbono e da utilização dos recursos finitos de petróleo e gás. No 

entanto, como o mercado e a sociedade enxergam e valorizam o produto "verde", 

ainda é incerto. A influência dos consumidores pode ser chave. Segundo Hearn e 
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Pace (2006), os consumidores vêm desafiando a lógica corporativa tradicional de 

criação de valor e podem influenciar onde, quando e como o valor é gerado. As 

empresas não mais atuam de forma anônima no processo de criação de valor.  

Para que os consumidores enxerguem o valor dos bioprodutos ou de 

outros produtos com conteúdo renovável, é interessante demonstrar de forma 

mensurável o benefício para a sociedade e para o planeta com a utilização do 

bioproduto ao invés de seu similar de base fóssil. Além do impacto na redução de 

emissões de carbono, que é um tema já mais conhecido da população, pode-se 

levantar também o impacto social e o econômico, por meio da análise do ciclo de 

vida do produto. Patala et al. (2013) elaboraram uma estrutura para sintetizar a 

proposta de valor ao consumidor e as ferramentas de análise de ciclo de vida 

encontradas na literatura. A sequência dá-se por identificação do valor potencial, 

avaliação da linha de base inicial, modelagem do ciclo de vida e cálculo do valor do 

ciclo de vida. A estrutura considera as três dimensões de sustentabilidade: 

econômica, ambiental e social para, assim, quantificar o valor do ciclo de vida 

específico entregue ao consumidor pelo produto. 

 

 3.5.3.2 Competitividade  

 

Para os bioprodutos que serão uma alternativa perfeita (drop-in) a 

produtos de base fóssil, a competitividade deve ser chave, ou eventualmente eles 

encontrarão nichos específicos de mercado. Para os substitutos não perfeitos 

(versões não drop-in), é possível que alcancem novos mercados. Em uma visão 

macro, a preocupação com a competitividade do bioproduto frente aos materiais 

iguais ou similares derivados do petróleo e do gás natural tende a ser o primeiro 

ponto de vista para se avaliar quais produtos têm mais chance de ser competitivos.  

Entre os critérios para definir quais os produtos químicos de base 

renovável mais promissores, o relatório do National Renewable Energy Laboratory 

(NREL) não utilizou as cadeias de valor originadas em gás natural. Essas foram 

excluídas, pois entendem que, nos EUA, o baixo custo do gás como precursor 

coloca o bioproduto em posição de desvantagem econômica. (Biddy, Scarlata & 

Kinchin, 2016). 
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No entanto, essa comparação base fóssil versus base renovável não 

deveria ser o único critério para definir a competividade do bioproduto. English et al.   

(2006) estudaram outros fatores como a localização geográfica e a diversidade e 

disponibilidade de biomassa nessa localização, a competição entre as regiões e os 

impactos ambientais. Nesses critérios, o Brasil parece ter vantagens expressivas em 

diversas regiões do país. 

 

 3.5.3.3 Substitutos Perfeitos 

 

Os bioprodutos podem ser commodities ou especialidades, podem ter uso 

final ou intermediário e ser uma versão drop in (substituto perfeito) ou não. (IEL, 

2018). Um exemplo de bioproduto que pode ser um substituto perfeito é o n-butano, 

que pode ser obtido por meio de fermentação do caldo da cana com a utilização de 

microrganismos. Pode ser usado pela indústria química, na produção de acrilato de 

butila, importante componente de tintas, e também como combustível. É 

considerado uma blenda superior, pois pode ser misturado tanto com gasolina, 

diesel, biodiesel e etanol. (Mariano et al., 2013).  

De modo geral, uma versão não drop in, ou substituto perfeito, acarretaria 

necessidade de modificação na cadeia produtiva, como é o caso da substituição do 

PET (polietileno tereftalato) por PEF (polietileno furanoato). Bomtempo (2018) relata 

que alguns empresários brasileiros acreditam que as oportunidades no país estariam 

nos produtos drop in dadas as inúmeras barreiras de natureza tecnológica e não 

tecnológica, como o desenvolvimento de novos mercados, o acesso a novas 

competências e a ativos complementares. Os mesmos creem também que os 

bioprodutos não drop in podem ser oportunidades para nichos mercadológicos. 

 

 3.5.3.4 Preferência da Sociedade 

 

O crescimento relativo dos biopolímeros dependerá da definição da 

qualidade ambiental desses produtos a ser estabelecida pela sociedade. Caso seja 

baseada na carga de gases de efeito estufa gerados, os biopolímeros convencionais 

a partir de fontes renováveis, como o polietileno verde da cana-de-açúcar, devem 

ganhar espaço e crescer de forma relevante. Por outro lado, se prevalecer uma 



61 

 

 

visão de contestação da utilização de plásticos por conta da visibilidade da poluição 

gerada, os produtos ditos biodegradáveis, como o PLA (ácido poliláctico), terão 

preferência da sociedade. (Coutinho & Bomtempo, 2011).  

Biodegradação é um processo químico no qual microrganismos presentes 

no ambiente, sem a necessidade de aditivos artificiais, convertem materiais em 

substâncias naturais como água, dióxido de carbono e biomassa. Esse processo 

necessita de condições ambientes adequadas como temperatura e umidade. A 

propriedade de biodegradabilidade não depende da fonte com a qual o material foi 

produzido, renovável ou fóssil, e sim de sua estrutura química. Com isso, um plástico 

produzido com matéria-prima renovável pode não ser biodegradável e, por outro 

lado, um plástico de base fóssil pode ser biodegradável, como o polibutileno 

tereftalato adipato –PBAT. (European Bioplastics, 2017).   

 

Figura 10. Plásticos biodegradáveis e bioplásticos 
Fonte: adaptado de European Bioplastics, 2017  

 

 
Segundo estudo da associação Europeia de Bioplásticos, o volume de  

bioplástico não biodegradável produzido atualmente é superior ao do biodegradável. 

Ambos devem apresentar incrementos de produção nos próximos anos. O 

crescimento esperado para os não biodegradáveis até 2022 é de 15% e para os 

biodegradáveis é de 23%, o que então inverteria os volumes relativos. (European 

Bioplastics, 2018). 
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Figura 11. Capacidades globais de produção de bioplásticos 
Fonte: adaptado de European Bioplastics, 2017, p.1. 

 

De acordo com a pesquisa de Spiegel e Schellerer (2014), o tópico 

sustentabilidade tem alta relevância para a indústria de plástico e reciclagem e 

bioplásticos são os principais direcionadores. Para o bioplástico faz-se necessária a 

diferenciação entre funcionalidade, ou seja, biodegradabilidade do material, e a base 

de matéria-prima, como as fontes renováveis. Estima-se que até 2020 cerca de 20% 

da produção total de plásticos no mundo será de bioplásticos. O produto mais 

importante deverá ser o PLA, ácido polilático, que é um polímero biodegradável. 

 

Figura 12. Capacidades globais de produção de bioplásticos 2017 (por tipo de material) 
Fonte: adaptado de European Bioplastics, 2017, p.2 
Nota: * O PP a e o PEF de base biológica estão atualmente em desenvolvimento e 
devem estar disponíveis em escala comercial em 2020. 
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 3.5.4 Estratégias e Modelos de Negócio  

 

 3.5.4.1 Ambiente em Estruturação 

 

Segundo IEL (2018), o setor da bioeconomia encontra-se em estruturação 

e, por isso, está ligado a estratégias de inovação ainda em fase fluida, o que traz 

elevado nível de incerteza. O estudo aponta a relevância da transição da matéria-

prima nesta nova indústria e compara o choque da mudança com o processo de 

transição do carvão mineral para petróleo e gás. Também Bomtempo  (2017) 

menciona que a nova matéria-prima fóssil trouxe simultaneamente desafios para os 

competidores estabelecidos e oportunidades para novos entrantes, de modo que as 

características estruturais da indústria química foram redefinidas. 

A emergente indústria de bioproduto compete com a já estabelecida 

indústria química e petroquímica, que já possui cadeias de valores bem 

estabelecidas e processos produtivos há décadas continuamente aprimorados. 

 

 3.5.4.2 Aquisição de Capacitação 

  

 Caso explore de maneira apropriada suas vantagens comparativas, o 

Brasil pode alcançar posição de liderança na indústria de base biológica. Os 

segmentos de base tecnológica em biologia sintética e em biotecnologia avançada 

pode tratar-se de um processo catching-up. Já no caso da exploração de recursos 

naturais e das capacitações na produção de recursos naturais, trata-se de um 

processo de path-creating, uma vez que não existem referências. (Bomtempo, 

2018). 

O autor sugere, então, que o Brasil adquira conhecimento relacionado às 

disciplinas de biotecnologia por meio de fontes já mais avançadas na exploração 

dessas ciências. Já para os recursos naturais e suas combinações características do 

país, deveriam se desenvolver aqui as tecnologias necessárias, como a cana 

energia no caso do etanol de segunda geração da Granbio.  

Mariano (2014) afirma que, apesar do interesse da indústria de celulose 

em transformar seus modelos de negócio para a visão de biorrefinarias, essas 

empresas possuem conhecimento limitado em diversas áreas associadas como a 
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técnica e a de negócio. Menciona os aspectos relacionados a operações unitárias, 

como na hidrólise enzimática, e aos métodos para design conceitual de processos e 

reforça também a necessidade de integração das duas disciplinas. 

 

 3.5.4.3 Importância Relativa nas Grandes Empresas 

 

A indústria de celulose nacional está claramente interessada em penetrar 

no mercado emergente da bioeconomia, para assim aumentar sua lucratividade por 

meio da diversificação de produtos a partir de biomassa da floresta, em especial o 

eucalipto. Entre os novos produtos potenciais estão a energia (cogeração), 

combustíveis, químicos e materiais. As empresas brasileiras de celulose esperam, 

no horizonte de 10 a 15 anos, que os produtos produzidos a partir de biorrefinarias 

terão relevância significativa em suas receitas. No entanto a tomada de decisão dos 

investidores é laboriosa por causa das combinações produtos-processos que não 

são elementares. (Mariano, 2014). 

IEL (2018) destaca que a baixa importância relativa de novos negócios 

em bioeconomia nas grandes empresas pode ser a inconstância dos esforços, que 

muitas vezes são interrompidos ou descontinuados quando as perspectivas do 

negócio principal assim sugerirem. Tais situações podem causar também desgastes 

bastante delicados com eventuais parcerias e associações estabelecidas, por 

exemplo, para start-ups que tenham alta dependência do projeto cancelado ou 

despriorizado. 

 

 3.5.4.4 Parcerias de Pesquisa e Desenvolvimento 

 

A pobre relação entre indústria e academia é um dos motivos que 

impedem projetos disruptivos que necessitam de cooperação para alavancar. Uma 

solução seria criar uma plataforma composta por indústria, academia, governo 

(regulamentação) e sociedade. (Basecamp Consultoria, 2017). 

A indústria química nacional não atuou de forma integrada com institutos 

de pesquisa não universitários em ciclos de desenvolvimentos anteriores e, para a 

estruturação do ambiente inovador da bioeconomia, esse modelo de parceria é 

fundamenental (IEL, 2018). 
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 3.5.4.5 Alianças e Associações 

 

A articulação de ações cooperativas entre concorrentes, fornecedores, 

distribuidores, institutos de pesquisa públicos ou privados devem definir a 

capacidade de ação estratégica dos agentes econômicos. A coordenação e a 

cooperação tanto vertical como horizontal são de extrema relevância no dinamismo 

da concorrência, segundo a autora Farina (1999). 

Na próxima geração de sistemas de negócios, a alavancagem do 

conhecimento não ocorrerá mais dentro da empresa como no modelo de cadeia de 

valor, mas entre o ecossistema da chamada ecologia de valor. Nesse novo modelo, 

a abordagem do conhecimento dos recursos, então protegido, deverá ser 

compartilhada entre os agentes. Deverá haver uma mudança na maneira de se 

pensar a estratégia individual da firma para uma forma de estratégia relacionada 

com o ecossistema de valor como um todo. Dessa forma, o sucesso geral do 

ecossistema de valor determina o êxito de cada um dos atores que dele fazem parte. 

Nesse modelo, os vencedores são as firmas que possuem mais conexões. Em 

ecossistemas de valor, devido a suas características intrínsecas de conectividade, a 

construção de relações entre os agentes é crítica para o desenvolvimento de 

produtos. O termo "co-opetição" define a combinação entre processos cooperativos 

e competitivos.  (Hearn & Pace, 2006). 

Assim como Coutinho e Bomtempo (2011), o estudo do IEL (2018) 

também avalia que, devido às competências complementares dos diferentes 

agentes, existe uma tendência natural de alianças e associações para consolidar os 

projetos de inovação. Um exemplo de Joint Ventures é a parceria entre Cargill e 

Dow para produção do PLA. Duas gigantes, do agronegócio e da indústria química, 

complementam seus conhecimentos no modelo. 

 

 3.5.5 Políticas Públicas 

 

Faulin (2017) destaca, como desafios para o desenvolvimento da 

bioeconomia no Brasil, a necessidade de investimentos, a modernização e 

desburocratização do marco regulatório, ações de impacto na ciência, tecnologia e 



66 

 

 

inovação, as políticas de suporte ao desenvolvimento empresarial e a cooperação 

internacional. 

 

  3.5.5.1 Política de taxação ou de precificação do carbono 

 

Segundo Rosillo-Calle, Bajay e Rothman (2005), os sistemas 

agroflorestais, além de importantes para obtenção de energia, podem gerar outros 

benefícios para os agricultores e para as comunidades. Relatam que o uso da 

biomassa como substituto de combustíveis fósseis para reduzir os níveis de emissão 

de CO2 é mais benéfico, desde a perspectiva socioeconômica, do que o uso de 

florestas para sequestrar o carbono. Os autores acreditam que essa visão traz mais 

benefícios do que as estratégias de substituição de carbono por meio de plantio de 

árvores para se criar sumidouros, como é defendido no Protocolo de Quioto. 

A política de precificação de carbono é também um aspecto relevante a 

ser considerado no avanço dos bioprodutos. No caso do RenovaBio, foram criados 

Créditos de Descarbonização (CBIOs), que serão adquiridos pelas distribuidoras 

para cumprimento de suas metas individuais de redução de emissões. Assim, a 

quantidade CBIOs que deverá ser adquirida é diretamente proporcional à quantidade 

de energia fóssil no portfólio das distribuidoras de combustíveis (Farina & Zechin, 

2018).  

Há, pois, a criação de demanda por estes créditos e também da sua 

oferta, por meio da atribuição do direito de sua emissão aos produtores de 

biocombustíveis, o que significa uma fonte adicional de receita a esses. O CBIO será 

um instrumento financeiro, registrado sob a forma escritural. Todo o volume de 

CBIOs será negociado na bolsa de valores, de modo que a quantidade total de 

créditos em circulação será conhecida pelo sistema da bolsa, bem como a posição 

de todos os agentes participantes. Como não há restrições para que terceiros 

comprem esses créditos, poderá ser gerada liquidez de modo a ampliar os impactos 

do RenovaBio. (Ministério de Minas e Energia, 2017).  

Farina e Zechin (2018) ressaltam que o modelo valoriza ganhos de 

eficiência do lado do produtor e que os ganhos de produtividade poderão ser 

transferidos ao consumidor final, que tem a possibilidade de escolha entre os 
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mercados combustíveis e também acesso à aquisição de CBIOs. Modelo 

semelhante poderia ser criado para os produtos químicos de base renovável.  

 

 3.5.5.2 Alinhamento de políticas e de estratégias para biocombustíveis e para 

bioprodutos 

 

Segundo Faulin (2017),  entre as polítcas industriais e tecnolológicas no 

Brasil com impacto em bioeconomia, destacam-se três ciclos desde 2004 até 2016. 

A seguir os destaques de cada uma, também de acordo com o estudo: 

 

 (2004 – 2007) Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE): 

• Biotecnologia considerada Área Portadora de Futuro para o Brasil;           

• Criação do Fórum de Competitividade de Biotecnologia (FCB); 

• Criação do Comitê Nacional de Biotecnologia (CNB);  

• Definição da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia (PDB). 

 

 (2008 – 2010) Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) - Inclusão de 

biotecnologia como um dos programas mobilizadores em áreas estratégicas 

para:  

• Ampliar produção da indústria brasileira por rota biotecnológica;  

• Expandir e fortalecer as bases e infraestrutura de C&T em 

biotecnologia; 

• Disseminar a cultura de biotecnologia no Brasil. 

 

 (2011-2014): Plano Brasil Maior (PBM): 

• Elaboração da Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ENCTI);  

• Agenda de Ação para biotecnologia proposta incorporada ao 

Planejamento do Complexo de Saúde. 

 

A criação dessas políticas mostra que já existe certa atenção para o 

desenvolvimento da biotecnologia no Brasil. Em um contexto mais amplo da 
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bioeconomia, um estratégia nacional deveria alinhavar essas políticas bem como 

alinhar as direções para bionergia, biocombustíveis e bioprodutos. 

O histórico dos biocombustíveis é mais extenso e por isso a estratégia 

nacional para esses produtos está mais avançada. Em 1975 foi criado o Proálcool, 

por meio do Decreto no 76.593 e assim se iniciou a produção de biocombustíveis no 

Brasil, com a finalidade de reduzir a dependência das importações de petróleo. Atrás 

apenas dos EUA e da Alemanha, o Brasil é o 3º maior produtor de biocombustíveis 

no mundo. A energia gerada com uso de produtos agrícolas representa a segunda 

principal fonte de energia primária no País. Por serem alternativas econômicas e 

ecologicamente viáveis à substituição de combustíveis de origem fóssil, os 

biocombustíveis e programas nacionais de incentivos como os do etanol e do 

biodiesel despertam atenção de diversos países (Faulin, 2017). 

Farina e Zechin (2018) acreditam que a aprovação da Política Nacional de 

Biocombustíveis, RenovaBio, no final de 2017, deve trazer a oportunidade para 

retomada dos investimentos na expansão da capacidade produtiva dos 

biocombustíveis como o etanol, o biodiesel e o biogás. Seria a chance de um círculo 

virtuoso com investimentos na lavoura, novas tecnologias, construção de novas 

unidades e ampliação de outras já existentes, de acordo com as autoras. 

Como a política está focada nos biocombustíveis e esses podem ser 

produzidos com as mesmas fontes renováveis que diversos bioprodutos, 

mecanismos de coordenação precisam ser criados entre as diversas esferas de 

governo e agências, para que dessa maneira sejam alinhadas as políticas e 

estratégias para biocombustíveis e bioprodutos. (IEL, 2018). 

