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1. Introdução 

 

Admite-se que a Bioeconomia seja um típico metabolismo complexo que opera 

processos de transmissão e transição rural-urbana, pois a Bioeconomia é um 

característico sistema complexo, com operações que se estendem desde a existência, 

conservação e uso sustentável de recursos naturais, passam pelo coevolução 

científica e tecnológica, convertendo-se em bens, processos e serviços para a 

Sociedade Contemporânea e finalmente caracterizando-se como um novo cenário 

global em termos de Geoestratégia e Geopolítica que adquire nuances incisivas frente 

aos requerimentos de planejamento estratégico advindo da “natureza da incerteza” 

instalada com a pandemia Covid-19. 

Do ponto de vista informacional, a Economia pode ser observada como um sistema 

longe-do- equilíbrio e assim é possível identificar os requerimentos termodinâmicos 

para sua manutenção como metabolismo econômico composto por um conjunto de 

estados de alta ordem. (An Economy Viewed as a Far-from-Equilibrium System from 

the Perspective of Algorithmic Information Theory. S. Devine. Entropy 2018. 20, 228). 

Essa constatação adquire especial importância quando se observa que a Bioeconomia 

exibe componentes robustos - entretanto fluídos em termos de sua valoração e 

proposição de valor - de transmissão, transição e tradução coevolutiva, tecnológica e 

socioeconômica. 

Como uma Bioeconomia, esse campo moderno de atividade socioeconômica oferece 

oportunidades muito desafiadoras para examiná-lo em termos dos fenômenos 

termodinâmicos que sempre delimitaram o fenômeno da vida no planeta, dos quais 

emerge como atividade humana, desde sempre, alterando substancialmente o 

ambiente terrestre e evoluindo muitas de suas variáveis mais e mais longe do equilíbrio 

termodinâmico. 

Os processos fotossintéticos, ao liberarem quantidades substanciais de energia 

química livre, contornam limitações e ineficiências associadas com a transmissão de 

força dentro da hierarquia termodinâmica do planeta, o que não seria possível por meio 
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de processos abióticos apenas. (Life, hierarchy, and the thermodynamic machinery of 

Planet Earth. A. Kleidon. Physics of Life Reviews. 2010. 

doi:10.1016/j.plrev.2010.10.002). 

Esses processos vivos naturais são tratáveis por meio de análise físico-estatística de 

suas redes metabólicas (network thermodynamics), segundo uma abordagem 

moderna de coevolução, que associa processos físicos com um modelo estrutural, de 

modo a deduzir ou predizer as consequências de interações, o que permite a 

modelagem desses sistemas metabólicos complexos. (Network thermodynamics 

revisited. E. R. Lewis. BioSystems 34 (1995) 47-63). 

De acordo com as proposições de Hidalgo (Why Information Grows: the Evolution of 

Order, from Atoms to Economies. C. Hidalgo. Basic Books, NY. 2015),  e de 

Zamenopoulos (Design Out of Complexity: A Mathematical Theory of Design as a 

Universal Property of Organization. T. Zamenopoulos. PhD Thesis. University of 

London. UK. 2008), a Informação, ao cristalizar-se como conhecimento e know-how, 

estrutura um espaço de produtos complexo, passível de análise de parâmetros 

pertinentes à Teoria de Sistemas, tais como Permanência, Flexibilidade, 

Conectividade e Inferência, o que permite, a um tempo, conhecer a arquitetura 

estrutural e funcional de sistemas complexos, bem como conhecer as propriedades e 

a dinâmica coevolutiva dos mesmos, conferindo a essa metodologia as capacidades 

de diagnóstico, de valoração e de proposição de valor, seja no ambiente natural, seja 

em Economia. A Bioeconomia apresenta-se então como um atrativo e desafiador 

compo de informação tratável por meio de análise de redes metabólicas, ou seja, em 

termos de metabolismo ambiental e socioeconômico. 

Exemplos interessantes dessa abordagem podem ser analisados em estudos 

pioneiros sobre a termodinâmica da sustentabilidade da produção agrícola como em 

Patzek (Thermodynamics of Agricultura Sustainability: The case of US Maize 

Agriculture. T. A. Patzek. 2008.https://doi.org/10.1080/07352680802247971), onde o 

autor compara os dispêndios energéticos de operações agrícolas tradicionais em 

termos de conversão em produção de grãos, indicando a oportunidade de se adotar 

https://doi.org/10.1080/07352680802247971


 

9 

 

práticas mais equilibradas de produção, com visão de uma ainda-por-vir Economia 

Circular. 

Da mesma forma, Wesseler (The Maximum Incremental Social Tolerable Irreversible 

Costs (MISTICs) and other benefits and costs of introducing transgenic maize in the 

EU-15. J. Wesseler, S. Scatasta, E. Nilesen. Pedobiologia 51 (2007) 261-269) 

procuraram estender essa abordagem de avaliação de custo/benefício para o campo 

das tomadas de decisão socioeconômicas quanto a adoção de novas tecnologias, 

utilizando a abordagem de opções reais, que indica a percentagem de compensação 

na forma de benefícios sociais incrementais reversíveis e irreversíveis, estimando a 

proporção monetária entre uma unidade de benefícios irreversíveis em relação a uma 

unidade de custos irreversíveis. 

Mais recentemente, as análises econométricas proporcionadas pela Economia da 

Complexidade e pela Economia Comportamental mostram-se significativamente 

adequadas ao tratamento da Bioeconomia. 

Um primeiro indício que que elementos de economia comportamental eram 

suficientemente robustos para transcender o campo da economia do consumo, 

estendendo-se à toda a cadeia de produção de bens, processos e serviços, foi o 

conceito de stewardship, adotado por corporações agroindustriais, onde o 

acompanhamento da qualidade da produção em toda a cadeia de produção de 

alimentos processados, bem como dos insumos para tanto utilizados, demonstraram 

ser elementos robustos de agregação de valor não apenas aos consumidores, e sim 

à toda a cadeia de produção, desde o seu início. 

A abordagem da Bioeconomia como um metabolismo complexo permite também uma 

compreensão moderna e mais eficiente das funções de produção e consumo pela 

sociedade contemporânea, esta a componente central, estratégica e passível de 

análise de seus fenômenos termodinâmicos por meio de análise de redes (network 

analysis). (Entropy and order in urban street networks. A. Gudmundsson; N. Mohajeri. 

Scientific Reports. 3:3324. 2013. doi:10:1038/srep03324). Esse interessante estudo 

aborda o problema recorrente de que, com frequência, muitas redes complexas 
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perdem partes de sua geometria à medida em que coevoluem, sendo, portanto 

interessante adotar métodos de estimativas da relação informação/entropia de modo 

a quantificar a complexidade conformacional de redes e suas variações. Da mesma 

forma, Konig (Recombinant knowledge and the evolution of innovation networks. M. D. 

Konig; S. Battiston; M. Napoletano; F. Schweitzer. Journal of Economic Behavior & 

Organization. 79 (2011) 145-164) propõem abordagens muito úteis ao estudo da 

coevolução de redes, com foco na Inovação, analisando novos arranjos entre 

corporações e a tomada de decisões associada, em termos de receitas marginais e 

custos, que se mostram dependentes da posição ocupada na rede. 

Componente muito importante para a proposta de arquitetura operacional de um 

Knowledge Hub (KHub) em Bioeconomia, matéria central deste Produto 4, é o de 

poder contar com o desenvolvimento e software que permita um tratamento aplicado 

a bases de dados, com o intuito de também prover indicadores e estimativas de 

Inovação. Para isso, é desafiador a proposta de incorporar ao KHub elementos 

analíticos como aquele proposto por Loreto (Dynamics on expanding spaces: modeling 

the emergence of novelties. V. Loreto; V. D. P. Served; S. H. Strogatz; F. Tria. 

arXiv:1701.00994v1 [physics.soc-ph] 4 Jan 2017), uma vez que a metodologia de 

identificação, por meio de inferência matemática, de regiões portadoras do “adjacente 

possível” a partir da visita a nós de uma rede em bioeconomia.  

Esse pode, de fato, ser um elemento central de inovação metodológica em um KHub 

em Bioeconomia, levando-se em conta de que uma análise semântica do conjunto de 

contribuições oferecidas pelos especialistas participantes do Webinar promovido pelo 

CGEE/MCTIC aponta nitidamente para a importância do KHub como um meeting point 

de identificação e proposição de elementos fundamentais para a funcionalidade de 

ecossistemas de inovação. 

