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1. Motivação 

Reconhecendo a oportunidade de transitar para uma economia de baixo carbono 

aliada ao desenvolvimento sustentável, o Brasil definiu metas nacionais para os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, da Agenda 2030 das Nações 

Unidas e também contribuiu para adoção do Acordo de Paris sobre o Clima. As 

políticas e estratégias nacionais devem naturalmente refletir os compromissos 

internacionais assumidos e desejados. Em se tratando de um país de dimensões 

continentais e com grande disponibilidade de recursos naturais renováveis, o 

Brasil tem alto potencial de alicerçar seu desenvolvimento e sua inserção 

estratégica no cenário global no incremento de uma bioeconomia moderna. 

O potencial bioeconômico brasileiro está disseminado em seis grandes biomas 

de diversidade biológica própria, conformando o país com a maior biodiversidade 

de fauna e flora do planeta. Aproveitar essa enorme diversidade biológica para 

gerar riqueza e ao mesmo tempo garantir a preservação e o equilíbrio dos 

ecossistemas é um enorme desafio, mas também uma oportunidade 

excepcional. 

A bioeconomia é uma nova trajetória econômica que tem despertado interesse 

no mundo todo, pois tem o potencial de reduzir as emissões totais de gases de 

efeito estufa e de criar um novo mercado - bioeconômico - global mais 

sustentável social, ambiental e economicamente. A bioeconomia moderna tem 

como alicerce o uso eficiente e sustentável dos recursos biológicos renováveis, 

apoiado no desenvolvimento científico e tecnológico e na inovação. Ela pode 

viabilizar e potencializar modelos de negócios inovadores com geração de valor 

e impactos ambientais, sociais e econômicos positivos. A bioeconomia baseada 

na inovação, sustentabilidade e geração de valor, proporciona ganhos para toda 

a sociedade. Dada à sua abrangência, a bioeconomia deve ser vista como uma 

estratégia de Estado para o desenvolvimento sustentável, e deve ser construída 

de forma colaborativa e integrada entre os diversos setores da sociedade. 

Nesse sentido, o Brasil tem uma oportunidade única de transformar as vantagens 

comparativas – maior diversidade biológica do mundo - em vantagens 

competitivas: liderança nos novos segmentos bioeconômicos, competitividade 
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no uso e transformação dos recursos da biomassa e inserção em mercados 

internacionais. Mas como transformar as vantagens comparativas em vantagens 

competitivas? Como gerar riqueza e ao mesmo tempo preservar a natureza? 

Mais especificamente, quais são as capacidades e as competências brasileiras 

em bioeconomia que podem impulsionar o seu desenvolvimento? Quais são os 

principais desafios a serem superados? Como as experiências e competências 

nacionais podem ser somadas e atuar em prol de objetivos do desenvolvimento? 

Quais devem ser as prioridades brasileiras em bioeconomia? Como as 

experiências internacionais podem inspirar o desenvolvimento da bioeconomia 

nacional? 

A ciência, a tecnologia e a inovação (CTI) são elementos fundamentais para o 

desenvolvimento sustentável e a transição para uma economia de baixo 

carbono. O país dispõe de um Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 

(PACTI) em Bioeconomia e necessita traçar estratégias para sua 

implementação. Nesse sentido, o projeto Oportunidades e Desafios da 

Bioeconomia (ODBio), desenvolvido pelo CGEE em conjunto com a 

Coordenação Geral de Bioeconomia do MCTI, visa subsidiar estratégias para a 

implementação de políticas em CTI, com base em projetos estruturantes 

orientados por missões, capazes de promover o desenvolvimento da 

bioeconomia nacional. Também compreende a proposta de estabelecimento de 

uma instância de governança e a construção de um observatório em 

bioeconomia. 

Com efeito, a linha temática quatro do PACTI Bioeconomia propõe o 

“Observatório Brasileiro de Bioeconomia”. O desenvolvimento e a construção do 

Observatório em Bioeconomia devem, portanto, ser capazes de prover aos 

agentes de governo, da academia, do setor empresarial e da sociedade civil 

organizada informações estruturadas e relevantes quanto ao estado presente e 

às tendências futuras da bioeconomia, nacional e mundial em aspectos 

científicos, tecnológicos, regulatórios e mercadológicos. 

Dada à importância da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável e a 

competitividade nacional, é fundamental e estratégica a construção de um 
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observatório que possa servir para aprimorar a gestão do conhecimento em 

bioeconomia, integrando dados e informações das diversas iniciativas, projetos, 

programas, produções científicas, pesquisadores, consumidores, progressão 

dos mercados bioeconômicos nacionais e globais, entre outros, em um único 

espaço dinâmico e interativo, proporcionando aos agentes governamentais, à 

academia, ao setor empresarial e à sociedade civil organizada uma visão 

sistêmica e a compreensão de uma abordagem integrada da bioeconomia. 