O etanol de segunda geração, produzido a partir da celulose do bagaço 

da cana-de-açúcar ou de materiais lignocelulósicos, como resíduos agrícolas e 

florestais, pode ampliar a capacidade de produção do biocombustível em até 40%, 

sem aumento das áreas plantadas, o que traz, além de maior produtividade e 

eficiência, mais sustentabilidade ao ciclo de produção. (Faulin, 2017). No Brasil, 

Raízen, em Piracicaba, e GranBio, no estado de Alagoas, já produzem etanol 2G.  

Em 2005 foram instituídos o Programa Nacional de Produção e o uso do 

Biodiesel foi criado por meio da publicação da Lei 11.097/2005, que exige mistura 

compulsória de determinado percentual de biodiesel comercializado nos postos de 

abastecimento. Atualmente o percentual está em 9% e chegará a 10% até 2019, de 
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acordo com a Lei 13.263/2016. Existem 50 unidades produtoras de biodiesel em 

operação no Brasil, com capacidade instalada de 7,4 bilhões de litros por ano. A 

produção atual, no entanto, está em torno de 3,8 milhões de litros, de acordo com 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, 2017). 

 

 3.5.5.3 Propriedade Intelectual 

 

As principais limitações do Brasil para avançar na bioeconomia estão 

associadas a questões relacionadas à infraestrutura para pesquisa e 

desenvolvimento, proteção aos direitos de propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia, investimentos e segurança jurídica nas relações contratuais e recursos 

humanos (Beraldo, 2018).  

Segundo Faulin (2017), a importância do papel regulatório na geração de 

incentivos à inovação para produtos biotecnológicos é fundamental. O autor ressalta 

as patentes para os direitos de propriedade intelectual e compara o tempo médio de 

análise de pedidos de patentes no Brasil, superior a 10 anos, com os padrões de 

classe munidal, que levam menos de 3 anos para serem analisados. 

Mariano (2014) aponta que as preocupações referentes ao direito de 

propriedade intelectual dos desenvolvedores de novas tecnologias fazem com que 

pouca ou nenhuma informação seja disponibilizada a outras equipes que estudam 

processos semelhantes ou complementares. Assim, são dificultadas as chances de 

sucesso de novos projetos. 

 

 3.5.5.4 Fomento  

 

No Brasil, apenas cerca de 1,5% do PIB é dedicado à Pesquisa e 

Desenvolvimento, sendo que aproximadamente 80% dos investimentos vêm do 

setor público. Já em países como Finlândia, Suécia, Japão, Coréia do Sul, Israel, 

Suíça, Alemanha e EUA, os investimentos em P&D representam por volta de 3 a 4% 

do PIB e a maior parte é realizada por empresas privadas. (Faulin, 2017).  

O PAISS (Plano de Apoio à Inovação dos Setores Sucroenergético e 

Sucroquímico) é uma iniciativa do BNDES e da FINEP para fomentar projetos que 

contemplem o desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas 
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tecnologias industriais para produção de bioetanol e outros bioprodutos a partir da 

biomassa da cana-de-açúcar. O recurso disponibilizado no lançamento do Plano, em 

março de 2011, para os projetos de pesquisa e desenvolvimento foi de 2 bilhões de 

reais. Dos 57 projetos selecionados, 20 são relacionados ao desenvolvimento de 

novos produtos, ou bioprodutos. (BNDES & Finep, 2011). 

O PADIQ, Plano de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química, 

lançado em novembro de 2015, apresentou, na época, total de recursos de 2,2 

bilhões de reais. Dentre os seis segmentos para os quais o Plano está voltado, está 

o de produtos químicos de fontes renováveis de matérias-primas. De acordo com o 

edital do Plano, são elegíveis nessa linha temática os projetos para: 

• Desenvolvimento de processos biotecnológicos para produção de 

químicos a partir da biomassa de cana-de-açúcar ou cana energia, 

incluindo resíduos agrícolas e subprodutos industriais do processo de 

produção de açúcar e álcool; 

• Desenvolvimento de processos para produção de químicos a partir da 

biomassa florestal, incluindo resíduos e subprodutos do processo de 

produção de celulose; 

• Desenvolvimento de processos para produção de químicos a partir da 

glicerina; 

• Desenvolvimento, escalonamento e implantação de processos de 

produção de enzimas para hidrólise de material lignocelulósico; 

• Desenvolvimento de novas aplicações para produtos químicos obtidos a 

partir de carboidratos de primeira e segunda gerações, da lignina, da 

glicerina e de outros intermediários oriundos da biomassa; 

• Investimento em biorrefinarias e escalonamento de processos de 

fabricação de químicos renováveis. 

 

O Plano possibilitou também que as empresas apresentassem seus 

planos de negócio individualmente ou em parceria com outras empresas ou com 

instituições de pesquisa. (BNDES, 2015). 

Ao todo, 27 planos de negócios foram aprovados para receber os 

investimentos divulgados.  
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Logo, os valores por plano de negócio, tanto no PAISS quanto no PADIQ, 

não alcançarão grandezas de fato significativas para projetos de complexidade como 

os de produção de bioprodutos ou de matérias-primas renováveis. 

  

 3.5.5.5 Modelos Consorciados e Parcerias  

 

Dada a variedade de perfis e de abordagens estratégicas das diversas 

empresas envolvidas nos desenvolvimentos de processos de conversão de 

biomassa, observam-se parcerias que complementam as bases de conhecimento 

dessas organizações. 

Coutinho e Bomtempo (2011) destacam as parcerias entre empresas de 

biotecnologias, que possuem ampla experiência na indústria farmacêutica e startups 

com conhecimento em química e engenharia química. Mencionam também 

empresas que possuem conhecimento tecnológico acumulado em 

química/biotecnologia como a Du Pont e enfatizam a contribuição das tradicionais 

indústrias químicas para a produção em escala industrial, uma vez que possuem 

sólidos conhecimentos em engenharia de processos. 

Beraldo (2018) enfatiza que o Brasil precisa buscar cooperação 

internacional com países mais avançados na bioeconomia, como a Alemanha. 

Menciona que isso será chave para o desenvolvimento tecnológico de áreas como a 

da química verde e dos bioprodutos. Também destaca que a elaboração de um 

plano estratégico nacional é essencial para a consolidação e o progresso da 

bioeconomia no país.   

 

 3.5.5.6 Políticas de Oferta e de Demanda 

 

De acordo com Farina (1999), as políticas públicas são identificadas com 

base na provisão de bens que ultrapassam a esfera de atuação das firmas 

individuais. Sugere, portanto, que a implementação dessas políticas pode estar a 

cargo do Estado ou de organizações corporativistas. 

Acerca das políticas públicas, Bomtempo (2017) diferencia os 

instrumentos voltados para a oferta ou technology-push dos voltados para a 

demanda, demand-pull e defende que ambos devem ser aplicados nos processos de 
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introdução de eco-inovações de acordo com a especificidade do caso. Sendo assim, 

para contemplar políticas diferenciadas, sugere o conceito de "policy mixes" ou 

conjunto de políticas que atendam objetivos específicos por meio de combinação de 

ações não integradas. 
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4 MÉTODO 

 

Para responder às perguntas de pesquisa desta dissertação: “Quais os 

principais desafios para que o Brasil avance na produção em larga escala de 

matérias-primas renováveis que substituam produtos de origem fóssil?  Quais os 

graus de dificuldade e os prazos que devem ser superados?” foi elaborado um 

questionário baseado em cinco dimensões, dentro das quais aspectos ou desafios 

foram apontados, no total trinta. Para cada um dos aspectos as perguntas acima 

foram respondidas como “baixa”, “média” ou “alta” para a relevância. Para o grau de 

dificuldade, “baixo”, “médio” ou “alto” e para o prazo, “curto (até 5 anos)”, “médio (de 

5 a 10 anos)” ou “longo (10 anos ou mais”). Era possível também adicionar 

comentários e sugestões às respostas. Os entrevistados poderiam inclusive 

responder “N/A”- “não aplicável”- para os aspectos que julgassem que não possuem 

conhecimento. Essa orientação fez parte do termo de consentimento que cada um 

dos convidados recebeu, onde também constava a informação acerca da 

confidencialidade dos dados do respondente. Apenas depois do de acordo seguiam-

se as perguntas. Antes das questões referentes aos desafios, foram inseridas 

perguntas acerca do setor de atuação, do porte da empresa e do cargo do 

entrevistado. 

Em cada aspecto foi inserido um breve texto de informação adicional para 

contextualizar a questão. Após selecionar três alternativas (relevância, grau de 

dificuldade e prazo) para cada um dos trinta desafios a pesquisa seria concluída. A 

seleção dos convidados a responder o questionário foi bastante criteriosa: buscou 

abranger os diversos agentes da construção da indústria de bioprodutos e em cada 

instituição foram procurados profissionais envolvidos no tema e com poder de 

influência e de decisão.  

Assim, a população de interesse é composta de 94 profissionais que 

foram convidados via e-mail, por meio do qual a autora se apresentava, explicava a 

abordagem do problema de pesquisa e em seguida solicitava que respondessem ao 

questionário por meio do acesso ao link do Survey Monkey 

(www.surveymonkey.com) enviado no mesmo texto. As respostas foram coletadas 

desde o dia 8 de novembro até o dia 10 de dezembro de 2018.  

 

http://www.surveymonkey.com/
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No Apêndice A, consta o questionário completo, com os trinta desafios e 

respectivas informações adicionais a cada um deles que foram inseridas para que os 

respondentes pudessem melhor se contextualizar nos aspectos. 

 

 4.1 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Após aplicação de quatro rodadas piloto com os esboços da versão final 

do questionário, foram feitos últimos ajustes em especial nos textos de informações 

adicionais para facilitar a interpretação dos mesmos. Os colaboradores para essa 

etapa foram um vice-presidente de empresa de grande porte de bem de consumo, 

dois diretores de empresa de grande porte, um do setor agro e outro de empresa de 

bem de consumo e um pesquisador.  

A seleção das pessoas a quem o questionário foi realizada ou por relação 

de trabalho já existente da autora, ou por recomendação de alguns dos próprios 

respondentes. A população amostral foi composta por profissionais de diferentes 

setores que fazem parte da formação da indústria de bioprodutos e sempre que 

possível foram contatados apenas um ou poucos representantes por instituição e os 

cargos mais elevados, que naturalmente possuem maior poder de decisão ou 

especialistas renomados no tema. Buscou-se entrevistar ao menos alguns 

representantes de cada um dos setores envolvidos na indústria de base biológica 

para compor a visão de toda a cadeia. Abaixo a estratificação da população amostral 

por setor e o número de instituições abordadas na pesquisa: 

 

 

 

Tabela 3. Número de convidados, instituições e respondentes por setor 
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Dos convidados que responderam à pesquisa, 41% são de universidades 

e outras instituições de pesquisa e 56% são profissionais do setor privado. 

 

Figura 13. Número de respondentes por setor 

 

Dentre os respondentes houve três casos em que a autora esteve ao lado 

dos mesmos ao preencherem o questionário e dessa forma as sugestões e 

comentários aconteceram de forma verbal e fluida e foram anotadas. Dois vice-

presidentes de empresa de grande porte, um do setor de agro e outro da indústria 

química e um conceituado professor de química de universidade pública estadual.  

Foram coordenadas  também conversas para orientação e troca de ideias 

com profissionais de amplo conhecimento no tema de estudo, como com professor 

de faculdade estadual de engenharia química que pesquisa bioprocessos, com 

professor de faculdade federal de química que é referência no tema da bioeconomia, 

com gerente de inovação de indústria química de grande porte, com gerente de 

entidade que promove consultoria em sustentabilidade socioambiental, com gestor 

de importante associação ligada a bioinovação no Brasil, além de um ex-ministro da 

agricultura e proprietário de empresa do setor agro. Ao total foram mais de dez 

horas de transferência de conhecimento bastante relevante para este trabalho. 

Também a eles o questionário foi enviado antes ou após as conversas.  

Dos 94 convites enviados por e-mail houve retorno de 41 respostas 

completas. Ou seja, esse é o tamanho da amostra analisada. A seguir os cargos e 

portes das empresas dos respondentes que atuam na iniciativa privada de acordo 

com suas próprias identificações: 
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Figura 14. Distribuição de respondentes por cargo e porte da empresa 

 

No total o número de respostas abertas foi de 285, distribuídos entre os 

30 desafios conforme a Tabela 4. As respostas abertas estão no Apêndice B.  

 

 

 

 

 

Tabela 4. Número de respostas abertas por desafio 
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  4.2 ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS 

 

De acordo com Hair, Black, Anderson e Tatham (2009), técnicas de 

análise multivariada são populares pois possibilitam que organizações criem 

conhecimento, melhorando dessa forma a tomada de decisão. Todas técnicas 

estatísticas que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou 

objetos de investigação são análises multivariadas, segundo os autores.  

Existem algumas maneiras de realizar uma análise multivariada de dados. 

Dentre elas: regressão múltipla, análise discriminante, regressão logística, análise 

fatorial, análise de conglomerados, escalonamento multidimensional (MDS), redes 

neurais e lógica nebulosa. 

Neste estudo, foi realizada a técnica de análise fatorial, que pode ser 

utilizada para examinar os padrões ou relações latentes para um grande número de 

variáveis e determinar se a informação pode ser condensada ou resumida a um 

conjunto menor de fatores ou componentes (Hair et al., 2009). Assim, os 30 

aspectos apresentados no questionário foram analisados de modo a serem 

classificados nos blocos ou “fatores” que foram chamados de dimensões no 

questionário.  

“Os fatores são estruturas existentes em um conjunto de 
fenômenos, mas não observáveis diretamente e que podem ser usados 
para explicar o relacionamento entre um conjunto de variáveis 
observadas.” (Corrar, Paulo e Dias Filho 2011). 

 
Para calcular o peso de cada desafio dentro de cada bloco, considerou-se 

a matriz de correlação, que traz os valores do coeficiente de correlação de Pearson 

dos desafios tomados dois a dois. Como o estudo partiu de 5 blocos, cada um com 

seus respectivos desafios, foi assumido que existem 5 variáveis latentes, isto é, não 

observadas diretamente, que representam a pontuação de cada bloco. A técnica 

capaz de desvendar os valores dessas variáveis latentes é a análise fatorial. O 

procedimento tem como objetivo reduzir a análise que inicialmente está em 30 

aspectos (desafios) para 5 dimensões (blocos). Para isso, a análise fatorial 

concentra a carga de variabilidade que antes estava espalhada em toda matriz de 

correlação para a diagonal da matriz resultante do processo. Essa matriz resultante 

só tem elementos diferentes de zero na diagonal principal, que é exibida em ordem 

decrescente. A diagonal principal tem 30 elementos em que todos eles contêm parte 



78 

 

 

dos 30 desafios, ou seja, cada elemento da diagonal principal pode ser visto como 

uma contração de 30 dimensões, umas com mais e outras com menos peso. Como 

foi definido previamente que se quer cinco dimensões, então tomam-se os cinco 

primeiros valores da matriz diagonal. Com isso, é possível calcular o “escore” de 

cada dimensão - ou fator - para que se possa compreender o peso de cada desafio 

em cada dimensão e identificar o bloco correspondente. Se os desafios mais 

pesados no fator são de um mesmo bloco, então esse fator levará o nome do bloco 

em questão. Logo, serão tomados os pesos dos desafios correspondentes ao 

mesmo bloco e repercentualizados para que a soma dos pesos seja 100% e para 

que por fim se possa estabelecer com base nos dados coletados quais são os 

desafios vistos como mais importantes em cada bloco. A seguir fluxograma que 

representa o passo a passo da análise fatorial realizada: 

 

 

Figura 15. Passo a passo da análise fatorial  

 

Após tratamento dos dados conforme já acima mencionado, foi calculada 

a média aritmética para cada desafio de modo a gerar uma nova variável que 

corresponde à chance de sucesso substancial do desafio. Ou seja: para uma 
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relevância alta (3), grau de dificuldade baixo (3) e prazo de solução curto (3), tem-se 

a pontuação máxima do aspecto (3), que significa que o desafio, em uma análise 

simplista de comparação com os demais, deveria ser priorizado, pois é muito 

relevante, fácil de ser resolvido em pouco tempo. Essas novas variáveis criadas 

serão daqui para frente consideradas como as variáveis “originais” coletadas. Ou 

seja, a partir delas foi realizada a análise fatorial.  

O primeiro passo da análise fatorial é a geração da matriz de correlação: 

trata-se de uma matriz quadrada com todas as variáveis estudadas nas linhas e nas 

colunas e com os valores da diagonal principal iguais a 1, já que a correlação de 

cada variável com ela mesma é 1.  

Em seguida testa-se a hipótese de que as correlações entre as variáveis 

não são nulas.  

Posteriormente são calculadas as “comunalidades”.  

“Comunalidade se refere a proporção da variância comum presente 
em uma variável. A variância total de uma variável apresenta dois 
componentes: uma parte compartilhada com outras variáveis ou medidas, 
conhecida como variância comum e outra parte específica daquela medida, 
chamada de variância única. Portanto, a variável que não possui uma 
variância específica terá comunalidade 1 e a variável que não compartilha sua 
variância com qualquer outra variável terá comunalidade de 0. Logo, a 
comunalidade é uma medida da proporção da variância explicada pelos 
fatores extraídos.” (Field, 2009). 

 

Verifica-se então quanto da variância total acumulada é explicada pelos 

fatores em questão. 

A etapa seguinte é a ”extração dos fatores”.   

“O método de extração dos fatores chamado análise dos componentes 
principais (ACP) leva em conta a variância total dos dados, enquanto na análise 
fatorial comum os fatores são estimados com base apenas na variância comum. Na 
ACP busca-se uma combinação linear entre as variáveis, de maneira que o máximo 
de variância seja explicado por essa combinação. Posteriormente, a variância já 
explicada no passo anterior é retirada e então busca-se uma nova combinação linear 
entre as variáveis que explique a maior quantidade de variância restante, e assim 
sucessivamente. Este procedimento resulta em fatores ortogonais, portanto, não 
correlacionados entre si” (Corrar, Paulo e Dias Filho 2011). 