Da mesma forma, um KHub em Bioeconomia deve oferecer aos seus usuários um  

diagnóstico e proposições que permitam uma análise estratégica, um planejamento 

estratégico, e uma agenda estratégica úteis ao design de políticas de incentivo à 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia, bem como à competitividade do país 

e de suas unidades de produção públicas e privadas, servindo portanto como um 
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elemento de referência em geopolítica e geoestratégia, conforme a abordagem de 

Bustos (The Dynamics of Nestdness Predicts the Evolution of Industrial Ecosystems. 

S. Bustos; C. Gomez; R. Hausmann; C. H. Hidalgo. PLOS. 2012. 

https://doi.org/10.137/journal.pone.0049393) 

As funcionalidades de um moderno Khub em Bioeconomia, que pertença mas 

transcenda as funções clássicas de um Observatório de Bioeconomia, mostram-se 

ainda mais estratégicas em tempos de incerteza, que se mostra de modo tão 

impactante e especial em decorrência da pandemia Covid-19.  

Arranjos, rearranjos, estratégias locais, regionais, nacionais e globais, humanitárias, 

desenvolvimentistas ou competitivas, tornam-se ainda mais importantes como 

elementos de informação e de planejamento em Bioeconomia, que como atora central 

em processos de transição econômica, contempla agora uma agudeza ímpar no que 

se refere a traduzir essa nova incerteza - em termos de utilização de todos os recursos 

disponíveis em Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como nos processos de produção 

de bens e serviços - em novos arranjos socieconômicos para a sociedade 

contemporânea.  

Nesse sentido, os estudos em Economia da Complexidade e em Economia 

Comportamental desenvolvidos por Neri Oxman (N. Oxman. Age of Entanglement. 

Journal of Design and Science. 2019. doi:10.21428/7e0583ad) adequam-se 

sobremaneira à proposta de arquitetura operacional de um KHub em Bioeconomia, ao 

tratar da natureza metabólica do conhecimento humano em seus diversos campos de 

estudos básicos e aplicados.  

A proposta de modelagem de um KHub em Bioeconomia vai, portanto, inspirada na 

modernidade dessa visão sistêmica desenvolvida por Neri Oxman.  

Uma excelente referência quanto ao racional de um KHub pode ser encontrada em: 

From Data to Action: A Harvard Business Review Insight Center Report (HBR/SAS. 

2014). 

Segundo os autores desse estudo, o papel central de um KHub é o de prover 

significado conceitual e produtivo para os usuários, atuando também como um atrator 

https://doi.org/10.137/journal.pone.0049393
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de interesses, comuns ou negociados, para os temas de especialidade desse Hub, 

atuando enfim como um conector de interesses dos usuários, provendo soluções 

criativas e eficientes, de modo a despertar o interesse em primeiro estar no ambiente 

do Khub, e com isso permanecer como frequentador desse ambiente. Muito 

provavelmente, a diferença básica entre um Observatório tradicional e um Knowledge 

Hub, reside nessa ambientação interativa e contínua de provimento de projeções e 

estudos especialistas. 

Os autores do estudo HBR/SAS destacam a importância de contar um KHub com a 

capacidade de compreender e complementar, quando necessário, as demandas 

apresentadas ao ambiente operacional de máquina do Hub. Isso requer o trabalho 

continuado de um ou mais especialistas que atuem, conforme indica Ellen Ullman, 

closer to the machine (E. Ullman. Life in Code: a Personal History of Technology. 

Farrar, Straus and Giroux. NY. 2017), isto é, que possuam um perfil de dupla aptidão, 

a de conhecer suficientemente a natureza da demanda do usuário do Hub, e de atuar 

como tradutor dessa demanda para os técnicos low-level code, capazes de construir 

as queries e os algoritmos mais adequados e eficientes para a exploração de dados. 

Dada a amplitude do campo de interesses em bioeconomia, a esse core group é 

necessário agregar especialistas ad hoc de modo a permitir o atendimento daquilo que 

extrapola a possibilidade de automação e interpretação de máquina, ou seja, estudos 

completos contendo diagnósticos e recomendações estratégicas em Bioeconomia. 

Isso, segundo os autores do estudo HBR/SAS, evita o fenômeno da “paralisia dos 

dados”, que frequentemente se interpõe entre um Observatório tradicional e os 

usuários. Uma interessante observação adicional é a de que, para a compreensão das 

demandas dos usuários de um KHub, é necessário pensar como antropologistas, o 

que remete à importância da modelagem do Conhecimento, elaborada por Neri 

Oxman. 

 Um requerimento indispensável para um KHub, é o da automação da exploração de 

dados até onde seja possível e recomendável, bem como a internalizacão eficiente da 

capacidade de network rewiring, ou seja, da capacidade instalada no sistema, de 
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incorporar elementos centrais de explorações sucessivas, atualizando-se  e 

coevoluindo com as mesmas, assim aperfeiçoando continuamente a 

operacionalização do Hub.  

Enfim, o KHub como um todo deve, segundo o estudo HBR/SAS, pensar como um 

cientista de dados. Do ponto de vista da governança do KHub, as bases de dados e o 

aprendizado associado às explorações, devem ser utilizados para obter uma visão 

holística sobre os usuários e portanto, sobre a Bioeconomia. 

Por fim, o estudo demonstra que Big Data demanda Big Context, ou seja, a 

interatividade do KHub e seus especialistas com os usuários do sistema, é o que 

permite que o Hub seja atrativo. Isso leva à necessidade que que a governança do 

Hub esteja atenta e atualizada em processos modernos de CRM (Client Relationship 

Management), de modo a que a relação custo/benefício do planejamento, 

implementação, operacionalização do Hub ocorra de modo a criar e extrair valor para 

todas as partes envolvidas, assim justificando os investimentos financeiros envolvidos.  

Isso implica também a existência de estéticas de visualização atrativas e eficientes, de 

modo a assegurar que os usuários constatem o valor do investimento que, 

eventualmente, pode contar também com recursos financeiros diretos desses próprios 

usuários, ou na forma de investimentos públicos. 

Um interessante estudo conceitual sobre Knowledge Hubs é aquele elaborado por  

Evers (H-D. Evers; S. Gerke. Designing Epistemic Landscapes of Knowledge Cluster 

and Knowledge Hubs for Development. Journal of Knowledge Management. 14 (5): 

678-689. 2010), onde os autores comentam  que a desagregação teórica do espaço 

geográfico, com o advento da globalização, com a economia baseada no 

conhecimento e com a emergência global de redes distribuídas de produção e 

trabalho, recursos de otimização da produção, migração de recursos humanos e 

contratação de gerências e técnicos internacionais, isso tudo demanda a 

implementação de Knowledge Hubs para que exerçam o papel de coordenações de 

distribuição de conhecimento estratégico.  
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Isso aponta de imediato para um papel importante de um Knowledge Hub em 

Bioeconomia, em termos de geoestratégia e geopolítica, mormente para um país com 

um perfil de geografia da produção tão amplo e peculiar, o que, certamente, assume 

papel ainda mais estratégico em função das incertezas da obrigatória reorganização 

estratégica global em função da pandemia Covid-19, dada a centralidade da 

Bioeconomia. 

Bentley (R. A. Bentley; M. J. O’Brien. Cultural evolutionary tipping points in the storage 

and transmission of information. Review Article.  Frontiers in Psychology. 2012. 

doi:10.3389/fpsyg.2012.00569) destaca a importância da evolução tecnológica no 

acúmulo e exploração da vastas bases de conhecimento e dados, o que levou a auto-

manutenção de processos de extração de know-how, e confirma a proposição de Kelly 

(K. Kelly. What Technology Wants. Penguin Press. 2010), de que a coevolução 

tecnológica promove uma sequência contínua de existências anteriormente 

improváveis. Esse contexto apresentado pelos autores citados é suficiente para que 

se constate a importância estratégica de um KHub em Bioeconomia e seu contexto, o 

de estratégias e processos baseados mais em fluxo do que em força, como bem 

recomenda de Rosnay (J. de Rosnay. Surfer la vie: Comment sur-vivre dans la société 

fluide. LLL- Les liens qui libèrent. France. May 12, 2012). 