 

2. Introdução 

Este relatório foi produzido no âmbito do projeto ODBio. Considerando as 

diretrizes do PACTI Bioeconomia e os diversos desafios e oportunidades para o 

progresso da bioeconomia no Brasil, o desenvolvimento de um observatório em 

bioeconomia é essencial. Esse observatório poderia ter um escopo quase infinito 

dado a abrangência da bioeconomia, pois congrega uma quantidade diversa de 

atores e setores, tais como os de agricultura, energia e saúde, que são altamente 

estratégicos para o país. Por isso, o observatório precisa ter um foco de 

observação portador de futuro, com caráter inovador e transformador de geração 

de conhecimento para apoiar a tomada de decisão. O observatório deve ser 

capaz de observar o potencial de transformação não só econômica, mas social 

e ambiental igualmente, em linha com as metas nacionais dos ODS, e a 

disponibilização no mercado de produtos e serviços baseados na exploração e 

no uso sustentável e eficiente de recursos biológicos renováveis. 

Nesse sentindo, a construção e implementação de um observatório requer 

esforços contínuos para garantir a entrega de produtos e serviços baseados em 

dados e informações atuais, além de passar por frequentes rodadas de 

aprimoramento da sua capacidade analítica, integrando a experiência do 

usuário. 

Desde o início da implementação do observatório deve-se dispor de um 

ambiente digital, público, online e funcional, com mapeamentos, estudos e 

análises sobre a bioeconomia, com o intuito de apoiar a tomada de decisão e 
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acelerar a transição para um novo modelo econômico de baixo carbono e 

sustentável. Essa fase inicial servirá como aprendizado para levantar 

informações sobre usuários interessados em bioeconomia, monitorar suas ações 

e suas demandas, gerando dados e informações fundamentais para as etapas 

seguintes de sofisticação do observatório, e a implementação das rodadas 

subsequentes de aprimoramento de seus métodos, processos e ferramentas. 

A cada ciclo espera-se um ambiente mais moderno visual e analiticamente, 

expandindo os serviços de inteligência do observatório e buscando, sempre que 

possível, progredir no sentido de automação de processos utilizando 

metodologias e ferramentas avançadas de computação, big data, aprendizado 

de máquina e inteligência artificial, bem como internalizando eficientemente a 

capacidade de incorporar elementos centrais de explorações sucessivas, 

atualizando-se  e coevoluindo com as mesmas, aperfeiçoando continuamente a 

operacionalização (network rewiring) e aprimorando a gestão do relacionamento 

com usuários (client relationship management - CRM). 

A seguir, o capítulo 3 deste documento apresenta uma proposta de modelo 

estratégico para o Observatório em Bioeconomia (OBIO). O capítulo 4 indica os 

insumos materiais e técnicos necessários à sua implementação e 

operacionalização. Já o capítulo 5 descreve produtos e serviços a serem 

oferecidos pelo observatório.  No capítulo 6 é apresentada uma proposta de 

layout do OBIO. No capítulo 7 são indicados os desenvolvimentos futuros 

necessários para o aperfeiçoamento do observatório, além de recomendações 

de estudos a serem desenvolvidos para ampliar os recursos da plataforma e sua 

aplicabilidade, agregando mais conhecimento e inteligência à mesma em 

benefício do usuário. 

 

3. Modelo estratégico 

 
3.1. Missão 

A missão do Observatório em Bioeconomia é apoiar o desenvolvimento da 

bioeconomia brasileira, provendo inteligência estratégica para subsidiar a 
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tomada de decisão em políticas públicas, acadêmicas e empresariais, e um 

espaço integrado, estruturado e interativo, para orquestrar a criação, a análise e 

o compartilhamento do conhecimento sobre bioeconomia. 

3.2. Objetivos 

Os principais objetivos do observatório são: 

• Reunir e disponibilizar informações relevantes referentes ao arcabouço 

legal e regulatório de interesse da bioeconomia; 

• Reunir e disponibilizar informações relevantes referentes a mecanismos 

e agentes de financiamento para a bioeconomia; 

• Prover serviços de inteligência para mapear, organizar e disponibilizar 

informações referentes às capacidades brasileiras em CTI para 

bioeconomia; 

• Prover serviços de inteligência para realização e disponibilização de 

panoramas e análises, nacionais e mundiais, de tendências e 

perspectivas tecnológicas e mercadológicas referentes à bioeconomia; 

• Prover serviços de inteligência para realização e disponibilização de 

estudos estratégicos e analíticos de novos modelos de gestão, arranjos 

institucionais, modelos de negócios e mercados bioeconômicos; 

• Produzir e disponibilizar boletins periódicos e temáticos e estudos ad hoc, 

assim como informes executivos e policy briefs. 