 

Para analisar a matriz gerada da extração dos fatores é fundamental 

entender o conceito de “cargas dos fatores”.  
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“As cargas dos fatores refletem a relevância de cada variável na 
composição do fator. Considerando uma representação gráfica onde cada fator é um 
eixo, as coordenadas das variáveis ao longo de cada eixo representam a força do 
relacionamento entre a variável e cada fator, ou seja, a carga do fator. Logo, na 
equação linear que descreve cada fator em termos das variáveis que foram 
medidas, a carga fatorial é o coeficiente que acompanha cada variável. Essas 
cargas dos fatores podem ser colocadas numa matriz na qual as colunas 
representam os fatores e as linhas representam as cargas de cada variável em 
relação a cada fator. Essa matriz é a matriz dos componentes (Component Matrix). 
Em geral, a maior parte das variáveis possuem cargas altas no fator mais 
importante, como o fator aqui no fator 1, e cargas mais baixas nos demais fatores. A 
interpretação da análise dos fatores melhora muito com a técnica de rotação. Esta 
técnica é usada para fazer a distinção entre fatores.” (Field 2009). 

 

 Foi escolhida a rotação ortogonal, o que significa que os fatores são 

rotacionados enquanto são mantidos independentes. O método de rotação ortogonal 

escolhido foi o varimax, que busca maximizar a dispersão das cargas dentro dos 

fatores. Na matriz gerada tem-se os pesos de cada desafio nos blocos. 
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5 RESULTADOS 

 

 5.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO QUESTIONÁRIO 

 

 5.1.1 Estatística descritiva  

 

Inicialmente foi feita análise estatística descritiva das respostas obtidas 

para avaliação preliminar dos dados.  

O primeiro passo foi realizar o tratamento dos dados. As respostas 

“baixo”, “médio”, “alto” foram transformadas em variáveis métricas e também 

reparametrizadas para as perguntas referentes ao grau de dificuldade e ao prazo. 

Abaixo as escalas métricas utilizadas já considerando as inversões realizadas: 

 

 

Figura 16. Possibilidades de respostas e suas escalas métricas 

  

Havia a opção de o entrevistado responder como “N/A”, de modo que 

surgiram valores faltantes. No total, dos 41 respondentes, foram assinaladas 3690 

opções (41 x 30 x 3) e 90 ou 2,4% foram marcadas como “N/A”. Para cada uma das 

3 perguntas de cada aspecto foram excluídos os valores “N/A” e calculadas as 

médias. Em seguida os valores faltantes foram substituídos pelas médias. 

Para cada desafio foram somadas as respostas coletadas para cada 

pergunta. A pontuação máxima possível por pergunta seria 41 x 3 = 123 e a mínima 

41 x 1 = 41. Como as dimensões possuem números diferentes de desafios, cada 

valor calculado foi transformado para base 100. A seguir os resultados obtidos: 
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Tabela 5. Pontuação das respostas por desafio na base 100 

 

 

Na dimensão "matérias-primas" (MP), destaca-se o desafio "competição 

com alimentos" (MP_D5) como o de mais baixa relevância e também de menor grau 

de dificuldade e prazo curto para solução (maiores pontuações nestas duas 

perguntas). Já os sete outros neste bloco parecem não ter grande dispersão em 

cada uma das três perguntas. O primeiro desafio, acerca da "estruturação da oferta" 

apresentou valor elevado para relevância e grau de dificuldade e prazo moderados. 

Sob essa interpretação, seria o mais plausível a ser priorizado. 

No bloco "tecnologia" (TC), o sexto aspecto, "dimensionamento ótimo e 

complexidade das biorrefinarias avançadas" obteve pontuação mais baixa para 

relevância e ambos grau de dificuldade e prazo tiveram como avaliação de mais 
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simples ou fáceis, o desafio três, "dependência de uma terceira empresa para os 

processos biotecnológicos", com somatórias muito próximos do sexto aspecto. 

Para "bioproduto" (BP), o aspecto relacionado à "incerteza quanto à 

preferência" (BP_D4) da sociedade foi o de mais baixa relevância perante os 

demais, que tiveram pontuações bem próximos uns dos outros. Também para esse 

desafio o grau de dificuldade foi avaliado como mais baixo que os outros. Já o prazo 

foi mais curto para o aspecto referente à "Introdução e difusão do bioproduto e de 

sua proposta de valor" (BP_D1). 

Sobre a dimensão "estratégia e modelos de negócio" (EM), os 

entrevistados avaliaram o aspecto "necessidade de alianças e associações entre as 

empresas dos diferentes setores" (EM_D5) como o de mais baixa relevância no 

grupo, bem como menor grau de dificuldade e prazo mais curto, sendo que para 

estas duas últimas perguntas a diferença dos somatórios comparados aos demais 

da mesma pergunta no bloco parece significativa. 

As respostas acerca do bloco "políticas públicas" (PP) tiveram somatórios 

menos dispersos para as três perguntas. Para relevância, o aspecto com mais baixa 

pontuação foi "proteção dos direitos de propriedade intelectual" (PP_D3), muito 

similar ao desafio “formulação de políticas tanto de oferta como de demanda para os 

bioprodutos” (PP_D8). 

Essa análise é muito superficial. Mesmo utilizando outras medidas que 

não a soma das pontuações, como média e mediana, dispersão etc., não se elevaria 

o nível de explicação de forma satisfatória. Tampouco a somatória de cada uma das 

três respostas por desafio permitiu algum tipo de análise relevante. O segundo 

passo foi prosseguir para a avaliação das respostas abertas ou comentários e 

sugestões para tentar encontrar conexão entre os números acima e os textos que 

pudesse explicar a saída da pesquisa como um todo.  

Para cada desafio, o entrevistado tinha a opção de inserir comentários ou 

sugestões. Logo, foram de certa forma obtidas respostas abertas, que foram 

compiladas juntamente com as logradas ao longo de reuniões presenciais com 

entrevistados, que durante o preenchimento do questionário comentavam 

verbalmente acerca dos desafios e a autora anotava.  

Boa parte das respostas abertas mencionava outros desafios. Assim, em 

cada texto produzido pelos entrevistados, a autora destacou em uma coluna 
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adicional o aspecto que interpretou como correlacionado àquele comentado pelo 

respondente, conforme descrito no Apêndice B. 

Essas relações entre os desafios, e a dificuldade de interpretar respostas 

quantitativas usando estatística descritiva, levaram a autora a buscar um método 

mais robusto, e especialmente que considerasse as interrelações entre os desafios 

observadas nos comentários. O método escolhido foi a análise multivariada de 

dados por meio da técnica da análise fatorial (AF).  

 

 5.1.2 Análise Fatorial 

 

Após tratados os dados, iniciou-se a análise fatorial com uso do software 

estatístico SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences). 

A primeira tabela gerada é a matriz de correlação, onde é avaliado o grau 

de relacionamento entre as variáveis e a conveniência da aplicação da AF (Corrar, 

Paulo & Dias Filho, 2011). A matriz de correlação encontra-se no Apêndice C. 

Ou seja, nessa matriz tem-se a correlação entre cada variável “original” ou 

desafio e por isso na diagonal os valores são 1, pois a correlação de uma variável 

com ela mesma é 1. Corrar, Paulo e Dias Filho (2011) recomendam que a maioria 

das correlações seja acima de 0,30. Como se pode observar, não é o caso da matriz 

gerada, no entanto outros testes e análises suportaram a continuação da análise 

fatorial, como será destacado posteriormente.  

Em seguida foram executados outros testes referentes à matriz de 

correlação que permitem avaliar se os dados “originais” viabilizam a utilização da AF 

de forma satisfatória. São eles: 

 

Tabela 6. Teste KMO e teste de Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,268 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 732,075 

Df 435 

Sig. ,000 

 

O teste Kaisser-Meyer-Olkin mede o grau de correlação parcial entre as 

variáveis (Measure of Sampling Adequacy) e indica o grau de explicação dos dados 

a partir dos fatores encontrados na AF. De acordo com Hair et al. (2009), a medida 
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de adequação da amostra aumenta quando: o tamanho da amostra aumenta, as 

correlações médias aumentam, o número de variáveis aumenta ou o número de 

fatores diminui. A fim de não descaracterizar o questionário deste estudo e uma vez 

que outros testes, como da esfericidade de Bartlett e o total da variância explicados 

foram satisfatórios, a análise seguiu-se sem alterar as variáveis ou o número de 

fatores, que seriam as interferências plausíveis no contexto.  

O teste de Esfericidade de Bartlett indica se a matriz de correlação é uma 

matriz identidade, ou seja, com correlação nula ente as variáveis, o que levaria a 

conclusão de que o modelo de AF é inadequado para tratamento dos dados. (Corrar,  

Paulo & Dias Filho, 2011). Logo a hipótese nula é de que não existe correlação entre 

as variáveis. Como a significância calculada é menor do que 0,05, rejeita-se a 

hipótese nula e logo assume-se que existe correlação entre as variáveis e, desta 

maneira, segundo este teste, a AF é apropriada para tratamento das variáveis em 

questão. 

A tabela de “comunalidades” (Apêndice D) deste estudo mostra que os 

desafios "orientação de investimentos em um ambiente de estruturação da 

bioeconomia" (0,724) e "financiamento específico para plantas produtivas pioneiras" 

(0,776) são os que apresentam proporções de variância comum mais elevadas ou 

poder de explicação mais altos. Já os que obtiveram explicações mais fracas foram 

os desafios "dinâmica de formação de preço e a oscilação do gap entre a commodity 

agrícola e o preço do petróleo" e "logística para transporte de altos volumes de 

biomassa e ingresso na linha de produção: material sólido no lugar de fluidos - 

líquidos e gases". 

Ainda sobre a variância explicada, já que, de acordo com Hair et al. 

(2009) a “comunalidade” é a quantia total de variância que uma variável "original" 

compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise, verifica-se o total da 

variância explicado pelos 5 fatores que foi de 54,43%, conforme tabela no Apêndice 

E. 

Este valor é considerado satisfatório e é mais um indicador que fortalece 

a decisão de seguir em frente com a AF e com os dados “originais”. 

A etapa seguinte é a ”extração dos fatores”, para qual foi utilizado o 

método de análise dos componentes principais (ACP), pois o interesse era que os 
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fatores apresentassem o maior grau de explicação da variância existente nas 

variáveis "originais”. No Apêndice F consta a matriz de componentes gerada:   

Em seguida essa matriz teve seus fatores rotacionados. No Apêndice G 

está a matriz de componentes rotacionados, que é a saída final do software 

estatístico. 

Nesta matriz pode-se observar os valores mais altos para cada fator e 

posteriormente ordená-los e classificá-los. A classificação a seguir foi feita 

considerando as dimensões já pré-definidas pela autora.  

 

Tabela 7. Resultado na análise fatorial e respectivos pesos por aspecto na dimensão 

BP MP PP TC EM BP MP PP TC EM

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

BP_D1 D1 ,571 ,336 ,017 -,141 ,219 45,2%

BP_D2 D2 ,202 ,363 ,119 ,537 -,259 16,0%

BP_D3 D3 ,005 ,223 -,076 ,753 ,049 0,4%

BP_D4 D4 ,485 ,480 -,047 ,418 ,096 38,4%

EM_D1 D1 -,024 -,091 ,621 ,476 ,320 19%

EM_D2 D2 -,057 ,282 -,057 ,234 ,509 30%

EM_D3 D3 ,249 ,468 ,145 ,133 ,455 27%

EM_D4 D4 ,789 ,049 -,039 ,197 ,089 5%

EM_D5 D5 ,382 ,616 ,080 ,033 ,322 19%

MP_D1 D1 -,130 ,528 ,374 -,332 -,307 24%

MP_D2 D2 -,135 ,411 ,269 ,172 -,057 19%

MP_D3 D3 ,128 ,043 ,503 ,161 -,023 2%

MP_D4 D4 -,054 ,583 -,130 ,094 ,052 26%

MP_D5 D5 ,065 ,195 ,657 -,105 ,036 9%

MP_D6 D6 ,147 ,134 ,815 -,116 -,096 6%

MP_D7 D7 ,108 ,320 ,117 ,314 -,437 14%

PP_D1 D1 ,637 -,020 ,222 -,042 -,237 11%

PP_D2 D2 ,483 ,049 ,616 ,009 -,021 30%

PP_D3 D3 ,563 ,063 ,175 ,110 -,119 9%

PP_D4 D4 ,788 ,172 ,275 -,115 ,190 14%

PP_D5 D5 ,789 ,037 ,250 -,033 ,016 12%

PP_D6 D6 ,738 -,282 -,020 ,185 -,156 -1%

PP_D7 D7 ,459 -,130 ,510 ,133 ,389 25%

PP_D8 D8 ,405 ,154 -,001 -,110 ,542 0%

TC_D1 D1 ,196 ,488 ,442 ,058 ,116 4%

TC_D2 D2 -,009 -,129 ,081 ,680 ,090 53%

TC_D3 D3 ,001 ,743 ,186 -,056 ,067 -4%

TC_D4 D4 ,290 ,488 ,401 ,276 ,159 21%

TC_D5 D5 ,151 ,212 ,264 ,325 ,446 25%

TC_D6 D6 ,262 ,007 -,041 ,009 -,576 1%

Fatores Pesos dos desafios

Código Desafios

 

 

Nesta tabela, além da ordenação dos fatores, que foram revelados por 

meio da matriz de rotação dos componentes, estão também os pesos de cada 

desafio dentro dos blocos que, basicamente, foram calculados a partir dos valores 

encontrados na matriz para um total de 100% em cada fator. Assim pode-se concluir 
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quais desafios são os mais importantes em cada dimensão. Logo esta é a saída ou 

resultado final da análise fatorial que será discutido na sequência.  

Além disso, para comparar os resultados das dimensões entre elas e 

estabelecer a priorização, foi feito levantamento da frequência de fatores que 

aparecem como mais relevantes nas respostas dos entrevistados. O resultado 

encontrado foi: 

 
Tabela 8. Frequência das respostas que destacaram cada dimensão 

 

 

A dimensão “tecnologia” (TC) foi a que obteve mais vezes a pontuação 

mais alta em relação às demais dimensões. Ou seja, verificou-se que 15 dos 41 

entrevistados responderam “indiretamente” que o bloco “tecnologia” deve ser 

priorizado. Portanto atuar nos desafios referentes à tecnologia envolvida na 

produção de bioprodutos deve atacar os gargalos mais significativos e que possuem 

grau de dificuldade razoável e prazo para solução não muito longo. Já os blocos 

“matéria-prima” e “estratégias e modelos de negócio” foram apontados como os 

menos críticos, de acordo com a metodologia aplicada. 

 

 5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise fatorial realizada possibilitou agrupar em cinco blocos 

previamente definidos os 30 desafios apontados como obstáculos para avanço da 

bioindústria no Brasil. Observou-se que a importância relativa desses blocos é 

distinta, variando de 37% a 10%, sendo o de maior destaque o grupo “tecnologia”. 

Dentro de cada bloco foi possível identificar quais desafios melhor explicam o grupo 

no qual foram alocados, comparando os seus pesos relativos. A seguir uma 

ilustração dos resultados obtidos: 
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Figura 17. Resumo dos resultados da análise fatorial 

 

Com base na pesquisa realizada, a dimensão "tecnologia" foi a que teve 

maior destaque frente as demais, com 37% de frequência relativa. Assim, na opinião 

dos entrevistados, para que o Brasil avance na indústria de bioprodutos deve 

priorizar com investimentos, estudos, parcerias e desenvolvimentos de novas 

tecnologias. 

No bloco foram apontados cinco desafios e o referente aos “custos de 

pré-tratamento da biomassa” obteve 53% do peso dentro do bloco, maior pontuação, 

com significativa distância do segundo (“scale-up”) e terceiro (“dependência de uma 

terceira empresa”), desafios, com 25% e 21% respectivamente.  

Assim, o gargalo tecnológico referente ao pré-tratamento da biomassa ao 

mesmo tempo em que representa o maior destaque para a dimensão “tecnologia”, 

possui baixos valores de explicação de outros blocos, o que demonstra que sua 

natureza é mesmo relacionada à tecnologia. As respostas abertas dos entrevistados 

apontam que esse desafio foi subestimado em algumas experiências reais, o que 
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levou a resultados muito aquém dos esperados, tanto em performance operacional, 

quanto financeira.  

No Brasil, o fato de o programa PAISS contemplar especificamente as 

etapas de pré-tratamento da biomassa de cana-de-açúcar para o etanol de segunda 

geração no primeiro dos subitens da linha temática número 1, confirma o resultado 

da pesquisa de que essas etapas são de extrema importância.  Para a linha temática 

2, “novos produtos a partir da cana-de-açúcar”, não há menção específica ao pré-

tratamento, o que poderia ser considerado em uma nova versão do plano ou 

programa semelhante. Ainda sobre o PAISS, o valor máximo de subvenção de 

despesas de execução de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação foi 

estabelecido com teto de 10 milhões de reais por projeto aprovado. Este montante, 

para as características e complexidades envolvidas em projetos de novos produtos a 

partir da cana por meio de processos biotecnológicos e de integração e de 

escalonamento de processos, deveria ser significativamente mais elevado para de 

fato encorajar as empresas.  

Também os escopos de projetos relacionados à produção de produtos 

químicos a partir de matérias-primas renováveis que constam no PADIQ destacam 

etapas de pré-tratamento como: desenvolvimento de processos biotecnológicos, 

desenvolvimento, escalonamento e implantação de processos de produção de 

enzimas para hidrólise de material lignocelulósico. Assim como no caso do PAISS, a 

grandeza dos recursos disponibilizados deveria ser significativamente mais alta para 

que de fato as empresas fossem estimuladas a avançar com projetos nessas linhas.   

A barreira tecnológica relacionada ao escalonamento dos volumes de 

produção foi citada quatro vezes nos comentários acerca de outros desafios, o que 

mostra de outra maneira que os entrevistados de fato destacam esse ponto. 

Interessante que o próprio desvio na performance da etapa de pré-tratamento, 

apontada como principal gargalo tecnológico, pode também impactar o 

escalonamento de produções. Nos editais tanto do PAISS como do PADIQ são 

mencionados escalonamentos dos processos de produção de bioprodutos. Assim, 

mais uma vez, o resultado da pesquisa está alinhado com preocupações já 

anteriormente priorizadas no contexto de estruturação da nova bioindústria.  