A importância da natureza coevolucionária de um KHub, principalmente no que tange 

ao seu papel de provedor de estratégias inovadoras, é destacado por Bogang (Bogang 

J. S-K Yi. T. Buchmann; M. Mueller. The co-evolution of innovation networks: 

Collaboration between West and East Germany from 1972 to 2014. Discussion Paper 

09-2016. University of Hohhenheim. 2016). Esses autores compararam quatro 

modelos de redes: o modelo de grafos estocásticos, o modelo small-world, o modelo 

Barabási-Albert e o modelo evolucionário, aplicando-os à análise da coevolução de 

redes de cooperação em Inovação.  

A análise comparativa de redes empíricas geradas no estudo, em comparação a esses 

quatro modelos, permitiram uma melhor compreensão  de particularidades importantes 

das redes de inovação da Alemanha, tais como a evolução temporal e as mudanças 

estruturais em termos de nós adicionais e aumento ou redução da densidade das 
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redes, sendo possível detectar uma mudança estrutural nas redes no início dos anos 

2000, em termos do número de arestas entre as redes das Alemanha Leste e Oeste.  

Foi detectado também que redes com poucos colaboradores predominaram, assim 

como ocorreu uma mudança detectável na tendência a exclusividade de alguns grupos 

de pesquisa altamente coesivos, assim como uma forte tendência de aumento na 

velocidade da transmissão do conhecimento uma rede, o que opera como indicador 

de tendência de conexão com novos grupos de vizinhança, em vez de regiões 

distantes.  

Esses indicadores são muito importantes para que se personalize um KHub como um 

elemento diferencial de análise e provimento de informações e diagnósticos, 

transcendendo o papel convencional de um Observatório de prover estatísticas e 

informações gerais apenas. 

Um aprendizado muito importante da Consultoria, com reflexos na operacionalidade 

de um Knowledge Hub em Bioeconomia, deriva do Webinar com especialistas em 

Bioeconomia, realizado por iniciativa do MCTIC e do CGEE, e por este coordenado, 

que pode ser sumarizados em três campos fundamentais: automação de processos 

de exploração de dados; valoração e proposição de valor de trajatórias tecnológicas 

e socioeconômicas (modelos de negócio); CRM (gestão do relacionamento com 

usuários do KHub). 

 

2. Análise exploratória e comunicação dos resultados 

 

2.1. Metodologias de exploração de dados 

2.1.1. Características gerais 

 

 

Nuances de perfil de Observatórios e de Knowledge Hubs serão detalhados mais a 

frente neste relatório. Neste item, serão comentadas a natureza, a abordagem e as 

metodologias em teste para o arcabouço operacional do KHub. 
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2.1.2. Metodologia adotada no Projeto 

O Produto 3 desta Consultoria indica a evolução da metodologia de exploração de 

dados, a partir de: 

a. Um modelo geral de conceituação da Bioeconomia, contendo os campos 

Biodiversidade, Agropecuária, Indústria, Tecnologias Convergentes, Modelos de 

Negócio e Sociedade Contemporânea. Desde o início indicou-se que esses tópicos 

contém uma ampla gama de sub-áreas, dada a abrangência da Bioeconomia (o que 

pode ser constatado no documento PACTI-Bioeconomia, elaborado pelo MCTIC), 

prestando-se apenas à orientação de construção de um modelo de fluxo lógico de 

operações ao longo da cadeia de atividades da Bioeconomia. 

b. Um modelo em loop do fluxo lógico em Bioeconomia. 

c. Uma estratégia de associação das atividades constantes do fluxo lógico  com 

elementos conceituais provenientes dos descritores utilizados para os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Uma proposição de um modelo de exploração de dados foi então elaborada, de modo 

a representar o mais possível uma sentença que pudesse percorrer o fluxo lógico, 

atuando como sondas em bases de dados sobre Bioeconomia em geral. Essas sondas 

seriam personalizadas para campos específicos de atividades em Bioeconomia. 

Esse modelo foi testado por meio de uma progressão de etapas: protótipos, casos e 

metas do PACTI-Bioeconomia. Foram observadas limitações estruturais 

decorrentes das características operacionais das ferramentas utilizadas, bem como 

do acesso limitado a amplas bases de dados, tais como a Web of Science, 

contratualmente limitadas e dependentes de dispêndios financeiros para a ampliação 

do acesso, o que gerou uma proposta, indicada no Produto 3, denominada SnowBall, 

que vai aqui em maior detalhamento.  

Circunstancialmente, a Consultoria procurou examinar uma alternativa metodológica 

para a exploração de dados por meio de sentenças, facultado pela utilização por 

contrato de uso exclusivo do aplicativo Infra Nodus (https://infranodus.com). 

https://infranodus.com/
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Até a entrega deste Produto 4, as seguintes metas do PACTI-Bioeconomia foram 

analisadas de maneira a obter uma prova de conceito de que a metodologia 

desenvolvida pela equipe CGEE é aplicável como modelo de exploração de 

dados para o Knowledge Hub: 

• Fermentações Industriais 

• Conversão de Biomassa 

• Químicos Renováveis 

 

A metodologia SnowBall é aqui ilustrada pelo processo sequencial utilizado para 

exploração de dados sobre Conversão de Biomassa: 

1. Foi empregada no Web of Science (WoS) a expressão de busca: biomass 

conversion; 

2. Dos registros indicados no WoS, foram selecionados os tipos de documentos: 

artigos, conference papers, review e early access;  

3. Após a seleção, foram obtidos os registros de documentos; 

4. Os dados foram exportados de acordo com os seguintes parâmetros: 

Registro completo com referências 

Formato: Tagged Data win UTF-8; 

5. Os dados obtidos foram processados na ferramenta InsightNet (iN), 

desenvolvida no CGEE, recolhendo tanto as palavras-chave (PC) dos autores 

dos artigos quanto as PC adicionadas pela equipe do WoS;  

6. Foi calculada a rede de coocorrência do conjunto completo de PC com 

ocorrências em pelo menos 10 artigos; 

7. Foram identificados os pares de PC com maiores números de coocorrências; 
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8. Foram inseridas novas expressões de busca na base WoS usando a 

combinação de pares por ordem decrescente de quantidade de coocorrências 

no formato descrito abaixo: 

(“PC1 AND PC2”) OR (“PC3 AND PC4”) ... 

A consulta resultou em um número intratável sendo necessário introduzir um novo 

formato de busca de acordo com os próximos passos: 

1. Foram selecionadas as PC que aparecem em trios nos documentos por ordem 

decrescente de coocorrência. Como teste de consistência, a sequência foi 

comparada com os coeficientes de agrupamento das PC, com base na 

contagem de triângulos na rede de coocorrências; 

2. Foram selecionadas as 5 PC com maiores quantidades de triângulos; 

3. For feita uma nova consulta com combinação das 5 PC em 10 triplas diferentes; 

4. Foram verificadas na pesquisa avançada do WoS as quantidades de registros 

recuperados a partir de cada tripla; 

5. Foi empregada a expressão de busca combinando as triplas por ordem 

decrescente de coocorrência (formato da tripla: PCi AND PCj AND PCk): 

6. - Ex: tripla_1 OR tripla_2 OR tripla_3 OR tripla_4 OR tripla_5...; 

7. Os metadados foram exportados no formato do item 4; 

8. Os resultados da nova consulta foram adicionados aos dados da consulta 

original (registros “semente”) e processados no iN; 

9. Foi gerada uma rede de similaridade semântica entre os títulos e resumos dos 

artigos e foram calculados os clusters de artigos similares; 

10. Foram identificados os registros diretamente conectados (portanto com maior 

similaridade semântica) aos registros da “semente”; 

11. Registros não diretamente conectados aos dados da primeira consulta foram 

eliminados; 
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12. Da rede de similaridade semântica restante, foi gerada a rede de coocorrência 

de PC que ocorreram em pelo menos 10 artigos; 

13. Foram calculadas as métricas de redes: modularidade, centralidade de 

autovetor e Coeficiente de Clustering Médio; 

14. Foi realizada uma nova consulta, na base Derwent/Patentes, utilizando a 

mesma combinação de triplas empregadas anteriormente (item 11); 

15. Os dados foram exportados de acordo com os seguintes parâmetros: 

16. - Registro completo; 

17. - Formato: texto sem formatação; 

18. Para facilitar as análises de coocorrências de tecnologias das patentes, foi 

necessário alterar algumas das  tags do arquivo original importado da Derwent, 

eliminando as palavras que estão no Abstract: <   NOVELTY - >; <   USE - >; <   

ADVANTAGE - >; <   DETAILED DESCRIPTION - >; <   DESCRIPTION OF 

DRAWING(S) - > 

19. Os dados adaptados foram processados no iN, substituindo os registros de PC 

pelos códigos de identificação IPC e da base de dados Derwent; 

20. Foram calculadas as métricas de redes: grau médio; modularidade, 

centralidade de autovetor e Coeficiente de clustering médio; 

21. Os dados foram exportados para o iN Browser e os resultados foram 

interpretados. 