3.3. Objetos de observação e público-alvo 

Para o alcance de seus objetivos, o Observatório em Bioeconomia deve ser 

capaz de observar diversos elementos, tais quais: produção cientifica e 

tecnológica, recursos humanos especializados, redes de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, infraestrutura laboratorial, capacidade e cadeias 

produtivas, políticas públicas, ambiente jurídico e institucional, instrumentos de 

financiamento e investimento, modelos de negócio e aspectos mercadológicos 

(inclusive decisões de acordos internacionais, OMC, G20 etc.). A partir da 
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observação e análise desses elementos serão gerados subsídios e evidências 

para a produção de informes, boletins e estudos ad hoc. 

Assim, as informações referentes ao arcabouço legal e regulatório 

compreendem políticas e programas, leis, decretos e resoluções, no nível 

nacional e subnacional. No que diz respeito a financiamento e investimento, 

precisam se levantadas informações referentes, entre outras, a mecanismos de 

incentivo, agências de fomento, bancos de desenvolvimento, fundos de 

financiamento e investimento, investidores institucionais, no nível nacional e 

internacional. O mapeamento de capacidades envolve recursos humanos, redes 

de PD&I (nacionais e internacionais), infraestrutura de P&D, patentes, parque 

industrial e cadeia produtiva. 

O espaço integrado, estruturado e interativo para prover os serviços e produtos 

do observatório se organiza em torno de uma plataforma digital, consultável 

pelas partes interessadas e público-alvo segundo critérios estabelecidos pelos 

gestores e operadores. 

O público-alvo do observatório abrange governo, empresas, academia e ICTs, 

organizações da sociedade civil, e público em geral (como cidadãos, usuários e 

consumidores). Com relação ao governo, o intuito é apoiar a formulação de 

políticas públicas e a decisão sobre o investimento público. Para o setor privado, 

o observatório facilitará a identificação de tendências e oportunidades de 

negócios, o acesso a fontes de financiamento e a tomada de decisão para atuar 

em novos mercados. Com relação ao setor acadêmico e instituições de ciência 

e tecnologia (ICTs), o intento é apontar novas linhas de pesquisa, dar visibilidade 

a pesquisas inovadoras e facilitar as oportunidades de colaboração. Por fim, para 

a sociedade civil o observatório disponibilizará recursos para ampliar a 

conscientização e para educar o público, mostrando benefícios econômicos, 

sociais e ambientais da bioeconomia. 

3.4. Finalidade 

O observatório insere-se em um contexto em que os diversos setores 

relacionados à bioeconomia devem ser acompanhados, com foco na observação 
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de fenômenos com alto potencial de transformação e geração de valor. O 

observatório deve responder aos desafios relacionados à comunicação 

qualificada sobre os potenciais da bioeconomia como modelo de 

desenvolvimento sustentável, promovendo uma visão comum e integrada entre 

as partes interessadas. Além disso, deve ser capaz de disponibilizar de forma 

organizada uma ampla gama de recursos e conhecimento em bioeconomia. 

Alinhado à sua missão e objetivos, o observatório tem como finalidade:  

• Fomentar o intercâmbio de conhecimento e experiências entre setores e 

atores da bioeconomia; 

• Promover a integração de iniciativas, projetos, programas e especialistas 

facilitando a aproximação de diferentes atores da bioeconomia; 

• Atuar como um ponto de encontro do ecossistema de inovação em 

bioeconomia para impulsionar novos negócios na economia brasileira; 

• Facilitar a identificação de desafios e oportunidades em bioeconomia, 

para subsidiar políticas públicas e estratégias empresariais; 

• Ampliar as oportunidades de cooperação internacional, dando visibilidade 

às capacidades e competências da bioeconomia brasileira, e facilitando a 

atração de investimentos e realização de negócios bioeconômicos; 

• Conscientizar a sociedade sobre a importância da bioeconomia para 

trajetórias sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico e ambiental; 

• Oferecer ao consumidor e ao público um espaço para contribuir com o 

diálogo sobre o desenvolvimento da bioeconomia no país. 