O terceiro aspecto tecnológico com maior destaque, “dependência de 

uma terceira empresa para os processos biotecnológicos”, aparentemente está 



90 

 

 

relacionado com o fato de que os custos para aquisição dessas soluções ainda se 

mostram muito expressivos nos custos totais de projetos, o que também está 

correlacionado com o desafio do pré-tratamento. Os comentários dos entrevistados 

apontaram para parcerias como saída para esse gargalo. No entanto, isso não 

necessariamente reduziria de forma significativa os custos totais, a não ser que 

sejam estabelecidas condições “ganha-ganha” com distribuição de riscos e de 

retorno entre a empresa produtora do bioproduto e a das soluções biotecnológicas.  

Ainda na dimensão “tecnologia”, os desafios “integração de diferentes 

bases de conhecimento” e “dimensionamento ótimo e complexidade das 

biorrefinarias avançadas” apresentaram baixo peso no grupo e forte correlação com 

outros blocos. O desafio “diferentes possibilidades de tecnologia de conversão”, de 

acordo com a análise fatorial aplicada, estaria equivocadamente nessa dimensão. 

Deveria estar no bloco “matéria-prima”. As respostas abertas mencionam que a 

integração de diferentes tecnologias é fator chave de sucesso para produção de 

bioprodutos. Analisando separadamente as médias das respostas referentes a 

“relevância”, “grau de dificuldade” e “prazo”, não há interpretação óbvia de que esse 

desafio teria pouco ou nenhum peso no bloco. Como mencionado por Coutinho e 

Bomtempo (2011), ainda existe incerteza quanto ao caminho e às combinações de 

tecnologia para conversão da biomassa.   

As dimensões em segundo e terceiro lugar, com pontuações próximas, 

são “políticas públicas” e “bioprodutos”, com 24% e 20% respectivamente.  

No bloco “políticas públicas”, constavam no questionário 8 aspectos. 

Entre eles o apontado como de maior destaque foi o “alinhamento de políticas e de 

estratégias para biocombustíveis e para bioprodutos”, com peso de 30% dentro do 

grupo.  

Parece ser evidente que um mix de políticas que considere as diferenças 

e as especificidades dos diferentes produtos em curto, médio e longo prazo seja 

fundamental para o avanço da bioindústria no país. As respostas abertas reforçam 

esse ponto. A título de comparação, na Alemanha, nos Estados Unidos e na França, 

as estratégias de bioeconomia trazem clareza e alinhamento das políticas para 

bioprodutos e para bioenergia. O Brasil é líder na produção de etanol a partir da 

cana-de-açúcar e deve atuar com visão arrojada e integrada para ampliar as 



91 

 

 

oportunidades originadas da cana e seus subprodutos. Também o biodiesel deve ser 

considerado nesse contexto de alinhamento de estratégias. 

Em segundo lugar na dimensão “políticas públicas”, com 25%, está o 

aspecto “promoção de modelos consorciados, parcerias internacionais e 

desenvolvimento de start-ups, buscando economias de escala, escopo e integração 

do Brasil em cadeias globais de P&D e produção da bioeconomia. De forma intuitiva, 

esse desafio parece estar relacionado com o grupo de tecnologia. De fato, os 

modelos de parcerias como cooperação tecnológica devem aprimorar as chances de 

sucesso dos projetos e então beneficiar não só as empresas envolvidas, mas toda a 

economia nacional. Um exemplo promissor de outro setor bastante interessante é a 

parceria recente entre o Instituto Butantan e a empresa farmacêutica norte 

americana Merck Sharp and Dhome de cooperação para produção de vacina contra 

o vírus da dengue. As instituições compartilharão dados clínicos e outros 

aprendizados de seus programas de desenvolvimento de vacina para a dengue. Na 

Europa, o consórcio conhecido como BBI (Bio-Based Industries) projeta 

investimentos de 3,7 bilhões de euros entre 2014 e 2020 e, de acordo com a própria 

associação, essa parceria público-privada tem como objetivos mitigar o risco 

associado a uma indústria emergente, além de, por meio de uma plataforma comum, 

as empresas poderem melhor se organizar ao longo da cadeia de valor da 

bioeconomia (Bio-Based Industry [BBI], 2018). O modelo deveria encorajar o Brasil a 

atuar em direção semelhante, em especial no que diz respeito à contribuição de 

investimentos da iniciativa privada, que, no caso do BBI, representa 73% do valor 

total. O restante são fundos da União Europeia por meio do programa Horizon 2020. 

Ou seja, não basta apenas o empresariado nacional que possui capital disponível 

para investimentos aguardar por planos do BNDES de incentivo à química verde. É 

importante haver a contrapartida, em especial das grandes empresas. 

O terceiro grupo de maior destaque, “bioprodutos”, com importância 

relativa de 20%, agrega quatro desafios, dos quais dois, “introdução e difusão do 

bioproduto” e “incerteza quanto à preferência por produtos biodegradáveis e 

reciclados ao invés de produtos produzidos a partir de fontes renováveis”. O primeiro 

apresentou peso de 45% no bloco e o segundo 38%.  

Os comentários dos entrevistados acerca do desafio relacionado à 

proposta de valor foram diversificados. Alguns enfatizaram a responsabilidade e 
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consciência da sociedade, mas outros mencionaram a competitividade frente a 

derivados de petróleo, o suporte do carbono e a contabilização de carbono. Esse é 

um aspecto que possui opiniões diversas sobre o futuro da proposta de valor dos 

bioprodutos e da aceitação ou solicitação da sociedade. No entanto seu peso, diante 

dos demais no bloco, revela a preocupação dos profissionais entrevistados com 

esse ponto ainda bastante incerto.  

Sobre o desafio relacionado à preferência da sociedade, o foco está nos 

biopolímeros ou bioplásticos. Sabe-se que inúmeros movimentos, vários liderados 

por organizações não governamentais de ampla influência, têm atacado a utilização 

de plástico alertando a população para os danos dos materiais em especial nas 

águas oceânicas. Há projetos relevantes na direção de desenvolvimento de 

processos tecnológicos para alavancar a reciclagem dos plásticos, como o 

ChemCycling, da gigante BASF, que prevê a utilização de plásticos usados para 

produzir, por meio de pirólise, outros produtos químicos (BASF, 2018). Ou seja, uma 

solução termoquímica mais robusta do que os métodos conhecidos de reciclagem 

mecânica, que funciona bem o para os plásticos puros, mas não para os complexos. 

Trata-se de um modelo poderoso de economia circular. No entanto nada impede que 

projetos como esse e outros referentes à produção de bioprodutos caminhem em 

paralelo, uma vez que os bioprodutos trazem benefícios superiores na redução da 

emissão de dióxido de carbono, além da possibilidade de fortalecer o agronegócio e 

as usinas que se tornarem biorrefinarias. Além disso, da mesma maneira que o 

produto de base fóssil pode ser reciclado por determinado processo, o produto 

substituto de origem renovável também poderá. Portanto os reciclados não deveriam 

roubar a cena dos renováveis. Já os produtos biodegradáveis podem ser tanto de 

origem fóssil como verde, de modo que, mais uma vez, é possível ter-se benefícios 

acumulados no meio ambiente com o produto de base biológica.  

Por último, os blocos “estratégias e modelos de negócio” e “matéria-

prima” apresentaram ambos pesos de 10% cada na comparação com os outros três 

grupos.  

Em “estratégias e modelos de negócio”, a distribuição dos pesos dos 5 

desafios consolidados nesse bloco foi a mais balanceada da pesquisa. O aspecto 

“necessidade de aquisição de capacitação para as novas tecnologias” obteve peso 

30% e o aspecto referente à “baixa importância relativa dos projetos nas grandes 
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indústrias”, 27%. Ambos são relatados por Mariano (2014), em que o autor analisa 

especificamente a indústria de papel e celulose. No entanto, são situações 

observadas em todos os outros setores envolvidos na cadeia da indústria de base 

biológica. Por se tratar de processos biotecnológicos na maior parte inovadores, é 

necessário conhecimento para desenvolvimento de microrganismos, enzimas etc., o 

que pode ser importado. No entanto, a utilização será realizada aqui. Logo, as 

habilidades com as matérias-primas locais e com o dimensionamento dos processos 

produtivos terão que ser desenvolvidas no Brasil e completam a engenharia 

metabólica. A relevância desse aspecto foi levantada por (Bomtempo, 2018). Há 

exemplos interessantes de empresas químicas/petroquímicas como Solvay e 

Braskem, que investiram em unidades específicas de desenvolvimento de processos 

biotecnológicos em Paulínia (SP) e em Campinas (SP), respectivamente. Esse é um 

importante sinal de que o setor, tradicionalmente dependente de derivados fósseis, 

está se movimentando para buscar oportunidades com a química verde. Portanto a 

necessidade de capacitação é essencial não apenas para implementação de 

projetos, mas já bem antes nas priorizações de investimentos dentro das grandes 

empresas, que é o segundo desafio com maior peso no bloco. Assim, lacunas de 

conhecimento trazem maior incerteza e logo risco, de modo a reduzir as chances de 

aprovação de projetos de base biológica. Em particular as versões que são 

substitutos perfeitos de produtos com base fóssil, pois é provável que a empresa já 

conheça muito bem todas as variáveis de processo etc. e, ao analisar a viabilidade 

de investimento em uma nova planta tradicional versus uma de base biológica, 

considerará os riscos e também a dedicação de esforços e recursos para produzir 

um produto que ainda não possui um diferencial competitivo claro no mercado, como 

créditos de carbono, por exemplo. Essas questões mostram a interdependência dos 

diversos aspectos apontados no questionário de pesquisa. 

Ambos com pesos de 19%, os desafios “orientação de investimentos em 

um ambiente de estruturação da bioeconomia” e “necessidade de alianças e 

associações de empresas dos diferentes setores” corroboram com a discussão 

anteriormente apresentada.  

O aspecto relacionado as “parcerias de pesquisa e desenvolvimento entre 

empresas e instituições de pesquisa" obteve baixo destaque. Apenas 5% dos 

entrevistados relacionou esse aspecto como causa da baixa adoção dos 
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bioprodutos. Isso, de certa forma reforça, a baixa importância ainda dada a inovação 

aberta por parte dos agentes ligados a nova indústria dos bioprodutos. Nas 

respostas abertas foram mencionadas necessidade de fomento e também 

dificuldade com os trâmites burocráticos das universidades. É possível que essa 

cultura atual e o não progresso nesse sentido deixe o Brasil em posição atrasada em 

relação aos países que apostam nessas parcerias como um dos meios de avançar 

na indústria de bioprodutos. O país conta com universidades renomadas 

internacionalmente além de centros de pesquisa no campo da biomassa que 

produzem conhecimento substancial. Basta coordenar e apoiar com recursos que os 

resultados da integração deverão aparecer logo e apresentar alto impacto.  

Por fim, o grupo “matéria-prima” também obteve apenas 10% de 

importância relativa frente aos demais. Esse resultado poderia sugerir que os 

entrevistados entendem que as matérias-primas não carecem de tanta atenção 

como os blocos com maiores pontuações, pois já são uma fortaleza no país. De fato, 

o Brasil é destaque em volumes e produtividade de culturas promissoras para a 

produção de bioprodutos como cana-de-açúcar, milho, eucalipto entre outras. Dentro 

da dimensão os desafios de maior destaque foram “oscilação da qualidade” e 

“estruturação da oferta da biomassa”, com pesos de 26% e 24%, respectivamente. 

Logo é certo que ainda há muito o que ser feito para garantir o fluxo de matéria-

prima de boa qualidade nas entradas dos processos produtivos dos bioprodutos, no 

entanto não é o ponto que provavelmente definirá o sucesso do avanço da 

bioindústria no país nos próximos anos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O universo amostral da pesquisa foi selecionado de forma criteriosa com 

objetivo de alcançar as opiniões de diferentes agentes da cadeia dos bioprodutos e, 

nos diferentes setores e também captar a visão de profissionais com elevado 

conhecimento dentro de área de atuação, bem como alto poder de influência e de 

decisão. O esforço da coleta de dados primários permitiu não apenas a consistência 

da análise estatística, mas também a riqueza das respostas abertas, que confirmam 

e valorizam os resultados obtidos estatisticamente. Em média, os 41 profissionais 

responderam ao questionário em cerca de meia hora, o que revela o compromisso 

que tiveram com suas avaliações das perguntas. Parte do grupo exerce altos cargos 

de liderança em empresas de grande porte e as instituições de pesquisa abordadas 

são de renome, inclusive, internacional. Assim, o alto nível da amostra enriquece o 

trabalho como um todo. 

A pesquisa demonstrou, por meio da análise fatorial realizada, que é 

possível agrupar em blocos os diversos desafios apontados como obstáculos para 

avanço da bioindústria no Brasil e que a importância relativa desses blocos é 

distinta, de modo que se pode inferir que há certo alinhamento entre as opiniões dos 

entrevistados e que há dimensões que deveriam ser priorizadas, como “tecnologia” e 

“políticas públicas”. 

Dentro de cada bloco foi possível identificar quais desafios melhor 

explicam o grupo no qual foram alocados. De modo geral, em cada dimensão foi 

possível observar um ou dois aspectos com pesos significativamente mais 

relevantes no grupo, como os custos para o pré-tratamento da biomassa e o 

escalonamento da produção, ambos na dimensão “tecnologia” e em “políticas 

públicas” os desafios de alinhamento de estratégias com os biocombustíveis e a 

bioenergia e de parcerias como modelos consorciados, parcerias internacionais e 

desenvolvimento de start-ups. Merece ênfase também as interdependências dos 

aspectos apontadas não apenas na análise fatorial, mas também nos comentários 

dos entrevistados.  

Assim, conclui-se que os desafios de maior destaque dentro dos blocos 

mais relevantes estão inter-relacionados, como ilustra a figura a seguir.  
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Figura 18. Representação da interdependência das dimensões tecnologia e políticas públicas 

 

Ou seja, os principais desafios levantados nas dimensões de maior 

destaque, 3apontam para a necessidade de mecanismos que estruturem e 

encorajem os agentes a avançarem tecnologicamente até as plantas em escalas 

industriais. Para tanto, são necessárias revitalização e ou novas edições dos planos 

de incentivo como PAISS e PADIQ. 

Quanto à visão empreendedora dos setores químico e do agronegócio, é 

possível que em cada uma das duas indústrias os gatilhos sejam distintos. Para 

uma, a oportunidade de reduzir a dependência de matérias-primas importadas de 

origem fóssil e aumentar as exportações de produtos químicos de base renovável e, 

para outra, agregar maior valor a seus produtos, seja pela utilização dos resíduos 

como palha ou pela produção de outros produtos nas usinas, além da chance de, 

em médio-longo prazo, balancear ou até aumentar a demanda por commodities 

agrícolas que poderão ser impactadas negativamente por redução de uso de 

biocombustível devido aos carros elétricos ou pela baixa taxa de crescimento de 

demanda por alimentos que pode ser superada pelos ganhos em produtividade no 

campo. Os benefícios, tanto para uma indústria quanto para outra, passam pela 

implementação de novas estruturas produtivas, de novos processos, que geram 

empregos e logo ampliam a renda local. No caso do setor químico, novas fábricas 

incrementam o parque e fortalecem a indústria. Para o agronegócio, trata-se de 

passo importante para fortalecer a agroindústria, que potencializará o valor agregado 

dos produtos primários. 
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 Assim, ambos os setores em conjunto com o governo devem priorizar o 

tema da bioindústria nacional no contexto da bioeconomia mundial, com foco em 

tecnologia, no alinhamento das estratégias nacionais e em investimentos que 

impulsionem parcerias de desenvolvimento. É uma oportunidade relevante de ganho 

incremental substancial à economia brasileira.   
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros sugerem-se tanto variações da pesquisa realizada, 

como levantamentos e análises complementares às desenvolvidas nesta 

dissertação. 

Além da visão geral dos agentes da cadeia dos bioprodutos no Brasil, 

representados na pesquisa, teria sido interessante analisar também a percepção dos 

diferentes setores. Essa exploração permitiria avaliar se há alinhamento e conexão 

entre os mesmos, pois, caso seja observado que não há convergência das 

priorizações, a dificuldade para o país avançar na produção de bioprodutos em larga 

escala poderia ser considerada gigantesca. Essa análise não foi possível pois dado 

o tamanho da amostra, a segmentação traria alguns pequenos subgrupos com 

tamanho de amostra muito pequeno e estatisticamente não seria possível conduzir a 

análise fatorial. Assim, uma nova pesquisa com maior número de amostra por setor 

poderia viabilizar tal análise. Uma outra forma de conduzir a pesquisa seria utilizar 

os mesmos aspectos, ou desafios, mas não os separar em blocos e assim aplicar 

análise fatorial exploratória para agrupar os aspectos. Assim, eventualmente, serão 

levantadas 2, 3 ou 6 dimensões ao invés de 5. 

Uma outra perspectiva setorial interessante seria estudar quais são as 

indústrias que estão mais adiantadas nos aspectos de maior destaque nesta 

pesquisa e fazer uma análise comparativa de suas chances de sucesso. Avaliar 

como a indústria de papel e celulose está posicionada em comparação com a 

sucroalcooeira, por exemplo, e concluir quem tem mais chances de liderar a 

exploração do mercado de bioprodutos. 

Outra sugestão seria, a partir das dimensões levantadas neste estudo, 

realizar uma análise de risco utilizando uma ferramenta de decisão multicritério, que 

considera análises tecnoeconômica e ambiental para comparar as chances de 

sucesso de projetos diferentes, por exemplo, com rotas de pré-tratamento da 

biomassa distintas, ou com impactos em uma possível política de biocombustíveis 

etc. Essa análise poderia ser feita em âmbito de país, ou por empresas que 

pretendem comparar possíveis caminhos a seguir. 
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APÊNDICE A - ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO ENVIADO 

 

Dimensão  # Aspecto Informações adicionais ao aspecto 

M
a

té
ri

a
-P

ri
m

a
 

D1 
Estruturação da oferta 
de biomassa. 

 Além dos produtos agrícolas já comercializados em larga 
escala, a palha da cana e do milho, a vinhaça, o cavaco e 
resíduos florestais são outros exemplos de biomassa de 
grande potencial para conversão em produtos químicos. 
Para estes não há hoje mercado organizado e em alguns 
casos tampouco se viabilizou a coleta no campo e o 
transporte até locais de processamento. 

D2 

Dinâmica de formação 
de preço e a oscilação 
do gap entre a 
commodity agrícola e o 
preço do petróleo.  

Para a indústria química, o setor de commodities agrícolas é 
bem menos conhecido do que o de commodities de origens 
fóssil. Como aprofundar o conhecimento e ter segurança na 
avaliação dos gaps de preços entre as commodities de 
origem nas duas bases? 