 

2.1.3. Proposta de módulos factíveis de automação de processos de 

exploração de dados 

Pode parecer evidente que não seria factível em curto prazo (embora haja sinais fortes 

de que isso esteja acontecendo em Direito e Medicina) admitir uma automação 

completa dos processos de exploração de dados e elaboração de diagnósticos e 

estudos propositivos de estratégias competitivas em Bioeconomia, mas é 
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recomendável que nas próximas etapas de construção do KHub isso seja 

consistentemente buscado. 

Em relação à automação de processos, há necessidade de uma coordenação de 

esforços entre MCTIC e CGEE, no que tange à otimização da alocação de recursos 

financeiros para a implementação eficiente da mesma, em termos de infraestrutura de 

TI e Ciência de Dados, Recursos Humanos, e especialistas ad hoc. Recomenda-se 

que haja a alocação de recursos humanos com perfil de interface entre os especialistas 

ad hoc e usuários do KHub, e os recursos humanos especialistas em TI e Exploração 

de Dados para que, de acordo com o proposto por Ullman (2017), ocorra uma eficiente 

mediação tradutora junto ao pessoal close to the machine. 

Para isso, elaborou-se uma proposição de arquitetura geral desses processos 

potencialmente automatizáveis de imediato. Apresenta-se a seguir um esquema 

geral de módulos de exploração de dados que permite o desenvolvimento de 

automação de processos, detalhados também no Produto 3: 

a. Fluxo lógico de busca, que orienta a formulação de sentenças, e permite a 

formatação de uma demanda ou meta, em termos de exploração de dados sobre 

biodiversidade [B], Agropecuária [A], Indústria [I], Tecnologias [T], Modelos de Negócio 

e Valoração [M] e Sociedade Contemporânea/Elementos conceituais de ODS [S]. 

 

 

FIGURA 1: FLUXO LÓGICO DE BUSCA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020. 
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b. Detalhamento do processo de formulação de sentenças, a partir de termos 

de busca: 

 

 

FIGURA 2: ANÁLISE DE PERTINÊNCIA E COBERTURA DE PARES PARA SNOW BALL. FONTE: 
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
 

 

FIGURA 3: EXEMPLO TENTATIVO DE ALOCAÇÃO DOS PARES NO FLUXO LÓGICO DE BUSCA. FONTE: 
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 

 

Essa formatação permite a visualização dos termos de busca na forma de uma 

sentença exploratória que abranja o mais possível os elementos do fluxo lógico de 

busca. 
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c. Portfolio de cenários e frames de busca: 

 

FIGURA 4: PORTFOLIO DE CENÁRIOS E FRAMES DE BUSCA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 

 

O trabalho de estruturação de portfolios de cenários é elemento fundamental tanto 

para o Observatório quanto para o Knowledge Hub, e pode contar com soluções em 

automação de processos, de modo a prover uma alimentação contínua de informações 

em biotecnologia, classificadas por meio dos elementos do fluxo lógico de busca.  

Da mesma forma, é possível automatizar a catalogação de termos e sentenças 

que componham um estoque denominado frame de busca, também factível de 

automação contínua para sua atualização. Um desafio adicional que, no entanto, 

representa uma expectativa sine qua non para Observatórios e Knowledge Hubs 

modernos, é a do aprendizado de máquina que faculta, a cada nova demanda e 

exploração de dados realizada, uma recombinação e ressignificação das áreas da 

Bioeconomia ali representadas. 
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d. Fluxograma de exploração de dados, até a etapa de Valoração e 

Proposição de Valor de trajetórias tecnológicas: 

 

FIGURA 5: PORTFOLIO DE CENÁRIOS/FRAME DE BUSCA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
 

As ferramentas do grupo INSIGHT, desenvolvidas pelo CGEE, possuem 

competência necessária e suficiente para a operacionalização do Knowledge Hub, 

considerando-se, entretanto, a requerimentos de amplo acesso a bases de dados, 

recursos humanos e infraestrutura de TI. Podem também ser consideradas opções de 

terceirização parcial ou completa da exploração de dados. 

O aplicativo INFRA NODUS, licenciado para uso da consultoria MINDWINGS & 

LEBLON, está aqui indicado como opção de complementação dos processos de 

exploração de dados e formulação de trajetórias tecnológicas que viabilizem o 

rápido atingimento da etapa de Valoração/Proposição de Valor. Algumas opções 

operacionais interessantes do INFRA NODUS estão aqui indicadas, no original em 

inglês: 

Main Topical Groups 

Most Influential Elements 

Structural Gaps 

Latent Topical Brokers 

Similarities Between Graphs 

Differences Between Graphs 

Interpret 
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Essas funcionalidades permitem uma análise eficiente de metas e demandas 

apresentadas a um Knowledge Hub. Como exemplo, a combinação das opções Latent 

Topical Brokers e Interpret tem facultado a esta Consultoria uma análise de network 

rewiring, o que incrementa as opções do analista de bioeconomia. 

 

3. Arquitetura operacional de um Observatório / Knowledge Hub em 

Bioeconomia 

O CGEE conta com um Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação (OCTI), a 

partir de um detalhado planejamento estratégico que define as razões, os objetivos e 

as aplicações a diversos públicos interessados no tema. A partir da decisão de que se 

elabore uma proposta de construção de um Knowledge Hub em Bioeconomia, essa 

demanda foi incorporada pelo CGEE ao trabalho de planejamento estratégico do 

OCTI. 

Esta Consultoria propõe aqui uma visão de benchmarking sobre os temas da 

arquitetura operacional, estética de visualização e operações de valoração, 

proposição de valor e inteligência estratégica em bioeconomia. 

Quanto aos modelos de Observatório, é posição desta Consultoria, a de que o 

modelo desenvolvido para o OEC - Observatory of Economic Complexitiy 

(https://vimeo.com/351708375), pode, com as necessárias adequações para o perfil 

de necessidades e interesses em bioeconomia para o Brasil, ser tomado como modelo 

em todos os seus detalhes, pelas seguintes razões: 

a) organização temática de bases de dados 

b) conectividade e flexibilidade na recombinação de queries  

c) velocidade e eficiência na recuperação de informações solicitadas 

d) visualização moderna de dados  

Em termos de opções nacionais, pode ser muito interessante uma combinação dos 

recursos do OEC com aqueles do CEPEA - Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (www.cepea.esalq.usp.br). Eventualmente, mesmo uma 

https://vimeo.com/351708375
http://www.cepea.esalq.usp.br/
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cooperação MCTIC/CGEE/CEPEA poderia ser analisada em sua viabilidade, no que 

se refere às especificidades da Bioeconomia. 

Quanto a arquitetura operacional de um Knowledge Hub, esta Consultoria examinou 

alguns modelos internacionais modernos de Hubs, em seus aspectos conceituais e 

operacionais, desde 1993. 

Uma abordagem conceitual muito interessante para que se estruture o pensamento 

estratégico de um Knowledge Hub foi apresentado pelo MIT AI Lab and Symbolics, em 

1993, por Davis (R. Davis; H. Shrobe; P. Szolovits. What is a Knowledge 

Representation?. AI Magazine, 14(1):17-33. 1993), que trata da representação do 

conhecimento a partir da exploração de bases de dados e dos papéis fundamentais 

que a representação assume: 

a) Como função substituta, o que, se imperfeita, pode levar a inferências incorretas. 

b) Como um conjunto de compromissos ontológicos, o que demanda um trabalho 

de excelência na definição dos elementos conceituais de um KHub. 

c) Como teoria fragmentária da inteligência racional, o que demanda a atuação de 

especialistas de modo a assegurar que as máquinas compreendam a lógica das 

queries durante a exploração de dados. 

d) Como meio para uma computação eficiente, o que remete ao item c. 

e) Como um meio de expressão humana, o que demanda atenção à estética da 

arquitetura funcional e da visualização  em um KHub, considerando que a 

bioeconomia moderna é estreitamente associada à Antropologia Urbana. 

 

Essas premissas são parte integral do planejamento estratégico de um Knowledge 

Hub, sem o que pode-se construir apenas uma plataforma monótona de acesso a 

estatísticas de área, sem atingir o objetivo de ser o KHub um meeting point de 

interesses e soluções em bioeconomia. 

Nonaka (I. Nonaka; N. Konno. The Concept of “Ba”: Building a foundation for 

knowledge creation. California Management Review, vol. 40. No 3. Spring 1998), trata 
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do gerenciamento do Conhecimento em termos da semântica do termo “ba”, que em 

japonês significa “lugar” (mais especificamente, “um espaço compartilhado para a 

emergência de relacionamentos”) e tece considerações muito significativas sobre as 

condições fundamentais para a geração de conhecimento, sobre onde essa geração 

de conhecimento é alocada e quais são as condições necessárias a uma governança 

desse processo.  Esta Consultoria recomenda que os próximos esforços na construção 

do KHub tenham essa proposição “ba” em mente. 

Uma excelente referência sobre o design de uma arquitetura de Knowledge Hubs foi 

proposta por Evers (H-D. Evers. Knowledge Hubs and knowledge clusters: Designing 

a knowledge architecture for development. MRPA Paper No. 8778. 2008), que tratava 

da teoria da aglomeração e da clusterização de empresas em escala global, 

demonstrando que não obstante a descentralização como método adotado por 

empresas globais, era estratégica a organização de Hubs e Clusters de Conhecimento, 

na era da Sociedade do Conhecimento. O autor propõe que esses Hubs sejam 

conceitualmente e fisicamente alocados em torno de universidades e centros de 

pesquisa, na forma de uma arquitetura do conhecimento de alta interatividade 

(networking) interna e externa, de modo que essas instituições clusterizadas formem 

uma paisagem epistêmica de ativos de conhecimento. 

Com o avanço extraordinário da comunicação remota e da digitalização do mundo, 

que poderia questionar a necessidade de estruturas físicas, pode-se indagar se essa 

proposição de Evers é ainda válida. 

Esta Consultoria se posiciona, por meio da experiência de construção de websites para 

o Istituto Europeu di Design, no Projeto Palimpsest Gates/ Coding the Future in You, 

no sentido de que a coevolução de máquinas e aplicativos faz emergir uma fisicalidade 

muito atrativa e importante para os ambientes virtuais de interatividade humana, com 

“cidades e vizinhanças virtuais”, tendo como exemplo a extremamente veloz 

reorganização de aplicativos e apps como resposta à restrições de convívio social 

impostas pela pandemia Covid-19. 
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Isso demandará do design e da arquitetura operacional de um Knowledge Hub em 

Bioeconomia, o desafio importante de representação da convivialidade, de modo a 

atrair e reter os usuários do KHub, para além de seus interesses negociais centrais. 

A construção dessa convivialidade e da estética do KHub pode-se valer muito do 

trabalho moderno e abrangente realizado pelo Projeto SPREAD-European Social 

Platform for Sustainable Life Styles 2050 (The Future of Sustainable Lifestyles and 

Entrepreneurship. Conference Report. June 2011) e de seu Relatório D4.1 (Scenarios 

for Sustainable Lifestyles 2050: Future Scenarios for New European Social Models with 

Visualizations. SPREAD. June 2011), no que se refere à organização da interatividade 

virtual e presencial entre a governança técnica do KHub, especialistas de interface 

com low-level coders, especialistas ad hoc em Bioeconomia, e usuários interessados. 

A própria capacidade instalada no CGEE, em termos do grupo de ferramentas 

INSIGHT, se necessário complementadas por outras opções analíticas, pode 

contribuir para a compreensão conceitual da fisicalidade do KHub e de seus clusters 

de interatividade, conforme demonstrou Zaidi (F. Zaidi; A. Sallaberry; G. Melançon. 

Generating Artificial Social Networks with Smal World and Scale Free Properties. 

Research Report No 7861. January 2012. Research Centre Bordeaux-Sud-Ouest). 

De fato, se bem aplicada, a proposição dos autores pode representar uma inovação 

disruptiva na concepção de KHubs, por parte do MCTIC/CGEE, naquilo que poderia 

ser um projeto muito atrativo em cooperação com Cidades Sustentáveis (CGEE), 

Campus Inteligente (UNICAMP), CIDADE INTELIGENTE (Embrapa Meio Ambiente), 

e também com o Projeto em Espaço Conceitual e Linguagem Conceitual (Embrapa 

Informática). 

Ainda no campo do desafio contemporâneo de bem representar a correspondência 

entre fiscalidade de  Hubs e  Clusters tradicionais, como a “nova fisicalidade” dos Hubs 

e Clusters virtuais, o trabalho realizado por Waits (M. J. Waits. Guidelines for Building 

an Innovation Hub. FORA - Fort Ord Reuse Authority. Panel 2: Land Development and 

Job Creation. California State University. 2013) é significativamente orientador, uma 

vez que é muito praticável a transposição de todas as recomendações da autora, para 
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o ambiente virtual, o que pode, novamente como inovação disruptiva, fazer do 

Knowledge Hub em Bioeconomia uma “cidade virtual”. A arte da visualização da 

informação já permite a materialização dessa proposta. Trata-se do conceito de 

reimaginação do espaço. 

 

4. Possibilidades de visualização e comunicação da informação 

Quanto à comunicação visual de um KHub em Bioeconomia, o trabalho realizado pelo 

Bioscience Leadership Councils (UK) é primoroso (Communicating the Bioeconomy. 

BLC/IBLF/ATLC/SBLC. 2015. bioeconomy@bbsrc.ac.uk) e a título de mera ilustração 

sobre comunicação moderna, três figuras são aqui representadas: 

 

 

FIGURA 6: BIOECONOMY - CHALLENGES & OPPORTUNITIES. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
 

mailto:bioeconomy@bbsrc.ac.uk


 

29 

 

 

FIGURA 7: BIOECONOMY ENABLERS. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
 

 

 

FIGURA 8: UNPACKING THE BIOECONOMY. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
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Essas estéticas de visualização e comunicação são essenciais para a atratividade do 

Observatório e do Knowledge Hub em Bioeconomia. 

A metodologia de planejamento estratégico e de agenda estratégica CANVAS, 

por sua ubiquidade no ambiente dos atores em Bioeconomia, pode contribuir para 

fazer do Khub um ambiente simultaneamente familiar e inovador. Isso pode ser 

observado no estudo de Naggar (R. Nagar. The Creativity Canvas: a Business Model 

for Knowledge and Idea Management. Technology Innovation Management Review. 

July 2015. Vol. 5, Issue 7), que discorre sobre a importância de se implementar um 

ambiente CRM (Client Relationship Management) de elevada atratividade, 

familiaridade e eficiência, considerado como um ecossistema coerente de 

atendimento às expectativas dos usuários do KHub, no que a metodologia CANVAS 

pode ser de muita utilidade pelo seu papel de estruturação e catalogação do 

pensamento lógico, o que é aqui meramente ilustrado: 

 

 

FIGURA 9: METODOLOGIA CANVAS - ESTRUTURAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO PENSAMENTO LÓGICO. 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
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Esse modelo de fluxo proposto pelo autor é perfeitamente compatível com o modelo 

de fluxo lógico proposto por esta Consultoria, e pode de imediato ser codificado para 

uso na exploração de dados no KHub. 

Recomenda-se, em termos da fisicalidade da ambientação do Knowledge Hub, que a 

coordenação MCTIC/CGEE examine a iniciativa italiana denominada MASTER 

BIOCIRCE (www.masterbiocirce.com; 2017), que trata da cooperação entre as 

Universidades de Bologna, Napoli, Milano e Torino para a organização de um curso 

de pós-graduação sobre Bioeconomia na Economia Circular. Certamente um 

Knowledge Hub pode, conforme sugerido durante o Webinar realizado pelo 

MCTIC/CGEE, servir como aglutinador de ideias e iniciativas sobre recursos 

humanos para a Bioeconomia; adicionalmente, esta Consultoria é de opinião de que 

o contexto da ambientação do KHub será sempre fundamental em termos de 

motivação para a operação dinâmica e moderna do sistema, e nisso os ambientes que 

circunscrevem academias e institutos de pesquisa são inigualáveis. 