D3 

Logística para 
transporte de altos 
volumes de biomassa e 
ingresso na linha de 
produção: material sólido 
no lugar de  fluidos - 
líquidos e gases. 

Requisitos de produtividade, disponibilidade, qualidade, 
custo, performance ambiental, além da cadeia logística de 
suprimento. 

D4 
Oscilação da qualidade 
do produto de origem 
renovável.  

Diferentemente de produtos químicos que podem atingir 
faixas de especificação restritas e bem controladas,  
matérias-primas de origem renovável possuem como 
característica inerente maior oscilação da qualidade por 
conta de diversos fatores que podem ser relacionados ao 
clima, ao solo entre outros.  

D5 
Competição com 
alimentos. 

A escolha da matéria-prima ideal a ser utilizada é um passo 
importante.  A potencial competição com alimentos é um 
fator relevante e deve ser analisado. Sabe-seque 
alternativas como expansão da fronteira agrícola em áreas 
degradadas, uso de biomassa residual e aumento da 
produtividade poderiam amenizar ou solucionar essa 
questão. 

D6 

Disponibilidade: 
incertezas relaciondadas 
à sazonalidade, efeitos 
climáticos e escala de 
produção. 

Para a indústria química, que é dimensionada para operar de 
maneira contínua, como garantir o abastecimento ineterrupto 
ao longo do ano e tratar o risco de desabastecimento da 
matéria-prima de fonte renovável por conta de efeitos não 
raros que impactam a produção agrícola? 

D7 

Desenvolvimentos 
agronômicos: melhoria 
na produtividade por 
meio de biotecnologia e 
engenharia genética. 

Genética de plantas, produtividade, adequação de 
características para uso nos processos industriais, 
tecnologia agrícola (manejo, plantio, colheita) e na 
estruturação logística da cadeia produtiva. 
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Dimensão  # Aspecto Informações adicionais ao aspecto 
T

e
c

n
o

lo
g

ia
 

D1 

 
Diferentes bases de 
conhecimento: 
agronomia, processos 
químicos e biologia, 
fazem parte da cadeia 
de valor do bioproduto e 
precisam ser integradas.  

Os diferentes agentes atuam em indústrias distintas, como, 
por exemplo, agronegócio, química e startups na área de 
biotecnologia. Cada um com seu know-how específico.  

D2 
Custos do pré-
tratamento da 
biomassa. 

Como exemplo, no caso do bagaço da cana, a etapa de pré-
tratamento, para quebra e remoção da lignina e a etapa de 
hidrólise enzimática, para a quebra das moléculas de 
celulose e hemicelulose em açúcares fermentáveis de 5 e 6 
carbonos, podem exigir abordagens tecnológicas próprias e 
ainda possuem elevado custo.  

D3 

Diferentes 
possibilidades de 
tecnologia de 
conversão (química, 
bioquímica, 
termoquímica) a ser 
utilizada e que podem 
ser combinadas em 
algum processo.  

A incerteza de qual a tecnologia mais adequada e mais 
rentável pode desacelerar projetos. Com variadas propostas 
pode-se chegar a objetivos  semelhantes por meios 
diferentes e logo com eficiências e competitividade 
potencialmente distintas.  

D4 

Dependência de uma 
terceira empresa para os 
processos 
biotecnológicos 
(enzimáticos ou 
fermentativos). 

No modelo tradicional as usinas de cana de açúcar possuem 
expertise e ativos (os microorganismos) próprios para a 
etapa de fermentação. Nas tecnologias modernas de 
conversão de biomassa para produção de bioprodutos, o 
know-how e os agentes atualmente vêm de empresas 
focadas em biotecnologia e os custos desses "produtos" 
ainda são muito elevados.  

D5 

Dificuldade em realizar 
scale-up e operar novos 
processos, em particular 
os que envolvem 
biotecnologia avançada. 

Projetos já em execução apresentam significativo gap entre 
eficiência teórica prevista x alcançada. 

D6 

Dimensionamento 
ótimo e complexidade 
das biorrefinarias 
avançadas, visão 
multiproduto e 
exploração de diversas 
correntes e processos - 
semelhante à refinaria 
de petróleo.  

Conceitos de biorrefinaria, escalas, mix de tecnologias e 
produtos etc. Diversas variáveis "novas" que podem dificultar 
o processo de tomada de decisão. 
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Dimensão  # Aspecto Informações adicionais ao aspecto 
P

ro
d

u
to

 (
B

io
p

ro
d

u
to

) 

D1 
Introdução e difusão 
do (bio)produto e de sua 
proposta de valor. 

Valorização do produto "verde" pelo  mercado e pela 
sociedade. 

D2 
Competitividade com 
os produtos de origem 
petroquímica. 

Para os bioprodutos que serão uma alternativa perfeita 
(drop-in)a produtos de base fóssil,a competitividade deve ser 
chave, ou eventualmente eles encontrarão nichos 
específicos de mercado. Para os substitutos não perfeitos 
(versões não drop-in), é possível que alcancem novos 
mercados. 

D3 

Caso não seja um 
produto drop-in, ou 
substituto perfeito do 
materia de base fóssil, 
haverá necessidade de 
alterações à jusante na 
cadeia produtiva (ex. 
PEF para substituir o 
PET). 

Exemplo do  PEF (polietileno-furanoato), plástico 
biodegradável produzido a partir de fontes renováveis, para 
substituir o PET (polietileno tereftalato) de base fóssil: 
necessidade de alteração da produção das garrafas 
plásticas e diferente reciclabidade, o que alteraria a cadeia já 
estabelecida.  

D4 

Incerteza quanto à 
preferência por 
produtos biodegradáveis 
como o PLA (ácido 
polilático) e por produtos 
reciclados ou por 
biopolímeros como o 
polietileno verde. 

A definição da qualidade ambiental dos bioprodutos será 
estabelecida pela sociedade. Caso o foco esteja na carga 
de gases de efeito estufa gerados, os biopolímeros 
convencionais a partir de fontes renováveis, como o 
polietileno verde da cana de açúcar, devem ganhar espaço e 
crescer de forma relevante. Por outro lado, se prevalecer 
uma visão de contestação da utilização de plásticos por 
conta da visibilidade da poluição gerada, os produtos ditos 
biodegradáveis, como o PLA (ácido polilático) e produtos 
com matéria-prima reciclada, terão preferência da 
sociedade. 
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Dimensão  # Aspecto Informações adicionais ao aspecto 
E

s
tr

a
té

g
ia

s
 e

 M
o

d
e
lo

s
 d

e
 N

e
g

ó
c
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D1 

Orientação de 
investimentos em um 
ambiente de 
estruturação da 
bioeconomia.  

Tanto a indústria química "tradicional" como o agronegócio já 
estão estabelecidos. Por outro lado, na bioeconomia tem-se 
um conjunto de atividades inovadoras sobre a produção 
industrial e a utilização de recursos biológicos renováveis.  

D2 

Necessidade de 
aquisição de 
capacitação para as 
novas tecnologias, como 
biotecnologia industrial e 
sintética. 

Por existir pouca ou nenhuma referências dos problemas 
que a indústria de bioprodutos pode enfrentar, o desafio é 
processo de  path-creating com base na exploração dos 
recursos naturais e das capacitações já construídas na 
produção de recursos renováveis (recursos florestais, 
eucalipto em particular, cana de açúcar e soja, para citar 
apenas segmentos em que a competitividade brasileira é 
incontestável).  Já nos segmentos de base tecnológica em 
biologia sintética e biotecnologia avançada poderia se 
considerar a possibilidade de um processo cathing-up. 

D3 

Projetos de bioprodutos 
possuem baixa 
importância relativa 
nos projetos das 
grandes empresas já 
estabelecidas. 

Grandes empresas normalmente possuem uma extensa lista 
de projetos a serem priorizados. Muitos são descartados por 
não atingirem determinados parêmetros financeiros 
estabelecidos pelas organizações. Incertezas e logo riscos 
muitas vezes podem reduzir a atratividade de projetos.  

D4 

Necessidade de 
criar/estruturar/aprimorar 
parcerias efetivas de 
pesquisa e 
desenvolvimento com 
universidades e outras 
instituições de pesquisa.  

O Brasil não possui cultura de open innovation entre 
empresas e universidades. A co-criação pode acelerar o 
desenvolvimento de projetos de inovação.  

D5 

Necessidade de 
alianças e associações 
entre as empresas dos 
diferentes setores 
(químico, agro, biotech 
etc) por conta da 
complementaridade de 
competências. 

Modelos de parceria como Joint Ventures,  por exemplo 
entre Cargill e Dow para produção do PLA (plástico de 
poliácido láctico), parecem uma tendência natural devido à 
complementaridade de know-how. 
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Dimensão  # Aspecto Informações adicionais ao aspecto 
P

o
lí

ti
c

a
s
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ú

b
li
c

a
s

  

D1 

Política de taxação ou 
de precificação do 
carbono. Necessidade 
de clareza e de regras 
sustentáveis no longo 
prazo.  

Os bioprodutos são importantes redutores de emissões já 
que, diferentemente dos biocombustíveis, fixam o carbono 
renovável. 
Políticas claras e confiáveis de taxação de produtos de base 
fóssil ou de precificação de carbono, poderiam acelerar 
projetos baseados em fontes renováveis.  

D2 

Alinhamento de 
políticas e de 
estratégias para 
biocombustíveis e para 
bioprodutos.  

É importante um mix de políticas que considere as 
diferenças e as especificidades dos diferentes produtos  e 
curto/médio/longo prazo. Na França, a estratégia de 
bioeconomia lançada em 2015 traz clareza e alinhamento 
das políticas para bioprodutos e para bioenergia. Um 
conhecimento refinado da dinâmica tecnológica e de 
inovação das indústrias em questão parece indispensável 
para a formulação de políticas.  

D3 

Avanço na proteção 
dos direitos  da 
propriedade intelectual 
de material genético e 
de processos de 
bioengenharia genética.  

A estratégia de propriedade intelectual deve proteger a 
competitividade industrial, pois a proteção da propriedade 
intelectual é crítica em todos os projetos de pesquisa e 
inovação. 

D4 

Financiamento 
específico para plantas 
produtivas pioneiras ou 
first-of-a-kind. 

No estágio de difusão de novas tecnologias de bioprodutos, 
deve-se condicionar a concessão das subvenções a 
resultados previamente definidos, em moldes semelhantes 
aos mecanismos de financiamento de projetos utilizados 
internacionalmente. 

D5 

Fomento tanto para 
P&D como para projetos 
em CAPEX e para 
comercialização de 
bioprodutos. 

Iniciativas conjuntas do BNDES-Finep  como o PADIQ 
(Plano de Desenvolvimento e Inovação da Indústria 
Química) e o PAISS (Plano de Apoio à Inovação dos Setores 
Sucroenergético e Sucroquímico) poderiam dedicar ainda 
mais recursos e de forma mais atrativa a projetos de 
bioprodutos. Outros planos coordenados por uma estratégia 
nacional de bioeconomia poderiam ser criados. 

D6 

Estruturaração de ações 
de incentivos 
regulatórios e fiscais 
que tenham como 
referência a economia 
circular e a viabilização 
de investimentos 
privados. 

A regulamentação deveria ser um fator diferenciado de 
incentivo a projetos com impacto ambiental como os 
bioprodutos.  
O Brasil carece de políticas de créditos e incentivos 
tributários para a sustentabilidade.  

D7 

Promoção de modelos 
consorciados, 
parcerias 
internacionais e 
desenvolvimento de 
startups buscando 
economias de escala, 
escopo e integração do 
Brasil em cadeias 
globais de P&D e 
produção da 
bioeconomia.  

Em países e regiões que já estão mais avançados na 
discussão da bioeconomia, associações para unir os 
agentes dos diferentes setores foram criadas, como é o caso 
no BBI JU (Bio-based Industries Joint Undertaking ) na 
Europa, onde 3,7 bilhões de euros foram anunciados como 
recursos para a parceria público privada entre UE e o 
consórcio de empresas (BBI Consortioum).  

D8 

Formulação de políticas 
tanto de oferta 
(technology-push) como 
de demanda (demand-
pull) para os 
bioprodutos.  

Uma classificação clássica dos instrumentos e políticas 
identifica dois tipos aparentemente opostos: instrumentos 
voltados para a oferta ou technology-push e instrumentos 
voltados para a demanda ou demand-pull. Os primeiros 
buscam influenciar a oferta de novos conhecimentos e a 
geração de invenções e inovações. Já as ações do tipo 
demand-pull agem diretamente no tamanho do mercado 
para as novas tecnologias. 



111 

 

 

APÊNDICE B – RESPOSTAS ABERTAS 

Setor MP_D1_RA: Estruturação da Oferta 
Desafio 

Relacionado 

Agronegócio 

A questão logística é o grande responsável pelo custo de biomassas nas 
fábricas, além das demandas de serviços no campo (pragas, fertilizantes, 
irrigação...). As tecnologias em desenvolvimento tem o grande potencial 
de reduzir esse custo drasticamente: operações robotizadas, sensores 
remotos, monitoramento autònomo (drones), veículos autônomos. 

 
MP_D3 

Agronegócio 
Viabilidade econômica e preço do petróleo são no meu entender os 
pontos fundamentais para ter sucesso nesse desafio 

MP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Importante notar que geralmente, ao se criar um mercado para os 
resíduos, estes passam a ter maior valor no mercado. Portanto, os preços 
atuais provavelmente não serão os mesmos após esta estruturação. 

  

Agronegócio 

Relevância alta: palha - aspecto ag é um problema. Dificuldades. Fonte x 
Custo do frete, também para vinhaca. Processo: próximo a usina, por 
conta do custo do frete. Alterações ag no manejo. Vantagens: retenção 
umidade x seleção ervas.   Grau Dificuldade: proximidade!!!  Geração de 
EtOh a partir da palha.  A usina já utiliza os "residuos". 

  

Universidade Informação sobre as possibilidades   

Indústria Química 

A baixa estruturação da oferta de biomassa, torna a condução de projetos 
relacionados a esses tema lenta e com alto risco por não existirem 
reguladores no Mercado. O que impede muitas vezes a implementação 
dos mesmo. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

A palha da cana vem sendo considerada uma alternativa viável para 
recolhimento e uso nas usinas, mas as quantidades recolhidas e 
qualidade da biomassa ainda são um grande desafio.  A palha do milho 
tem muito potencial, mas sua importância para o plantio direto precisa ser 
avaliada. 

MP_D3 
MP_D4 

Outra instituição 
de Pesquisa 

A dificuldade não é tão grande depende mesmo de uma vontade de fazer 
acontecer! 

  

Biotecnologia 

Parte da dificuldade está fundamentada na visão drop-in (químicos de 
origem renovável em substituição tal-qual seus análogos fósseis). Ao 
mudar para substitutos de performance, novas matrizes de interesse e 
custo devem emergir e acelerar o interesse pelos materiais agrícolas 
citados na pergunta 

BP_D3 

Indústria Química 
Este tema precisa ser enfrentado rapidamente, porém só será priorizado a 
partir de premissas que validem a competitividade deste nova cadeia 
produtiva 

BP_D2 

Indústria Química 
Existência de tecnologias para o manuseio, transporte e condicionamento, 
o principal desafio na organização é o ambiente de competitividade 
comercial 

MP_D3 
BP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

a palha da cana teve grande interesse na sua coleta no campo com 
enfardamento e armazenagem nos últimos anos, isso pode ajudar em 
outras culturas como milho e florestas 

MP_D3 

Universidade Não existe bagaço na entresafra.  MP_D6 

  MP_D2_RA: Formação de Preço   

Agronegócio 
Questão de fundo. Entretanto essa dinâmica de mercado não é tão 
desconhecida e pode ser rápida e facilmente assimilada. 
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Associação/ 
Centro de 
tecnologia 

Como exemplo, podemos citar a produção de energia elétrica de 
biomassa de cana-de-açúcar (palha e bagaço), o maior entrave hoje é o 
marco regulatório que determina o preço da energia elétrica exportada 
para rede, seja no mercado spot ou de leilão de energia elétrica. Fica 
difícil atrair investidores em bioenergia neste ambiente de total 
insegurança.  Outro exemplo foi o caso do plástico biodegradável de 
cana-de-açúcar. Trabalhamos neste projeto durante vinte anos e não foi 
possível competir em preço com plático de petroleo. Nem o apelo 
"renovável" e "Biodegradável" "Sustentável" foi suficiente para atrair 
investidores para uma planta industrial.   

PP_D6 
PP_D2 
BP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Não entendi a sua questão. Sempre haverá um custo de oportunidade 
ligado a energia para a biomassa. Será o preço mínimo. A partir daí segue 
a lei da oferta e demanda e poderá haver algum descolamento. 

  

Universidade 
Seria importante uma política pública em relação aos bioprodutos em 
geral como as que existem para os biocombustíveis 

PP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Será necessário vencer o desafio para atingir os acordos relacionados ao 
clima. 

PP_D1 

Bem de consumo Precificação   

Agronegócio 

Hoje o preço do milho depende também do preço do petróleo, pois nos 
EUA o EtOH eh feito do milho. No BRA, no MG, por conta do baixo preço 
do milho la. Fatores de influencia no preço do milho: a,b,c, e PETRÓLEO!! 
Ver material na internet. Tendencia se tornar ainda mais importante por 
conta da expansão no BRA. Ira permanecer!! 

  

Biotecnologia 
Um dos principais desafios da formação de preço certamente é a falta de 
incentivos fiscais para bioprodutos que ainda não tem relevância no 
cenário econômico do país. 

PP_D6 

Universidade Benefícios da mudança : qualidade, meio ambiente, entre outros PP_D1 

Outra instituição 
de Pesquisa 

A questão principal aqui é onde o preço do petróleo vai se situar no médio 
prazo. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Acredito que a solução só acontecerá quando o país tiver uma politica e 
um posicionamento claros em relação ao custo carbono.  

PP_D6 

Biotecnologia 

Exemplos existem atualmente em cadeias mais distantes do tronco 
petroquímico (exemplos como óleos, ou mesmo borracha natural, ou 
ainda mais recentemente milho nos EUA impactado por combustível e 
agrícola). 