É recomendável atentar também, que embora e obviamente a Bioeconomia abranja 

atividades fundamentais no meio rural e na interface deste com ambientes urbanos, é 

muito importante que um moderno KHub em Bioeconomia rompa com essa 

compartimentalização, principalmente em um país como o Brasil onde a atividade rural 

ainda porta elementos atávicos muito significativos. 

A Bioeconomia é um fenômeno sócio econômico de alta transitividade e, portanto, os 

parâmetros da Teoria de Sistemas podem ser novamente invocados: permanência, 

conectividade, flexibilidade, fluidez. Isso remete à Antropologia Urbana, e o estudo 

técnico preparado pelo WEF-World Economic Forum é muito avançado e importante 

para essa contextualização. (P. Dille; R. Sargent; I. Nourbakhsh. Cities, not nation 

states, will determine our future survival. Here’s why. World Economic Forum. 2017). 

Aquilo que vale para a Mudança Climática, vale também para a Segurança Alimentar 

e para a Bioeconomia Urbana, em termos de Saúde, Nutrição, Saneamento e 

Consumo. Os modelos de negócio em Bioeconomia devem ser matéria de especial 

atenção por parte de um Knowledge Hub, como tradutores dos processos de 

utilização de insumos e de tecnologias para o provimento de bens e serviços. O Khub 

http://www.masterbiocirce.com/
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poderá, se bem arquitetado e operacionalizado, exercer a muito moderna função de 

visualização urbana da Bioeconomia, diagnosticando-a e provendo soluções para um 

futuro sustentável. 

Para isso, será necessário contar com recursos de aprendizado de máquina, entre 

as funções analíticas do KHub. Conforme comenta Clayton (R. Clayton. Machine 

learning-driven analytics: Key to digital transformation. MIT Technology Review-

Insights. 2019), “em vez de se olhar apenas para um volume de dados suficiente para 

dar suporte a uma hipótese, o aprendizado de máquina pode prover descobertas 

indutivas, ao analisar a semântica dos dados incluindo nisso eventos nos quais não se 

havia pensado.” 

Em 2017, segundo esse autor, uma pesquisa de opinião sobre as classes de 

Inteligência Artificial em utilização mostrou o seguinte: 

• Automação de processos robóticos    59% 

• Aprendizado de máquina estatístico   58% 

• Geração ou processamento de linguagens naturais   53% 

• Sistemas baseados em AI expertise ou procedimentos AI   49% 

• Redes neurais baseadas em deep learning   34% 

• Robôs físicos 32% 

Não será, portanto, aconselhável, postergar os estudos de implementação de 

processos de aprendizado de máquina, na implementação de um Knowledge Hub em 

Bioeconomia. Esta Consultoria é de opinião de que urge reunir as administrações do 

MCTIC e do CGEE, assim como eventualmente outros atores especialistas no tema, 

para definir esse campo de atividades do KHub funcional. 

No que se refere à organização temática do módulo Tecnologias do Knowledge Hub, 

é interessante observar o estudo coordenado por Freeman e Clarke (G. Freeman; L. 

Clarke. Biodesign for the Bioeconomy: UK Synthetic Biology Strategic Plan 2016. 

Synthetic Biology Leadership Council. December 2015), que oferece uma organização 
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racional desse campo, e que pode servir de modelo para o KHub. Apresenta-se aqui 

uma figura esteticamente muito instrutiva, a título de mera ilustração: 

 

FIGURA 10: THE BIOECONOMY. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
 

 

O que se aplica a modelos de módulos organizacionais de Tecnologia, aplica-se 

também para os demais módulos do fluxo lógico de Bioeconomia, e nesse sentido o 

infográfico preparado pela European Comission’s Knowledge Centre for Bioeconomy 

(https://ec.europa.eu/knowledge4policy/bioeconomy_en; 2017) possui papel 

substantivo na organização e representação do pensamento em Bioeconomia, que vai 

aqui meramente ilustrada: 

 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/bioeconomy_en


 

34 

 

 

FIGURA 11: THE EUROPEAN COMISSION’S KNOWLEDGE CENTRE FOR BIOECONOMY. FONTE: 
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 

 

Esses elementos visuais prestam-se não apenas à organização do pensamento lógico 

e estratégico em Bioeconomia, como operam como recurso de atratitivade e 

permanência de usuários do KHub. Como detalhado mais a frente neste relatório para 

o caso desenvolvido pelo IFTF-Institute for the Future, há recursos computacionais 

para tornar ativos esses elementos visuais, de modo a oferecer aos usuários uma 

consulta estimulante, seja ao Observatório, seja ao KHub em Bioeconomia. 
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Nesse campo de modelos de alta interatividade para a interação KHub/Usuários, 

recomenda-se a adoção dos recursos de interação disponíveis no estudo sobre 

Bioeconomia preparado pelo WEF-World Economic Forum (F. Rijsberman. This is 

what you need to know about the bioeconomy. WEC/Thomson Reuters Foundation. 

2018), perfeitamente implementáveis com os recursos analíticos de TI e Ciência de 

Dados presentes no CGEE. 

Quanto a CRM (Client Relationship Management), um dos elementos centrais entre as 

colaborações apresentadas ao Webinar de Bioeconomia coordenado pelo 

MCTIC/CGEE, esta Consultoria recomenda a produção de três elementos 

complementares àqueles que estarão naturalmente disponíveis online para os 

usuários do Observatório e do Knowledge Hub: 

1. Digest Version (Bioeconomy Vision of Japan for 2030. Japan Association of 

Bioindustries Executives. 

https://www.jba.or.jp/jabex/pdf/2016/JABEX_vision_digest(english160420).pdf), um 

formato de sumarização de acesso rápido, comumente utilizado em administração 

pública e privada modernas. 

2. Infográficos (A. Ramos. Innovation Hub Utopias and Dystopias: What Can Go 

Right (And Wrong) in Setting One Up. The Professional Development Series. June 25, 

2020. GENSLER.), aqui representados para mera ilustração: 

 

https://www.jba.or.jp/jabex/pdf/2016/JABEX_vision_digest(english160420).pdf)
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FIGURA 12: INNOVATION HUB UTOPIAS AND DYSTOPIAS: WHAT CAN GO RIGHT (AND WRONG) IN 
SETTING ONE UP. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
  

3. Relatórios periódicos, tendo como um modelo moderno de comunicação aquele 

preparado pelo Projeto RethinkX (C. Tubb; T. Seba. Rethinking Food and Agricultura 

2020-2030. September 2019. www.rethinkx.com) 

 

5. Estudos analíticos de Valoração e Proposição de Valor em Modelos de 

Negócios em Bioeconomia 

Conforme indicado anteriormente neste Relatório de Produto Final, o tema da 

valoração de trajetórias bioeconômicas surgiu como um dos elementos centrais das 

contribuições apresentadas pelos especialistas participantes do Webinar de 

Biotecnologia coordenado pelo MCTIC/CGEE.  Esse elemento, juntamente com os 

demais anteriormente previstos pela Consultoria e pela Equipe CGEE, facultaram 

estabelecer um modelo básico de operacionalidade para o 

Observatório/Knowledge Hub em Bioeconomia, aqui ilustrado: 

http://www.rethinkx.com/
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FIGURA 13: ARQUITETURA DO KHUB EM BIOECONOMIA. FONTE: ELABORAÇÃO PROPRIA, 2020. FONTE: 
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 

 

Essa ilustração procura indicar o ambiente geral contextual de um “espaço” de 

diagnóstico de cenários e de prospecção de futuros em Bieoeconomia onde, 

inserido no ambiente de um Observatório de Bioeconomia (segundo a proposta da 

Consultoria, inspirado no modelo OEC - Observatory on Economic Complexity) e onde 

o KHub possa operar com modelos e ferramentas de exploração de dados, 

diagnósticos e prospecção em Bioeconomia.  

Nessa arquitetura operacional do KHub, serão funções centrais: 

• Valoração de trajetórias tecnológicas em Bioeconomia e Proposição de Valor 

• Elaboração de Estudos Especiais (Analytics) por demanda de instituições 

públicas e corporações privadas 

• CRM (Client Relationship Management) 

Conforme descrito no Produto 3 desta Consultoria, há disponibilidade de vários 

métodos de valoração e de estimativas de viabilidade econômica, perfeitamente 

aplicáveis em Bioeconomia. Entretanto, é intenção desta Consultoria propor 

metodologias personalizadas para a Bioeconomia moderna, existentes na literatura 
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mundial, que levam em conta os contextos de Economia da Complexidade e da 

Economia Comportamental, em associação com processos modernos de 

Planejamento Estratégico e Agenda Estratégica. 