  

Indústria Química 
A competitividade aqui é fundamental. Hoje além do petróleo tem o gas de 
xisto, nos EUA que impactam em potencial viabilidade econômica dos 
projetos à partir da biomassa 

  

Indústria Química 
ambos ( commodity agrícola e petróleo) apresentam um mercado 
dinâmico com diversas variáveis de influência e de origem múltipla ( clima, 
regulatório, político, tecnológico e ciclos )   

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

mecanismos de precificação deverão ser criados para todas as matérias-
primas 

  

Universidade 

Commodities agrícolas são sólidas, a indústria não está preparada. Nunca 
haverá venda de bagaço na CBOT ou semelhante. Importante reduzir a 
densidade no local antes da coleta do bagaço. Problema na 
inflamabilidade.  

MP_D3 

Indústria Química 
O gap de preço entre o produto de base sintética e natural já existe hoje 
na indústria de comesméticos, como no caso do PKO. 

  

  MP_D3_RA: Logística   

Agronegócio 
De fato homogeneidade, estado físico e afins tem se mostrado um dos 
mais críticos gargalos. 

MP_04 

Outra instituição 
de Pesquisa 

O maior impacto está na escala de produção para os .renováveis   
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Outra instituição 
de Pesquisa 

Idem, comentário anterior. MP_D2 

Bem de consumo cadeia logística de suprimento     

Universidade Desenvolvimento de novos processos que atendam s esta nova situaçâo   

Indústria Química 

De acordo com o tipo de biomassa utilizada, grandes distâncias para 
transporte inviabilizam o uso dado ao baixo custo da matéria prima. 
Portanto, podem existir regiões que tem a biomassa disponível, mas não 
é aproveitada pois o modelo não é viável.  

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Vai haver sempre uma limitação de distância máxima economicamente 
viável, pois as alternativas de adensamento são caras. 

  

Biotecnologia Produção no local onde a biomassa está disponível.   

Biotecnologia A logística existe no setor agrícola   

Indústria Química A base acima está sendo considerado para produtos commodities.   

Indústria Química 
Aprendizado contínuo da necessidade fundamental do pre-
condicionamento adequado antes do processo chave 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

os arranjos produtivos também deverão ser definidos para as novas 
matérias-primas 

TC_D3 

Indústria Química Para os óleos não existe problema logístico.   

  MP_D4_RA: Qualidade   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Há algo de mais baixa qualidade que o petróleo bruto? O refino/química 
resolveram até a qualidade heterogênea deste produto. 

  

Associação Ver item 2.  MP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Processos serão mais robustos de forma a "aceitar" esta variação TC_D3 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Qualidade da matéria-prima renovável é um dos principais aspectos na 
avaliação da cadeia produtiva dos produtos químicos a serem gerados. 

  

Bem de consumo Oscilação de qualidade     

Agronegócio 
Pode-se estabelecer uma certificação, com critérios de qualidade. Assim 
tem-se padronização! Rastreabilidade!!! 

  

Universidade Utilizando ferramentas de AI este tempo poderá ser adequado   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Esta é uma questão que apenas agora está recebendo a devida atenção.   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Acredito que com uma demanda clara e oportunidades comerciais claras 
o país tem capacidade técnica instalada para transpor este tipo de 
desafio. 

PP_D8 

Indústria Química 
Aqui a tecnologia é um ponto relevante e não creio que especificações 
possam ser inferiores ao da outra cadeia, logo, ou terá uma 
desvalorização no preço ou aumento no investimento.  

TC_D3 

Indústria Química 
As commodities agrícolas são influencidadas pela evolução no 
desenvolvimento de novos varietais e desenvolvimento de varidades gmo 
e na grande variedade de ofertas e diferentes especificações 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

já existem padrões de qualidade para biomassa, eles deverão ser 
adotados 

  

Universidade 
Comparação injusta com a cadeia do petróleo, pois também existem 
petroquímicas que não conseguem refinar certos petróleos pesados.  

  

Indústria Química Qualidade é igual performance e  logo pré-requisito básico.   

  MP_D5_RA: Competição com Alimentos   

Agronegócio 
Passa por esclarecimentos desapaixonados e políticas públicas de longo 
prazo, consistentes e coerentes. 

PP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Resíduos não competem com alimentos. E há estudos que apontam que 
há terra disponível suficiente para ambos. 
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Associação 

Há excelentes exemplos deste caso, por exemplo, a Usina Cerradinho 
que já recuperou uma área de pastagem significativa que estava 
totalmente degradada. Efetuaram uma correção química do solo, seguido 
de plantação (capim) para estruturação do solo, em seguida planção de 
fixadores de nitrogenio por leguminosas, como soja trevo e crotalária. 
Hoje atingem nestas áreas níveis de produção de cana, bem superiores 
as médias brasileira, cerca de 110 TC/ha equanto a média brasileira situa-
se em torno de 70 TC/ha. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

O foco deve ser a utilização de terras degradas e resíduos   

Biotecnologia 

No Brasil não deve haver competição com alimentos já que os resíduos 
agrícolas são suficientes para suprir a cadeia de químicos renováveis. 
Caso haja necessidade de expansão da área agrícola a mesma deve ser 
direcionadas para áreas marginais. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Para o Brasil esta questão não se coloca. Opaís possue área para ambos 
os objetivos. O importante e a qualidade e a produtividade da matéria-
prima. 

MP_D4 

Bem de consumo Competição por alimento     

Agronegócio 
Mudança de uma cultura para outra - estrutura. Avanços no aumento da 
produtividade diminuem a competição. Ha área disponível!!! 

  

Universidade 
A competição certamente ocorrerá. Porém é importante que se poderá 
trabalhar com "restos" ou parte não usadas das culturas. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Se bem estruturados, os projetos de bioenergia e Bioprodutos não trarão 
impactos negativos na produção de alimentos. A FAO recomenda 
metodologias para a produção integrada de biomateriais e alimentos 
(IFES e BEFS) com grande sinergia. 

TC_D6 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Aqui temos um desafio muito claro de mudança cultural do meio agrário. 
Enquanto os custos ambientais não forem efetivamente considerados 
nada mudará e os impactos negativos (também desconsiderados hoje) 
continuarão provocando prejuízos enormes que não entram na 
contabilidade do país nem das regiões impactadas. 

PP_D1 

Biotecnologia 

Especialistas da FAO, entre diversos outros, mostram a falácia da 
competição com alimentos. Energia e produtos são itens indispensáveis 
para o bem estar da humanidade e direitos básicos de comunidades, 
particularmente aquelas em situação de necessidade. Exemplos onde o 
uso complementar de fontes agrícolas se tornou realidade mostram de 
forma inequívoca a sinergia com alimentos e o claro enriquecimento das 
comunidades impactadas. 

  

Indústria Química 
Atenção as políticas de acesso e segurança alimentar das nações e o uso 
de recursos. Poucos países possuem novas fronteiras agrícolas como o 
Brasil e África) 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

no caso brasileiro existe uma grande sinergia entre alimentos, energia, 
fibras, ração, fertilizantes com desenvolvimento regional devido a 
agroindústria 

  

Universidade 
Como exemplo da oportunidade de sinergia está o caso da da produção 
de biocombustíveis na Etiópia, que aumentou a segurança alimentar no 
país. 

  

Indústria Química Para evitar a competição é necessário aumentar a produtividade agrícola.   

  MP_D6_RA: Disponibilidade   

Biotecnologia 
Deve-se diversificar as fontes de biomassa para minimizar impactos de 
eventuais efeitos inesperados que impactam as atividades agrícolas. 

  

Bem de consumo Abastecimento contínuo     

Agronegócio 
Zoneamento Agroedafoclimatico diminui o risco, mas não evita. Utilização 
de Big Data - estatística.   

  

Biotecnologia 
Respostas com olhar específico da indústria de biotecnologia que estou 
inserido. Pode não se aplicar para as demais indústrias 
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Universidade 
Este ponto é muito difícil de prever sobretudo num cenário de aumento do 
impacto das mudanças climáticas 

  

Indústria Química 
A disponibilidade também está relacionada à não formalização de alguns 
mercados de geração dessas matérias primas, fonte de biomassa.  

MP_D1 

Outra instituição 
de Pesquisa 

A sensibilidade aos fenômenos climáticos é parte da prática brasileira de 
depender essencialmente de culturas "rainfed". A prática da irrigação 
precisa ser melhor avaliada e desenvolvida , assim como variedades mais 
resistentes ao estresse hídrico. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

A solução que vejo  para este desafio é a diversificação das fontes de 
matérias primas otimizando os abastecimento com as MPs disponíveis ao 
longo do calendário agrícola anual. Claro que esta solução traz 
complexidade para a indústria... 

  

Biotecnologia 
Exemplo onde a indústria química já convive há décadas com esse 
desafio - natural rubber (100% poli-cis-isopreno) 

  

Indústria Química 
cada vez mais os investimentos são realizados em plantas para 
suprimento ao mercado global. com gerenciar a ociosidade devido à 
sazonalidade. Diferencial no Brasil por ter capacidade de 2 safras ano 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

a disponibilidade deve ser garantida com estoques, quando possível e 
importação quando necessário 

  

Universidade É necessário planejamento para não se faltar produto.   

Indústria Química 
É importante plantar em regiões diferentes para reduzir o risco de 
desabastecimento e também fazer estoque. 

  

  MP_D7_RA: Desenvolvimentos Agronômicos   

Agronegócio Engenharia Genética ainda um tema delicado a ser tratado no Brasil   

Associação 

Já estão disponíveis diversas tecnologias incorporadas as práticas 
agrícolas como o combate da cigarrinha da cana por predadores naturais 
(mosca), para fixação de nitrogênio em soja (Rizobium japonicum), em 
eucaliptos (Pisolitus tinctóriuns, produção de enzimas para hidrolisação da 
biomassa de cana e produção de etanol 2G, para sacarificação do milho 
para produção, para produção de ácido láctico, succínico entre outras 
diversas. 

  

Biotecnologia 

O Brasil possui grande domínio no desenvolvimento de variedades para 
diferentes finalidades, bem como para o desenvolvimento de plantas 
geneticamente modificadas. Contudo o processo de desenvolvimento de 
uma nova variedade é consideravelmente longo. 

  

Bem de consumo Melhoramento genético ou agronômico para atender necessidades      

Agronegócio 

Principalmente para os cultivos intensivos.  Já existem varias tecnologias - 
traits -   Para trazer novas tecnologias, como GMO, demoram 20 anos. 
NBT - New Biotechs Techinics . Acelera e fica mais barato e 
potencialmente menos riscos regulatórios. 

  

Universidade Fundamental para uma proposta de mudança de matriz   

Indústria Química 

Hoje já existem soluções eficazes no manejo agrícola de algumas 
culturas, como por exemplo a cana-de-açúcar. Um grande desafio nessa 
caso está em convencer o produtor a adotar esses produtos que tem um 
custo maior, provando a eficiência da solução.  

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Eu creio que no Brasil, os desafios maiores para melhorar a produtividade 
estão na questão do manejo. No caso da cana de açúcar é possível se 
identificar produtividades de 7 a 15 ton ATR/há. Uma parte desta variação 
é devida a diferenças de solo e clima, mas a maior parte se deve ao 
manejo. 

  

Bem de consumo 
Cadeia produtiva muito longa com possiveis intermediarios (associação, 
cooperativas, produtos familiares...) e terras arrendadas  
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Outra instituição 
de Pesquisa 

Este é  um processo ongoing. Mas entendo que temos empresas, centros 
de pesquisas e universidades excelentes no país. Possivelmente um 
alinhamento entre os objetivos destes diferentes partners entre si ajudaria 
a trazer maior eficiência e resultados 

EM_D4 

Indústria Química 
deploiment do expertise criado para soja, milho  e algodão para outras 
culturas de pontencial interesses.  Olhar especial para rotas 
biotecnológicas e melhor uso dos resíduos 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

a biotecnologia brasileira está bem desenvolvida, recursos devem ser 
garantidos para manter e ampliar o seu grau de desenvolvimento 

  

Universidade Os desenvolvimentos agronômicos devem ser contínuos.   

Indústria Química 
Muita coisa já foi feita aqui no Brasil. Daqui para frente a escalada deve 
ser exponencial, logo os avanços serão mais rápidos. 

  

  TC_D1_RA: Diferentes Bases de Conhecimento   

Agronegócio 
Diversidade de conhecimento e formação no estabelecimento das equipes 
de projeto. 

  

Bem de consumo know how entre setores   TC_D1 

Agronegócio Contratação, colaboração ou aquisição. Ex: aquisição de AP     

Universidade Recursos Humanos devem ser formados  dentro desta nova lógica   

Indústria Química 

A segmentação das áreas de players participantes da cadeia, dificultam 
muitas vezes a integração de conhecimento. É preciso ter agentes nas 
empresas dedicados a esse objetivo de integração para que haja uma 
mudança cultural e os silos desapareçam.  

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

A integração de setores diferentes tem se mostrado difícil no Brasil. EM_D5 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Não sei qual o mecanismo hoje promove este alinhamento. Acredito que 
ainda esteja muito na mão de cada empresa provocar esta integração. 
Eficiência aqui pode representar inovação e maior competitividade. Mas 
ainda tem uma falta de agilidade dos centros de pesquisa. 

  

Indústria Química Tecnologia, sem esta parte não tem projeto.   

Indústria Química 
impulso de programas pre-competitivos como o do D.O.E., Horizon 
2020,... 

EM_D7 

Outra instituição 
de Pesquisa 

o aparecimento de novas cadeias produtivas é inevitável e a capacidade 
empreendedora é imprescindível para alavancar a inovação 

  

  TC_D2_RA: Pré-tratamento    

Outra instituição 
de Pesquisa 

Este desafio em geral é subestimado pelo mercado.    

Bem de consumo pré-tratamento: custo, tecnologia e custo     

Agronegócio Etanol de segunda geração já é uma realidade   

Universidade 
Necessidade da utilização dos dados existentes sobre estas abordagens 
tecnológicas 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

O pré-tratamento foi a etapa negligenciada no desenvolvimento das 
tecnologias de 2ª geração (2G) por não se tratar de problema científico, 
mas sim de engenharia. Hoje é o gargalo, mesmo para alguns casos 1G 
(como a palha da cana). 

  

Indústria Química 
um dos grandes desafios enfrentados inicialmente no scale-up, já começa 
a ser compreendido mas com custo adicional significativo em valor e 
tempo de ciclo 

TC_D5 

Outra instituição 
de Pesquisa 

as estapas de pré-tratamento para biocombustível são muito relevantes, 
para outras aplicações de menor volume e maior valor agregado podem 
não ser tão determinantes 

  

  TC_D3_RA: Diferentes possibilidades de tecnologia de conversão   
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Agronegócio 
Essa complexidade, mais estrutural, é sim chave no estudo de opções de 
investimento. 

  

Bem de consumo combinação de tecnologias para assegurar competitividade e eficiência     

Universidade 
Certamente esta integração poderá ser possível. Dificuldade: Recursos 
Humanos adequados para esta tarefa 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Esta combinação deveria ser buscada; como são tratadas por 
setores/companhias diferentes as dificuldades são grandes. 

  

Indústria Química 
etapa de scale up ainda crítica, modelos estabelecidos da progressão de 
incremento de capacidade e modelagem são desafiados,  surpresas de 
buildups, contaminantes e inibidores 

TC_D5 

Outra instituição 
de Pesquisa 

a disponibilidade de tecnologias deve ser encara como oportunidade, 
requer competências para a correta seleção 

  

  TC_D4_RA: Dependência Biotecnológica   

Biotecnologia 

A redução dos custos envolve a criação de um cenário adequado ao 
desenvolvimento setorial que deve ser alcançado por meio de políticas 
públicas adequadas que gerem os incentivos necessários (fiscais, 
tributários, etc..), garantindo a gera ao de mercado e reduzindo custos e 
burocracia com regulamentação de produtos oriundos de biotecnologia. 

PP_D6 

Universidade 
O desafio supõe que a usina seria a produtora dos bioprodutos. Outros 
modelos podem surgir, com a participação das atuais usinas ou não. 

  

Bem de consumo know how em empresas de biotech: dependência     

Agronegócio Parcerias podem ser feitas!!   EM_D5 

Universidade Muitos aspectos deste problema estão parcialmente resolvidos   

Indústria Química 

Hoje, as usinas que não tem condições de fazer esse processo, tem muita 
oferta no Mercado para realizer a venda da biomassa, para outros 
segmentos que a utilizam, ou para usinas maiores que tem capacidade de 
cogeração ociosa.  

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

A verticalização dos processos produtivos pode parecer interessantes, 
mas perde o efeito positivo da especialização. 

  

Biotecnologia Produção dos insumos para consumo próprio.   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Acredito que este desafio esteja muito atrelado ao risco/oportunidade de 
tal tecnologia em relação à convencional e o custo poderia ser mais 
competitivo caso alguns impactos ambientais das tecnologias 
convencionais sejam consideradas. Ou com demandas crescentes 
possivelmente haja 1 barateamento da tecnologia. 

PP_D1 

Biotecnologia 

A visão de "dependência" é tendenciosa. Parceria é uma melhor 
descrição e segue inúmeros exemplos (vide o mundo de catalisadores no 
ind.quim). As parcerias com fornecedores de novas tecnologias 
biotecnológicas abre o setor para inovações e possibilita ampla troca com 
novas empresas start-up ou consolidadas 

EM_D5 

Indústria Química 
incorporação de novos expertises e competências nos grupos tradicionais 
com evolução clara do ganho do nível tecnológico de sua estrutura de 
pesquisa e desenvolvimento 

TC_D1 

Outra instituição 
de Pesquisa 

as novas cadeias produtivas requerem novos modelos de negócios e o 
uso da inovação aberta, já existem vários exemplos 

EM_D5 

  TC_D5_RA: Scale-up   

Outra instituição 
de Pesquisa 

O scale up de processos com biotec avançado já ocorreu em algumas 
unidades industriais no mundo. A fase do pré-tratamento, no entanto, teve 
os desafios subestimados. 

TC_D2 

Biotecnologia 
A fase de scale up deve ser tratada, pelas agências de fomento, como 
parte da atividade de inovação tecnológica, recebendo os mesmos 
incentivos de financiamento. 

PP_D5 

Bem de consumo scale up     
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Biotecnologia 
O prazo e dificuldade são baixos no caso da Amyris que já superou essa 
etapa do desafio tecnológico 

  

Universidade Necessidade de profissionais com este tipo de expertise TC_D1 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Esta é a fase de maior risco financeiro ( o vale da morte).   

Indústria Química 
modelos estabelecidos da progressão de incremento de capacidade e 
modelagem são desafiados,  surpresas de buildups, contaminantes e 
inibidores 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

investimentos em scaleup não são baratos, mas são necessários, 
parcerias do tipo público-privada podem ajudar nessas etapas 

  

Indústria Química 
No caso do mercado de Home e Personal Care não é um grande 
problema. 