A arquitetura operacional geral de Valoração e Proposição de Valor, fundamentada em 

literatura contemporânea, teórica e aplicada, está ilustrada, de modo intencionalmente 

sobreposto, e então comentada, a seguir: 

 

 

FIGURA 14: TDD - TOP-DOWN DECOMPOSITION DAS ROTAS TECNOLÓGICAS. FONTE: ELABORAÇÃO 
PROPRIA, 2020. 

 

A ilustração exibe o âmago conceitual/operacional de um Knowledge Hub em 

Bioeconomia, no que se refere a Analytics/Estudos Especiais, que contém elementos 

já analisados em sua pertinência, no escopo do Produto 3, e que vão aqui listados: 
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 a. Análise de paisagens sociotécnicas e regimes sociotécnicos para estimativa 

de valor de tecnologias e processos produtivos de transição ou disruptivos, segundo o 

modelo de Schot and Geels (2008). 

 b. TDD (Top-Down Decomposition) de trajetórias tecnológicas em Bioeconomia, 

que vem sendo recentemente aplicadas à análises de viabilidade técnica e econômica 

de processos de Biologia Sintética. 

 c. Planejamento Estratégico e Agenda Estratégica de Projetos em 

Bioeconomia, segundo a metodologia SCIENCE DAYS/ESALQ. 

Essa abordagem integrada de valoração em Bioeconomia parte do módulo de 

exploração de dados anteriormente comentado: 

 

 

FIGURA 15 -PORTOFLIO DE CENÁRIO/ FRAME DE BUSCA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
 

Esse motor de busca, que utiliza a metodologia SnowBall e complementos, foi testado 

para as metas do PACTI Bioeconomia, Fermentações Industriais, Conversão de 

Biomassa e Químicos Renováveis, quanto a exploração de dados presentes em 

artigos científicos e técnicos e também em bases de dados de propriedade intelectual, 

provendo ao analista ad hoc de Bioeconomia os elementos necessários e suficientes 

para a aplicação de metodologias de valoração e proposição de valor, tais como em: 
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e. Genética e melhoramento de vias metabólicas em microorganismos 

(melhoramento genético tradicional e biotecnológicos/genômicos), com extensões 

para avaliação de viabilidade econômica geral da aplicação de metodologias 

genômicas na Indústria de Fermentação; 

f. Modelos conceituais para processos industrias integrados de inovação na 

Indústria de Fermentação; 

g. Estudos comparados em produção de ácidos poli-insaturados em leveduras 

h. Processos de melhoramento para estresses em microorganismos industriais 

i. Processos de melhoramento da produção de ácidos graxos em leveduras 

industriais 

j. Engenharia genética da expressão heteróloga de feromônios de insetos em 

microorganismos 

k. Viabilidade econômica da produção biológica de Hidrogênio 

l. Desenvolvimento recente da Ciência de Materiais Biológicos e sua 

economicidade comparativa 

m. Viabilidade econômica da produção de celulases termofílicas 

n. Análise de viabilidade de processos gerais em alcoolquímica 

 

É fundamental destacar que a metodologia Snowball, complementada pela análise de 

patentes associadas, realizada pela equipe CGEE, provê ao analista ad hoc em 

Bioeconomia, um acesso rápido e de alta qualidade quanto às fontes de informação, 

o que, no caso da análise de patentes, enriquece a visão do analista, e assim a 

qualidade dos estudos analíticos, por permitir uma visão geral e específica sobre as 

redes de patentes e suas associações, aspecto fundamental para a Valoração e 

Proposição de Valor em Bioeconomia. 

Esta Consultoria deixa aqui registrado um conjunto de estudos que demonstram a 

natureza mesma dos processos modernos de valoração em Bioeconomia: 
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1. No que se refere a importância da Economia Comportamental, um estudo muito 

interessante é aquele proposto por Gowdy (J.M.Gowdy. Behavioral Economics and 

Climate Change Policy. Journal of Economic Behavior & Organization. December 

2008), perfeitamente aplicável à Bioeconomia. 

2. Em decorrência da aplicação de análise em rede das contribuições 

apresentadas pelo Webinar, por meio do aplicativo Infra Nodus, que indicou a 

importância de que o KHub seja um catalisador de informações sobre ecossistemas 

de inovação, o estudo de Oksanen (K. Oksanen; A. Hautamaki. Transforming regions 

into innovation ecosystems: A model for renewing local industrial structures. The 

Innovation Journal. 19(2), 2014, article 5) oferece informações importantes para que 

se desenhe a correspondência entre hubs e clusters de inovação físicos e a arquitetura 

virtual do KHub. 

3. Em termos da governança de transição para uma Bioeconomia Moderna, há 

aspectos importantes para a valoração comparada de custos/benefícios entre a 

economia tradicional e a bioeconomia, em Bosman (R. Bosman; J. Rotmans. 

Transition Governance towards a Bioeconomy: A Comparison of Finland and The 

Netherlands. Sustainability 2016, 8, 1017) 

4. Em termos de Geopolítica da Bioeconomia, é importante conhecer a Tese 

defendida por Deshar (P. Deshar. A Global Look into the Prospects of Bioeconomy. 

Novia University. Finland. 2016), onde o autor apresenta uma ampla revisão de 

literatura sobre Bioeconomia, Biotecnologia e Bioenergia, além de revisar a História da 

Bioeconomia em relação ao Desenvolvimento, a Política Econômica  e a 

Sustentabilidade Ambiental, culminando com a avaliação dos impactos  de estratégias 

em Bioeconomia em vários países. 

5. Hartman (D. Hartman; M. R. Guevara; C. Jara-Figueroa; M. Aristán; C. A. 

Hidalgo. Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality. World 

Development. Vol. 93, May 2017) e Alshamsi (A. Alshamsi; F.L. Pinheiro; C.A. Hidalgo. 

Optimal diversification strategies in the networks of related products and of related 

research areas. Nat. Commun. 9, 1328. 2018) oferecem, na visão desta Consultoria, 
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os fundamentos mais modernos e inovadores em Economia da Complexidade e 

Economia Comportamental disponíveis na literatura, o que, se adotados, podem 

conferir ao KHub uma característica disruptiva de grande importância para os usuários 

do sistema. 

6. Hetemaki (L. Hetemaki; M. Hanewinkel; B. Muys; M. Ollikainen; M. Palahí; A. 

Trasobares. Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. From 

Science to Policy 5. European Forest Institute. 2017) oferece nesse estudo uma 

perspectiva de alta qualidade sobre a valoração de bioprocessos ao incluir de modo 

muito competente os temas da inclusão social e da sustentabilidade ambiental na 

relação custo/benefício com as novas biotecnologias, em termos da maior ou menor 

capacidade de assimilação de riscos, com foco nos mercados da construção civil,  

têxteis e plásticos.  

7. No que se refere a metodologias de valoração de bioprocessos e proposição de 

modelos de negócios, um estudo indispensável é o de Veijonaho (S. Veijonaho. Forest-

base circular economy Business models in Finnish SMEs. Master Thesis. University of 

Helsinki. 2018). Trata-se de uma competente elaboração e avaliação de modelos de 

negócios e seus arquétipos, aplicados a pequenas e médias empresas de economia 

circular, de utilidade imediata para um KHub em Bioeconomia que desenvolva estudos 

de valoração e proposição de valor. 