  

  TC_D6_RA: Biorrefinarias Avançadas   

Agronegócio se parece muito com o desafio #3, acima TC_D3 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Penso que o conceito de biorrefino de petróleo não deva ser tão 
exatamente extrapolado para o biorrefino. O mix de produtos possíveis a 
partir da biomassa é infinitamente maior que os cortes das frações de 
óleo, devido à presença de oxigênio da carga, que inexiste no caso do 
petróleo. Logo, a conveniência empresarial e interesse comercial e que 
vai definir o mix, e por consequência as correntes. 

  

Universidade 

depende do conceito de biorrefinaria. que ainda não está desenvolvido. 
Biorrefinaria é uma empresa ou algumas empresas em simbiose 
industrial? Talvez a analogia com as refinarias de petróleo não seja tão 
boa. 

  

Bem de consumo dimensionamento / complexidade de projetos     

Universidade 
Detecção das "novas variáveis" é fundamental para esta atividade, 
sobretudo com o aumento da escala 

TC_D5 

Outra instituição 
de Pesquisa 

É o que deve ser buscado, mas as dificuldades são grandes assim como 
a necessidade de recursos e o risco financeiro. 

PP_D5 

Indústria Química 
Esta parte é fundamental na minha dissertação tinha que pegar somente 
uma parte do complexo de uma biorrefinaria integrada 

  

Indústria Química 

a criação e um completo de biorefinaria competitivo similar ao dos 
complexos petroquímicos ainda é um desafio. Seja pelos aspectos 
econômicos , mas o melhor entendimento dos fatores de sustentabilidade 
e gerenciamento de todas as correntes ( economia circular) 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

o aumento de complexidade dos sistemas de produção demandam maior 
atenção e têm muitos riscos associados 

  

  BP_D1_RA: Introdução, Difusão e Proposta de Valor   

Agronegócio 
passa por nível educacional médio da população e principalmente do 
mercado-alvo 

  

Biotecnologia 

O grau de dificuldade estará diretamente relacionado ao custo do produto. 
Uma vez que o produto renovável tenha valor competitivo com o de 
origem fóssil, o pelo advindo da sustentabilidade não deverá encontrar 
dificuldade para a difusão do produto no mercado. 

BP_D2 

Bem de consumo valorização pela sociedade     

Agronegócio 
Usina Virtual UNICA  Produto para consumo é menos difícil do que 
intermediário químico. Qual classificação do produto verde??   

  

Biotecnologia 
Esse é um trabalho que depende de um processo de educação constante 
e duradouro de toda a sociedade. Principal desafio do setor.   

  

Universidade Muito terá que ser feito nesta direção: temos uma mudança de paradigma.   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Aqui, a valorização das externalidades pelos consumidores e o suporte do 
governo no período inicial da introdução são muito importantes e difícil de 
avalia a priori. 

PP_D8 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Atrelado à contabilização de carbono na cadeia produtiva de forma a 
tornar os bio produtos mais competitivos. 

PP_D1 
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Indústria Química 
desafio do willingness to pay para produtos renováveis (não custo 
competitivo).  Atenção à novos movimentos de pressão e avanço da 
economia circular e ocean plastic soup 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

o marketing nesse caso deve ser amplamente usado para mostrar as 
vantagens das novas soluções 

  

Indústria Química 
Trata-se de uma questão de competitividade. Preço é essencial para 
produtos commoditizados, sintéticos. No mercado de Care Chemicals, os 
produtos naturais tem uma vantagem, logo valor. 

BP_D2 

  BP_D2_RA: Competitividade   

Agronegócio 

Há muita dependência de políticas publicas para ser resolvido. Em 
igualdade de condições, fica complicado imaginar uma solução renovável 
substituir uma de origem fóssil, que advém de uma cadeia secular, com 
infra já totalmente estabelecida. 

PP_D8 
EM_D1 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Para commodities a competição é difícil, mas para espcialidades não. 
Notar que produtos com maior carga oxigenadas possuem, em tese, 
maior potencial competitivo pelas rotas de biomassa. Na rota 
petroquímica, as etapas de oxidação adicionam o oxigênio. 

BP_D2 
BP_D3 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Produtos drop in constituirão nicho. Produtos não drop in precisarão de 
desenvolvimento de aplicação e tomarão tempo para consolidação e 
disseminação, porém podem vir a constituir commodities no futuro se 
tiverem alto rendimento 

BP_D3 

Bem de consumo drop-in e não drop-in   BP_D3 

Agronegócio Escalas e processos que viabilizem os produtos verdes. TC_D5 

Universidade Acredito que aqui teremos uma grande batalha   

Outra instituição 
de Pesquisa 

O patamar dos preços do petróleo é o ponto mais importante neste item. MP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Entendo que antes de qualquer coisa o desafio é muito financeiro mais do 
que técnico. A oscilação de preço ainda é bastante grande para os bio 
produtos o que ainda os torna uma opção financeira arriscada. 

MP_D2 

Indústria Química 
tecnologias de pre-condicionamento para adequação drop-in ( ex.: 
hidrogenação do óleo de fritura usado ) 

TC_D5 

Outra instituição 
de Pesquisa 

nichos de mercado são muito importantes para difusão de novos produtos TC_D5 

Indústria Química 
Além da competitividade, é necessário analisar o ciclo de vida dos 
produtos bio e de origem fóssil. Há casos em que o sintético é mais 
positivo. 

  

  BP_D3_RA: Substituto Perfeito   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Isso exige o desenvolvimento conjunto (codesenvolvimento) com 
parceiros a jusante na cadeia. 

EM_D5 

Associação Leia os comentários no primeiro bloco BP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

O tempo de adoção será longo.   

Biotecnologia 
Deve-se criar políticas públicas que incentivem a adaptação das cadeias 
produtivas. 

PP_D5 

Universidade 
a necessidade alterações pode ser maior ou menor dependendo do 
produto. No caso do PEF parece que não é tão grande assim, se 
comparada com o PLA por exemplo 

  

Bem de consumo alterações à justante na cadeia produtiva     

Agronegócio Existe custo de mudança. No processo e para o consumidor?   

Universidade Certamente.   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Novamente, é um problema econômico que depende dos preços do 
petróleo e de políticas públicas de suporte aos produtos verdes. 

MP_D2 
PP_D8 
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Indústria Química 
atenção a movimentos regulatórios e opinião pública (hábitos de 
consumo)  

PP_D6 

  BP_D4_RA: Preferência   

Agronegócio se relaciona com desafio #1 BP_D1 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Os biodegradáveis são um sonho ainda distante. A reciclagem já avançou 
mais ainda há muito espaço. Penso que os bioprodutos tem espaço mais 
amplo nos nichos de especialidades. 

BP_D2 

Associação Ver comentários no primeiro bloco. Hoje trata-se nichos de mercado.  BP_D1 

Outra instituição 
de Pesquisa 

Não creio que seja um desafio. Em uma economia circular a possibilidade 
de reuso/reciclagem deve ter peso  para equilibrar as duas propostas. 

  

Bem de consumo preferências da sociedade     

Agronegócio 
Pesquisas de mercado, atividades de pre lançamento para estabelecer o 
valor da nova tecnologia. 

  

Universidade 
Terá que haver um forte trabalho na direção da percepção  pública da 
mudança. Avaliação de riscos e benefícios 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

A questão aqui é a rapidez (ou lentidão) da conscientização da população 
quanto às questões de sustentabilidade dos produtos. Hoje, a escolha 
entre gasolina e etanol nos postos de abastecimento é quase que 
totalmente baseada nos preços relativos dos dois combustíveis. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Além da visão e preferência da sociedade entendo que acordos 
internacionais sobre mudanças climáticas pressionando a elaboração de 
metas e implementação de políticas de precificação de carbono ao longo 
das cadeias produtivas poderia sim ter um impacto e aceleraria muito este 
processo que ai sim ficaria muito dependente de maior velocidade de 
desenvolvimento e disponibilização em larga escala deste tipo de 
produtos 

PP_D1 

Indústria Química 
Desafio do entendimento holístico da cadeia de valor e seu impacto.  
Conceitos de ACV e Economia Circular para comparação consciente das 
alternativas ( emoção, promoção e posicionamento)  

  

  EM_D1_RA: Ambiente de Estruturação   

Biotecnologia 
Desenvolvimento de políticas públicas adequadas. A Bioeconomia deve 
ser uma estratégia nacional. 

PP_D2 

Bem de consumo estruturação de nova cadeia industrial     

Agronegócio Complexidade é alta.    

Outra instituição 
de Pesquisa 

A velocidade das mudanças dependerá de políticas públicas adequadas e 
é difícil de prever quando eles virão e qual a efetividade delas. 

PP_D2 

Indústria Química 

Hoje com valores de petróleo e gas natural, as grandes empresas 
voltaram a investir pesadamente na petroquímica. Bom exemplo a Dow 
(eles tem uma fazendo de etanol que era para produzir PE verde - projeto 
parado)   

MP-D2 

Indústria Química 
desafio do comprometimento das nações em serem signatárias aos 
programas globais ( influência e entendimento do posicionamento China e 
EUA) 

PP-D1 

  EM_D2_RA: Aquisição de Capacitação   

Bem de consumo aquisição de capacitação     

Outra instituição 
de Pesquisa 

As tecnologias necessárias serão, provavelmente, desenvolvidas, 
majoritariamente, no exterior e mais uma vez vamos ter que importar. 

PP_D7 

Outra instituição 
de Pesquisa 

A base inicial do Brasil é muito boa. Existem muitos centros de pesquisa, 
público treinado e aberto para trazer novas tecnologias.. O que vej é uma 
dificuldade jurídica, tramites nacionais pesados ainda, mas creio que com 
demandas claras e um mínimo de garantias muitos parceiros viriam / 
trariam estas novas tecnologias para o país. 

PP_D6 
PP_D8 
PP_D7 

Biotecnologia It's the economy...     
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Indústria Química 
avanço das tecnologias de biologia sintética, CRISP e startups de biotech 
(ex Lanzatech) 

  

Indústria Química Na indústria de Care Chemicals já há pessoas capacitadas.   

  EM_D3_RA: Importância Relativa   

Agronegócio 
depende dos incentivos estruturais (governamentais) e comportamentais 
(sócio-educacionais) para que o investimento em escalonamento ocorra 
mais forte e rápido. 

PP_D5 

Associação 
No CTBE já tivemos diversos casos que em que algumas multinacionais 
estabelecidas financiar pesquisas nesta direção porém desistiram de 
realizar a planta industrial  

  

Universidade 
importância pode variar bastante em função das estratégias específicas 
de cada empresa 

  

Bem de consumo priorização devido ao alto risco/atratividade     

Outra instituição 
de Pesquisa 

Aqui, enquanto os preços do petróleo estiverem baixos ou médios, será 
difícil ocorrerem grandes mudanças. 

MP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

~Como para alguns itens anteriores acredito muito que estes produtos 
serão mais competitivos a partir do momento que a economia do carbono 
se concretize e que todos os custos ambientais dos não renováveis 
passem a ser contabilizados 

PP_D1 

Indústria Química 
Atendimento da modelagem técnico-financeira exigida e robustez frente 
aos ciclos de influência de commodities (agrícolas e fosseis) 

TC_3 
MP_D2 

Outra instituição 
de Pesquisa 

deve haver aumento de viabilidade de projetos da bioeconomia devido a 
mudanças no ambiente legal, político, regulatório e isso deve despertar 
maior interesse 

PP_D6 

  EM_D4_RA: Parcerias de P&D   

Agronegócio muitas atividades em curso nessa linha   

Bem de consumo cultura de open innovation     

Universidade Fundamental   

Indústria Química 
Percebe-se uma intensificação de Open Innovation antre empresas e 
instituições e também entre parceiros. Principalmente de gradnes 
empresas se relacionando diretamente com start-ups.  

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Parcerias nas áreas de P&D talvez seja a parte mais fácil e rápida do 
processo todo. As Agências de Fomento podem exercer um papel 
fundamental neste redirecionamento. 

PP_D5 

Biotecnologia Muitas empresas já fazem open innovation.   

Bem de consumo 
Os tramites burocratios das instituições academicas interferem/impactam 
diretamente na viabilização das parcerias 

EM_D4 

Outra instituição 
de Pesquisa 

O prazo está muito ligado à demanda efetiva de tais produtos. Enquanto o 
risco de disponibilidade de matérias primas não seja efetivo e a real 
necessidade de se abastecer com novas alternativas sejam prioridade 
dentro das empresas não haverá mobilização efetiva das empresas em 
trabalhar um real modelo de cooperação cocriação. O ecossistema já 
existe e a inovação com certeza dependerá da agilidade das empresas 
em trabalhar neste formato no seu dia a dia. Mas ainda há muito por fazer 
para conhecer as prioridades de cada parceiro neste modelo. 

MP-D6 

Indústria Química 

Iniciativas como Renovabio, Padiq, PAISS, Embrapií para promoção e 
fomento. Desafio de representatividade de grande orçamentos ( ex. 
Petrobrás, Elétricas ) em que os projetos ainda são um pequeno 
percentual de seu pipeline 

EM_D3 

  As parcerias não são feitas pois não são prioridades nas empresas.   

Outra instituição 
de Pesquisa 

a inovação aberta deve se tornar cada vez mais importante principalmente 
no Brasil onde a maioria dos pesquisadores estão nas universidades, 
porém falta ainda a cultura 
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  EM_D5_RA: Alianças e Associações   

Bem de consumo alianças, parcerias     

Universidade Haverá a necessidade de "joint-projects"   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Integração de setores diferentes tem se mostrado difícil no Brasil.   

Bem de consumo 

Parcerias entre setores geralmente vem acontecendo em cenários de 
crise, com alto risco de reputação e imagem entre organizações. 
Acomodar interesses nesse contexto é mais fácil se comparado com 
cenários de movimento voluntário em prol da parceria entre setores 

  

Indústria Química 
JV - aceleração e conjugação de expertise de pesquisa, tecnologia de 
produção e acesso ao mercado) ex:  Synvina, Succinity,  

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

as parcerias são imprescindíveis e devem ser catalisadas   

Indústria Química As parcerias não são feitas pois não são prioridades nas empresas.   

  PP_D1_RA: Taxação de Carbono   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Mudanças frequentes no rumo das políticas impõem desafios.   

Bem de consumo Política de taxação ou de precificação do carbono     

Agronegócio Até hoje não evoluiu de maneira expressiva para os biocomb     

Universidade Regulação das atividades    

Outra instituição 
de Pesquisa 

É uma questão de vontade de governo. O RenovaBio mostra isso. Os 
biocombustíveis prosperaram onde houve suporte governamental 
(Proálcool, RFS2, LCFS, RED, etc. 

  

Bem de consumo 
Os incentivos são mecanismos que poderiam inulsionar uma serie de 
atividades ligadas a essa cadeia. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Espero que o prazo seja curto mesmo. Mas depende muito de prioridades 
políticas e pressões internacionais 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Sem duvida que este é um caminho, que não está somente ligado a 
Beneficio Fiscal no Brasil, e para ser globalmente viável, a teoria que esta 
biomassa não afeta a biodiversidade e produção de alimentos é 
fundamental. 

MP_D5 

Indústria Química 
Nacionalmente politicas de fomento como o Renovabio e objetivos 2030. 
Internacionalmente muita dependência da China2025 ( atenção a 
influência em políticas globais no IPCC) 

PP_D5 

Indústria Química programas como Renovabio devem ser mais adotados   

  PP_D2_RA: Alinhamento de Políticas e de Estratégias   

Bem de consumo Alinhamento de políticas e de estratégias      

Agronegócio Relação com mercado de petróleo: volátil, instável     

Outra instituição 
de Pesquisa 

Os esforços da ONU (COP's) são importantes para forçar estes 
alinhamentos. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

De novo existe a necessidade de se valorar todas as etapas da cadeia e 
de fazer o balanço entre impactos positivos e negativos, custos para a 
sociedades convencional x bioprodutos e haver uma integração entre os 
setores para uma tomada de decisão coerente... 

  

Indústria Química 
REnovabio - desafio em 2020 da sustentabilidade da gestão do mercado 
de carbono ( aprendizado de Kyoto e bolsa de chiago ) e mercado de 
carbono europeu ( além do "vapor" russia com a crise de 2008) 

  

  PP_D3_RA: Direitos de Propriedade Intelectual   

Agronegócio IPR no Brasil é um gargalo no INPI   
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Associação 
No caso do Brasil, para se obter uma patente vai dez anos. Na Europa  e 
EUA cerca de dois anos. Por aqui é preciso sanar estas dificuldade e 
mudar a mentalidade.  

  

Biotecnologia 
O maior desafio está no backlog do INPI e na adequação das diretrizes 
para análise de patentes na área de biotecnologia do INPI. Ambos os 
casos estão sendo inderessadoa pelo INPI. 

  

Bem de consumo propriedade intelectual     

Agronegócio Não existe proteção intelectual sobre seres vivos     

Universidade Questão crítica (SisGen)   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Há uma grande variação de atitude em relação a este ponto. Existem 
países que não tem restrições a se apropriar de direitos de outros. 

  

Biotecnologia Se a tecnologia (ou produto) não for implantada, a PI é apenas custo.   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Propriedade intelectual... OK mas hoje não acho que seja o problema...   

Indústria Química 
situação de PI harmonizada. Atenção especial ao acesso a biodiversidade 
( ex. lei de acesso a recursos do patrimônio genético CGEN)  

  

Indústria Química Já melhorou, mas deve avançar mais.   

  PP_D4_RA: Financiamento Plantas Pioneiras   

Agronegócio 
Se o modelo de negócio for bom, esse nível de investimento pode ser 
coberto de várias formas. 

  

Bem de consumo financiamento     

Universidade A pauta terá que ser construída   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Este é um dos pontos críticos para avanços tecnológicos radicais e de alto 
risco. 

  

Indústria Química 
continuidade de programas de fomento (PAISS, PAdiq, Inova, Embrapii) e 
legislação de premio /subsidio para entrada no mercado ( durante fase 
não competitiva) 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

já existem programas para financimentos de "cabeça de série"   

  PP_D5_RA: Fomento   

Universidade 
PAISS e PADIQ foram políticas de oferta apenas (push). Faltou o 
complemento do lado da demanda (pull) que existe para os 
biocombustíveis de 1a geração 

PP_D8 

Bem de consumo Fomendo (programas do governo)     

Universidade Política Pública   

Biotecnologia Há recurso. Faltam bons projetos.   

Indústria Química Este é um grande desafio e de integração com empresas internacionais. 
EM_D5 
PP_D7 

Indústria Química programa similar ao Renovabio para bioquímicos e renováveis   

  PP_D6_RA: Incentivos Regulatórios e Fiscais   

Bem de consumo incentivos regulatórios e fiscais     

Agronegócio Para defensivos biológicos agora vê-se menor prazo     

Universidade Política Pública   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Esta parece ser uma condição sine qua non para introdução de 
tecnologias ambientalmente amigáveis. 

  

Outra instituição 
de Pesquisa 

Conhecendo os impactos positivos e negativos, de posse de uma política 
nacional integrada efetivamente, o poder público poderia de fato  repassar 
os benefícios para as cadeias produtivas e de pesquisa mais 
promissoras...  Não vejo esta eficiência toda a médio prazo... 

PP_D2 

Indústria Química 
desafio no mercado internacional ( barreiras ou incentivos tarifários ( ex. 
Califórnia, Japão, Suecia, Holanda, Noruega...)   
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  PP_D7_RA: Parcerias   

Bem de consumo 
Promoção de modelos consorciados, parcerias internacionais e 
desenvolvimento de startups    

  

Universidade Fundamental   

Outra instituição 
de Pesquisa 

A medida que se caminha de P&D em ciência básica para P&D em 
tecnologia aplicada as dificuldades aumentam. 

  

Indústria Química horizon 2020, Clib2025, BBio Holanda, D.O.E.   

  PP_D8_RA: Políticas de Oferta e de Demanda   

Bem de consumo 
(potenciais 
clientes de 
bioprodutos) 

oferta/demanda     

Universidade Fundamental   

Outra instituição 
de Pesquisa 

Políticas públicas e incentivos para os dois tipos devem ser balanceadas 
para funcionar adequadamente. 

  

Indústria Química 
ações de demand pull fundamentais para a fase de criação de demanda e 
aceleração/atração de investimentos 
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APÊNDICE C - MATRIZ DE CORRELAÇÃO 

Correlation BP_D1 BP_D2 BP_D3 BP_D4 EM_D1 EM_D2 EM_D3 EM_D4 EM_D5 MP_D1 MP_D2 MP_D3 MP_D4 MP_D5 MP_D6 MP_D7 PP_D1 PP_D2 PP_D3 PP_D4 PP_D5 PP_D6 PP_D7 PP_D8 TC_D1 TC_D2 TC_D3 TC_D4 TC_D5 TC_D6

BP_D1 1,000 ,190 ,050 ,532 ,030 -,009 ,349 ,368 ,356 ,046 ,076 ,094 ,189 ,271 ,175 ,007 ,072 ,235 ,256 ,557 ,622 ,242 ,309 ,339 ,316 -,065 ,219 ,182 ,025 -,099

BP_D2 ,190 1,000 ,510 ,419 ,156 -,051 ,339 ,213 ,076 ,084 ,215 ,200 ,273 ,271 ,160 ,204 -,029 ,139 ,302 ,143 ,288 ,164 ,091 ,015 ,197 ,175 ,165 ,384 ,121 ,170

BP_D3 ,050 ,510 1,000 ,331 ,250 ,277 ,182 ,154 ,145 -,166 ,082 ,230 ,300 -,096 -,069 ,204 -,038 ,103 -,053 ,013 ,074 ,014 ,014 -,006 ,131 ,362 ,091 ,186 ,153 -,127

BP_D4 ,532 ,419 ,331 1,000 ,235 ,237 ,323 ,479 ,491 -,074 ,304 ,157 ,158 ,041 ,084 ,202 ,205 ,156 ,209 ,428 ,352 ,329 ,185 ,166 ,454 ,177 ,359 ,447 ,298 ,074

EM_D1 ,030 ,156 ,250 ,235 1,000 ,172 ,283 ,045 ,084 ,017 ,221 ,261 -,031 ,275 ,373 -,023 -,002 ,339 ,138 ,105 ,107 ,109 ,536 ,065 ,234 ,368 ,138 ,276 ,465 -,065

EM_D2 -,009 -,051 ,277 ,237 ,172 1,000 ,233 -,036 ,337 -,153 ,009 -,023 ,104 -,047 ,013 ,028 -,091 ,083 -,005 ,080 -,110 -,068 ,007 ,282 ,217 ,084 ,256 ,334 ,300 -,135

EM_D3 ,349 ,339 ,182 ,323 ,283 ,233 1,000 ,257 ,484 ,182 ,146 ,052 ,412 ,311 ,116 -,103 -,026 ,236 ,295 ,491 ,200 ,002 ,342 ,302 ,169 ,139 ,305 ,445 ,402 -,093

EM_D4 ,368 ,213 ,154 ,479 ,045 -,036 ,257 1,000 ,331 -,159 -,029 ,145 ,043 -,024 ,119 ,254 ,547 ,214 ,235 ,537 ,590 ,522 ,509 ,399 ,294 ,070 -,001 ,243 ,319 ,115

EM_D5 ,356 ,076 ,145 ,491 ,084 ,337 ,484 ,331 1,000 ,254 ,258 ,206 ,198 ,091 ,094 ,155 ,268 ,382 ,349 ,504 ,230 ,034 ,205 ,390 ,330 ,084 ,513 ,508 ,431 -,068

MP_D1 ,046 ,084 -,166 -,074 ,017 -,153 ,182 -,159 ,254 1,000 ,260 ,183 ,284 ,198 ,308 ,088 ,106 ,201 ,161 ,071 ,069 -,242 -,005 -,195 ,195 -,125 ,531 ,100 -,028 ,079

MP_D2 ,076 ,215 ,082 ,304 ,221 ,009 ,146 -,029 ,258 ,260 1,000 ,173 ,135 ,198 ,227 ,267 ,023 ,099 -,010 ,073 -,025 -,243 -,076 ,185 ,187 ,162 ,104 ,233 ,045 -,120

MP_D3 ,094 ,200 ,230 ,157 ,261 -,023 ,052 ,145 ,206 ,183 ,173 1,000 -,056 ,139 ,383 -,111 ,163 ,289 ,283 ,266 ,360 -,024 ,202 -,061 ,239 ,100 ,104 ,303 ,076 -,135

MP_D4 ,189 ,273 ,300 ,158 -,031 ,104 ,412 ,043 ,198 ,284 ,135 -,056 1,000 ,211 ,000 ,122 -,125 -,140 ,039 -,026 -,047 -,066 ,028 ,116 ,068 -,061 ,240 ,174 ,090 -,065

MP_D5 ,271 ,271 -,096 ,041 ,275 -,047 ,311 -,024 ,091 ,198 ,198 ,139 ,211 1,000 ,599 ,210 ,044 ,405 ,086 ,266 ,186 ,044 ,340 ,176 ,372 -,091 ,077 ,259 ,240 ,009

MP_D6 ,175 ,160 -,069 ,084 ,373 ,013 ,116 ,119 ,094 ,308 ,227 ,383 ,000 ,599 1,000 ,217 ,287 ,503 ,073 ,331 ,283 ,100 ,388 ,137 ,442 -,161 ,165 ,460 ,108 ,090

MP_D7 ,007 ,204 ,204 ,202 -,023 ,028 -,103 ,254 ,155 ,088 ,267 -,111 ,122 ,210 ,217 1,000 ,272 ,125 -,011 -,009 ,002 ,060 ,038 ,012 ,380 ,152 ,117 ,190 ,235 ,380

PP_D1 ,072 -,029 -,038 ,205 -,002 -,091 -,026 ,547 ,268 ,106 ,023 ,163 -,125 ,044 ,287 ,272 1,000 ,492 ,289 ,491 ,513 ,408 ,223 ,210 ,245 ,050 ,042 ,271 ,101 ,206

PP_D2 ,235 ,139 ,103 ,156 ,339 ,083 ,236 ,214 ,382 ,201 ,099 ,289 -,140 ,405 ,503 ,125 ,492 1,000 ,477 ,671 ,462 ,339 ,423 ,163 ,309 ,139 ,246 ,351 ,085 ,076

PP_D3 ,256 ,302 -,053 ,209 ,138 -,005 ,295 ,235 ,349 ,161 -,010 ,283 ,039 ,086 ,073 -,011 ,289 ,477 1,000 ,453 ,444 ,468 ,278 ,091 -,061 ,201 ,123 ,355 ,095 ,243

PP_D4 ,557 ,143 ,013 ,428 ,105 ,080 ,491 ,537 ,504 ,071 ,073 ,266 -,026 ,266 ,331 -,009 ,491 ,671 ,453 1,000 ,670 ,443 ,455 ,382 ,321 -,019 ,151 ,395 ,163 ,068

PP_D5 ,622 ,288 ,074 ,352 ,107 -,110 ,200 ,590 ,230 ,069 -,025 ,360 -,047 ,186 ,283 ,002 ,513 ,462 ,444 ,670 1,000 ,470 ,451 ,313 ,394 ,017 ,067 ,298 ,077 ,009

PP_D6 ,242 ,164 ,014 ,329 ,109 -,068 ,002 ,522 ,034 -,242 -,243 -,024 -,066 ,044 ,100 ,060 ,408 ,339 ,468 ,443 ,470 1,000 ,299 ,084 -,044 ,067 -,210 ,164 ,069 ,303

PP_D7 ,309 ,091 ,014 ,185 ,536 ,007 ,342 ,509 ,205 -,005 -,076 ,202 ,028 ,340 ,388 ,038 ,223 ,423 ,278 ,455 ,451 ,299 1,000 ,352 ,277 ,146 ,051 ,301 ,545 ,010

PP_D8 ,339 ,015 -,006 ,166 ,065 ,282 ,302 ,399 ,390 -,195 ,185 -,061 ,116 ,176 ,137 ,012 ,210 ,163 ,091 ,382 ,313 ,084 ,352 1,000 ,160 -,077 ,051 ,205 ,299 -,102

TC_D1 ,316 ,197 ,131 ,454 ,234 ,217 ,169 ,294 ,330 ,195 ,187 ,239 ,068 ,372 ,442 ,380 ,245 ,309 -,061 ,321 ,394 -,044 ,277 ,160 1,000 -,067 ,486 ,549 ,347 -,176

TC_D2 -,065 ,175 ,362 ,177 ,368 ,084 ,139 ,070 ,084 -,125 ,162 ,100 -,061 -,091 -,161 ,152 ,050 ,139 ,201 -,019 ,017 ,067 ,146 -,077 -,067 1,000 -,041 ,139 ,070 -,238

TC_D3 ,219 ,165 ,091 ,359 ,138 ,256 ,305 -,001 ,513 ,531 ,104 ,104 ,240 ,077 ,165 ,117 ,042 ,246 ,123 ,151 ,067 -,210 ,051 ,051 ,486 -,041 1,000 ,479 ,247 ,015

TC_D4 ,182 ,384 ,186 ,447 ,276 ,334 ,445 ,243 ,508 ,100 ,233 ,303 ,174 ,259 ,460 ,190 ,271 ,351 ,355 ,395 ,298 ,164 ,301 ,205 ,549 ,139 ,479 1,000 ,435 -,015

TC_D5 ,025 ,121 ,153 ,298 ,465 ,300 ,402 ,319 ,431 -,028 ,045 ,076 ,090 ,240 ,108 ,235 ,101 ,085 ,095 ,163 ,077 ,069 ,545 ,299 ,347 ,070 ,247 ,435 1,000 ,043

TC_D6 -,099 ,170 -,127 ,074 -,065 -,135 -,093 ,115 -,068 ,079 -,120 -,135 -,065 ,009 ,090 ,380 ,206 ,076 ,243 ,068 ,009 ,303 ,010 -,102 -,176 -,238 ,015 -,015 ,043 1,000  
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APÊNDICE D - TABELA DE COMUNALIDADE 

Initial Extraction

BP_D1 1,000 ,507

BP_D2 1,000 ,542

BP_D3 1,000 ,624

BP_D4 1,000 ,652

EM_D1 1,000 ,724

EM_D2 1,000 ,400

EM_D3 1,000 ,527

EM_D4 1,000 ,674

EM_D5 1,000 ,636

MP_D1 1,000 ,640

MP_D2 1,000 ,292

MP_D3 1,000 ,298

MP_D4 1,000 ,371

MP_D5 1,000 ,487

MP_D6 1,000 ,727

MP_D7 1,000 ,418

PP_D1 1,000 ,513

PP_D2 1,000 ,616

PP_D3 1,000 ,378

PP_D4 1,000 ,776

PP_D5 1,000 ,688

PP_D6 1,000 ,684

PP_D7 1,000 ,657

PP_D8 1,000 ,493

TC_D1 1,000 ,489

TC_D2 1,000 ,494

TC_D3 1,000 ,595

TC_D4 1,000 ,584

TC_D5 1,000 ,443

TC_D6 1,000 ,403

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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APÊNDICE E - TOTAL DA VARIÂNCIA EXPLICADA 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 7,070 23,567 23,567 7,070 23,567 23,567 4,863 16,210 16,210 

2 3,038 10,127 33,694 3,038 10,127 33,694 3,410 11,365 27,575 

3 2,356 7,852 41,546 2,356 7,852 41,546 3,359 11,196 38,772 

4 1,963 6,543 48,089 1,963 6,543 48,089 2,431 8,102 46,874 

5 1,904 6,346 54,435 1,904 6,346 54,435 2,268 7,561 54,435 

6 1,738 5,793 60,228             

7 1,546 5,155 65,383             

8 1,486 4,954 70,337             

9 1,154 3,845 74,182             

10 1,022 3,406 77,588             

11 ,914 3,047 80,635             

12 ,866 2,888 83,523             

13 ,677 2,258 85,781             

14 ,623 2,075 87,856             

15 ,572 1,906 89,763             

16 ,547 1,823 91,586             

17 ,418 1,392 92,978             

18 ,373 1,244 94,222             

19 ,312 1,040 95,262             

20 ,287 ,958 96,220             

21 ,256 ,852 97,072             

22 ,201 ,669 97,741             

23 ,186 ,621 98,362             

24 ,144 ,481 98,844             

25 ,118 ,395 99,239             

26 ,070 ,234 99,472             

27 ,062 ,208 99,681             

28 ,050 ,168 99,848             

29 ,039 ,128 99,977             

30 ,007 ,023 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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APÊNDICE F - MATRIZ DE COMPONENTES 

1 2 3 4 5

PP_D4 ,766 -,353 -,034 -,225 -,115

TC_D4 ,705 ,285 -,011 ,058 ,048

PP_D5 ,679 -,468 -,029 -,087 ,010

PP_D2 ,654 -,217 -,311 ,193 -,083

EM_D5 ,645 ,253 ,122 -,375 -,009

BP_D4 ,637 ,119 ,372 -,102 ,289

PP_D7 ,618 -,198 ,016 ,236 -,424

EM_D4 ,609 -,419 ,326 -,100 ,105

TC_D1 ,603 ,287 -,205 -,036 -,004

EM_D3 ,571 ,307 ,186 -,201 -,178

BP_D1 ,561 -,132 ,074 -,410 -,038

PP_D3 ,502 -,310 ,004 ,030 ,169

TC_D5 ,491 ,262 ,227 ,130 -,254

PP_D1 ,482 -,474 -,147 -,001 ,186

PP_D8 ,430 -,056 ,225 -,334 -,377

MP_D3 ,385 ,036 -,214 ,316 -,048

PP_D6 ,386 -,665 ,222 ,116 ,171

TC_D3 ,419 ,514 -,190 -,312 ,148

MP_D4 ,187 ,441 ,101 -,281 ,230

MP_D2 ,246 ,419 -,153 ,092 ,156

EM_D2 ,213 ,401 ,359 -,091 -,239

MP_D1 ,188 ,318 -,642 -,198 ,228

MP_D6 ,514 ,033 -,617 ,257 -,122

BP_D3 ,244 ,332 ,507 ,341 ,285

MP_D5 ,436 ,145 -,474 ,148 -,170

EM_D1 ,420 ,224 ,030 ,617 -,339

TC_D2 ,149 ,120 ,409 ,536 ,053

MP_D7 ,255 ,122 -,078 ,170 ,550

TC_D6 ,050 -,313 -,164 ,032 ,524

BP_D2 ,426 ,188 ,146 ,244 ,495

Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 5 components extracted.
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APÊNDICE G - MATRIZ DE COMPONENTES ROTACIONADOS 

1 2 3 4 5

EM_D4 ,789 ,049 -,039 ,197 ,089

PP_D5 ,789 ,037 ,250 -,033 ,016

PP_D4 ,788 ,172 ,275 -,115 ,190

PP_D6 ,738 -,282 -,020 ,185 -,156

PP_D1 ,637 -,020 ,222 -,042 -,237

BP_D1 ,571 ,336 ,017 -,141 ,219

PP_D3 ,563 ,063 ,175 ,110 -,119

BP_D4 ,485 ,480 -,047 ,418 ,096

TC_D3 ,001 ,743 ,186 -,056 ,067

EM_D5 ,382 ,616 ,080 ,033 ,322

MP_D4 -,054 ,583 -,130 ,094 ,052

MP_D1 -,130 ,528 ,374 -,332 -,307

TC_D1 ,196 ,488 ,442 ,058 ,116

TC_D4 ,290 ,488 ,401 ,276 ,159

EM_D3 ,249 ,468 ,145 ,133 ,455

MP_D2 -,135 ,411 ,269 ,172 -,057

MP_D6 ,147 ,134 ,815 -,116 -,096

MP_D5 ,065 ,195 ,657 -,105 ,036

EM_D1 -,024 -,091 ,621 ,476 ,320

PP_D2 ,483 ,049 ,616 ,009 -,021

PP_D7 ,459 -,130 ,510 ,133 ,389

MP_D3 ,128 ,043 ,503 ,161 -,023

BP_D3 ,005 ,223 -,076 ,753 ,049

TC_D2 -,009 -,129 ,081 ,680 ,090

BP_D2 ,202 ,363 ,119 ,537 -,259

TC_D6 ,262 ,007 -,041 ,009 -,576

PP_D8 ,405 ,154 -,001 -,110 ,542

EM_D2 -,057 ,282 -,057 ,234 ,509

TC_D5 ,151 ,212 ,264 ,325 ,446

MP_D7 ,108 ,320 ,117 ,314 -,437

Rotated Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 14 iterations.
 