8. Heimann (T. Heimann. Bioeconomy and SDGs: Does the Bioeconomy Support 

the Achievement of the SDGs ?. Earth’s Future/Volume 7, Issue 1. 2018), oferece uma 

das melhores metodologias disponíveis para o estudo da coevolução de estratégias 

em Bioeconomia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esta Consultoria 

utilizou esse documento em uma análise de sentido por meio do aplicativo Infra 

Nodus, e conseguiu inferir um procedimento de análise de projetos em Bioeconomia, 

perfeitamente adequável a elaboração de estudos analíticos nesse campo de 

harmonização de modelos de negócio em Bioeconomia com as aspirações conceituais 

da Economia Comportamental. 
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9. Uma arquitetura de valoração e proposição de valor alocada em um quadro 

geral de opções de modelos de negócio, é fundamental para um KHub eficiente. Um 

dos melhores modelos disponíveis hoje em Bioeconomia é aquele proposto por 

Carraresi (L. Carraresi; S. Berg; S.Broring. Emerging value chains within bioeconomy: 

Structural changes in the case of phosphate recovery. Journal of Cleaner Production 

183 (2018) 87-101) que se baseia no modelo de cadeia de valor de conexões cruzadas 

ou interpostas, para estimar valor em todos os segmentos de uma cadeia de produção 

bioeconômica, em comparação com outras opções disponíveis em termos de rotas 

industriais. Os autores examinaram o caso da recuperação de fosfatos na indústria de 

óleo de canola envolvendo a enzima fitase, avaliando a relação custo/benefício de três 

tipos de operação de recuperação: na indústria de produção de óleo de canola; no 

fabricante de rações; no coletor dos resíduos da moagem da canola. A título de mera 

ilustração, a cadeia geral de valor e suas alternativas é aqui apresentada: 

 

 

FIGURA 16: EMERGING VALUE CHAINS WITHIN BIOECONOMY: STRUCTURAL CHANGES IN THE CASE OF 
PHOSPHATE RECOVERY. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 

 

Esses módulos de valoração são perfeitamente compatíveis com a definição de termos 

e sentenças específicos que façam parte do portfólio de cenários e do frame de busca 

do Knowledge Hub. 
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10. Um estudo muito atual, dentre aqueles que começam a surgir na área de avaliação 

de impactos da pandemia Covid-19 em Bioeconomia, é apresentado por Marchetti (M. 

Marchetti; M. Palahí. La pospettive della bioeconomia, tra strategie, Green Deal e 

Covid-19. Forest (2020) 17:52-55). Os autores analisam o papel importante que 

projetos de economia circular, bioeconomia sustentável com base nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e conservação e uso sustentável da diversidade 

biológica podem assumir não apenas como opções de recuperação da economia 

europeia como uma ressignificação da produção socioeconômica na era de uma 

impactante pandemia, em termos de geoestratégia e geopolítica. 

11. Um Knowledge Hub em Bioeconomia moderno não pode prescindir da natureza 

geoestratégica e geopolítica da Bioeconomia, por ser elemento transitivo na 

coevolução rural-urbano, mas principalmente pelos impactos de novas tecnologias de 

forte caráter proprietário, o que impacta a competitividade dos países. O Khub deverá 

então prover elementos de informação e de estudos de valoração como meio de 

provimento de maior capacidade de desenvolvimento, controle e utilização dessas 

tecnologias para as cadeias locais, regionais e internacionais em Bioeconomia. Para 

isso é importante analisar e ter domínio estratégico sobre as informações presentes 

nos documentos: Globalizing Technologies: Geopolitical Innovation in the U.S. 

Bioeconomy (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-27155-8_5) e 

Safeguarding the Bioeconomy (USA 2020; http://nap.edu/25525).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-27155-8
http://nap.edu/25525
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6. Proposta de implantação e operacionalização de um Knowledge Hub, no 

contexto de um Observatório de Bioeconomia 

 

 

FIGURA 17 - PROPOSTA DE ARQUITETURA OPERACIONAL COMPLETA DE UM KNOWLEDGE HUB EM 
BIOECONOMIA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
 

 

Admitindo-se que o Observatório de Bioeconomia adote um perfil operacional 

semelhante ao do OEC - Observatory on Economic Complexity, em associação com 

modelos semelhantes ao do CEPEA/ESALQ, o Knowledge Hub em Bioeconomia 

estaria personalizado e dedicado ao operar segundo os seguintes campos de 

atividades: 
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1. Cenários recombinantes e coevolutivos. 

 

FIGURA 18: 20 COMBINATORIAL FORECASTS: THE TECHNOLOGY HORIZON. FONTE: ELABORAÇÃO 
PRÓPRIA, 2020 

 

À semelhança daquela interface proposta pelo IFTF - Institute for the future (20 

Combinatorial Forecasts: The Technology Horizon. https://www.iftf.org/maps/20-

combinatorial-forecasts), onde os “territórios” da Bioeconomia seriam associados aos 

portfólios de cenários em Bioeconomia, na forma de elementos ativos de busca de 

informações, utilizando algoritmos com capacidade de inferência matemática na 

identificação de potenciais de inovação em interfaces entre os territórios, segundo 

os parâmetros da Teoria de Sistemas. Isso permitiria à interface gráfica do KHub 

assumir um perfil de Ecossistemas de Inovação em Bioeconomia. 

 

 

 

 

https://www.iftf.org/maps/20-combinatorial-forecasts
https://www.iftf.org/maps/20-combinatorial-forecasts
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2. Inteligência Contextual 

 

 

FIGURA 19: WEF STRATEGIC INTELLIGENCE ON CIRCULAR ECONOMY. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 
2020. 

 

À semelhança da estrutura conectiva proposta pelo World Economic Forum (WEF 

Strategic Intelligence on Circular Economy. 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDMEA2?tab=publications) 

para a análise de interações entre áreas da Economia Circular, oferecendo mais de 

uma opção de visualização da interconexão de projetos, artigos científicos e 

propriedade intelectual em Bioeconomia. 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDMEA2?tab=publications
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3. Inteligência Estratégica em Bioeconomia  

 

 

FIGURA 20: DESENVOLVIMENTO PERSONALIZADO DE ESTUDOS ESPECIAIS EM BIOECONOMIA. FONTE: 
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 

À semelhança da área de estudos analítico-estratégicos da empresa PALANTIR 

(https://www.palantir.com/palantir-gotham/), o KHub poderá contratar com usuários 

o desenvolvimento personalizado de estudos especiais em Bioeconomia. 

4. Visualização interativa e coevolutiva com usuários do KHub 

 

FIGURA 21: SENSEABLE CITY LAB - MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. FONTE: 
ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2020 
 

https://www.palantir.com/palantir-gotham/
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Um dos mais impactantes sistemas de visualização sensível da atualidade é aquele 

desenvolvido pelo MIT Senseable City Lab, aqui representado por um belíssimo 

exemplo de estudo cujo perfil se adequa muito bem a um KHub em Bioeconomia 

(http://senseable.mit.edu/papers/pdf/20200224_Zhu-

etal_EffectUrban_RenewableEnergy.pdf). 

A principal propriedade desse tipo de visualização interativa e coevolutiva é a de 

permitir de fato a “entrada e a permanência” do usuário nesse espaço virtual que na 

verdade espelha um espaço real. A Bioeconomia está repleta de áreas e atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intensamente associadas aos meios de 

produção, permitindo esse tipo de construção de visualização interativa.  

Pode-se argumentar a respeito dos investimentos requeridos para tanto, mas o fato é 

que o perfil de investimentos para a construção dessas realidades virtuais torna-se 

mais e mais acessível, ainda mais se se considerar a viabilidade de reinvestimento de 

recursos auferidos com a contratação de estudos especiais. 

 

7. PILARES DA ARQUITETURA FUNCIONAL DE UM KNOWLEDGE HUB EM 

BIOECONOMIA 

Esta Consultoria, no intuito de sumarizar sua proposta de arquitetura funcional de um 

Knowledge Hub em Bioeconomia, indica os pilares fundamentais para essa 

construção: 

a.  Contexto de um Observatório de Bioeconomia moldado à semelhança do OEC. 

b.  Automação de processos associada a interface analítica em Bioeconomia do 

tipo closer to the machine. 

c.  Estudos analíticos de valoração e proposição de valor de trajetórias 

tecnológicas em Bioeconomia realizados por especialistas ad hoc em modelo de 

gestão privada. 

d.  Visualização sensível, interativa e coevolutiva. 

http://senseable.mit.edu/papers/pdf/20200224_Zhu-etal_EffectUrban_RenewableEnergy.pdf
http://senseable.mit.edu/papers/pdf/20200224_Zhu-etal_EffectUrban_RenewableEnergy.pdf
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e.  Ambiente de operação do Knowledge Hub em contexto de espaços de alta 

criatividade, associados a universidades, instituições de pesquisa e empresas de alta 

tecnologia em um grande centro metropolitano. 

 

 

FIGURA 22 - PILARES DE UM KNOWLEGDE HUB EM BIOECONOMIA. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 
2020 

 

 

 