3.5. Foco operacional  

O Observatório em Bioeconomia será uma plataforma digital online, capaz de 

disponibilizar dados e informações de acesso público na internet, de acordo com 

a missão e os objetivos indicados acima. Ele constituirá um ponto de encontro 

de identificação e proposição de elementos fundamentais para o funcionamento 

do ecossistema de inovação em bioeconomia. 



 
 
 

    
 

14 
 

O foco operacional do OBIO estará centrado nas oportunidades e desafios da 

CTI para a exploração sustentável e eficiente de recursos biológicos com 

potencial de transformação de mercado e geração de negócios. Assim, ele vai 

observar e analisar o estágio de avanço do conhecimento e as tendências de 

mercado. Esse foco vai facilitar a percepção das oportunidades dos novos 

modelos bioeconômicos e do potencial de geração de valor advindo da 

bioeconomia. 

3.6. Premissas e diretrizes 

A atuação do observatório será pautada pelo caráter inovador e transformador 

da bioeconomia e seu potencial estruturante para uma nova economia 

sustentável e de baixo carbono. O observatório levantará dados e informações 

atuais e, portanto, deverá dispor de recursos para o desenvolvimento de 

metodologias e ferramentas modernas e avançadas capazes de aprimorar os 

processos analíticos para o provimento de informação e conhecimento 

relevantes. 

Como premissa para o conceito da bioeconomia foram consideradas as 

definições apresentadas no PACTI Bioeconomia do MCTI e a definição 

desenvolvida no âmbito do projeto ODBio. Seguem abaixo ambas definições. 

“O conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização 

sustentável e inovadora de recursos biológicos renováveis 

(biomassa), em substituição às matérias-primas fósseis, para a 

produção de alimentos, rações, materiais, produtos químicos, 

combustíveis e energia produzidos por meio de processos 

biológicos, químicos, termoquímicos ou físicos, promovendo a 

saúde, o desenvolvimento sustentável, o crescimento nacional e 

o bem-estar da população”. (PACTI Bioeconomia, CGEE/MCTI). 

“A bioeconomia compreende toda a atividade econômica 

derivada de bioprocessos e bioprodutos que contribuem para 

soluções eficientes no uso de recursos biológicos – frente aos 

desafios em alimentação, produtos químicos, materiais, 

produção de energia, saúde, serviços ambientais e proteção 
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ambiental - que promovem a transição para um novo modelo de 

desenvolvimento sustentável e de bem-estar da sociedade”. 

(ODBio / CGEE). 

A bioeconomia ainda pode ser exposta como um espaço e um fluxo lógico 

(Figuras 1 e 2) de intenções e ações, na medida em que os recursos biológicos 

da biodiversidade (ou sintéticos), fluem para os bioprocessos da agropecuária e 

da indústria (aqui observados em sentido amplo, ainda sem a especificação de 

rotas tecnológicas), que valem-se, como demandantes ou como indutores, de 

modernas tecnologias convergentes que promovem impactos positivos e 

disruptivos em bioprocessos tradicionais. Essa interação oferece produtos, 

processos e serviços como oportunidades para novos modelos de negócio ou 

para aprimoramento dos existentes. Esse fluxo de interações converge para as 

necessidades e as aspirações da sociedade contemporânea, que delas é 

beneficiária e por elas deve ser responsável. 

 

 

Figura 1-Espaço conceitual da bioeconomia. Fonte: CGEE, 2020b 
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Figura 2-Fluxo lógico da bioeconomia. Fonte: elaboração própria com base em CGEE, 2020b. 

. 

Além de conceituar a bioeconomia, também é conveniente definir seu escopo, 

ou seja, ter clareza quanto aos parâmetros que abrangem as atividades 

consideradas dentro do escopo da bioeconomia. Trata-se de uma economia 

onde as variáveis inovação, sustentabilidade e recursos naturais renováveis 

estão presentes, e é um modelo de desenvolvimento fortemente atrelado à 

ciência, tecnologia e inovação. 

As atividades da bioeconomia abrangem a produção de biomassa, sua 

transformação e a geração de produto final de valor econômico. Esses três 

quesitos são baseados na sustentabilidade e na inovação. Incluem-se na 

bioeconomia: biocombustíveis, bioquímicos, bioinsumos, enzimas, fármacos e 

biomateriais em geral (como produtos de higiene pessoal e cosméticos, têxteis 

e outros, com base em tecnologia e inovação, e a partir de recursos biológicos). 

A geração de energia a partir de biomassa, inovações em insumos para o 

agronegócio e a biotecnologia industrial são atividades da bioeconomia, mas há 

uma tendência em se abrir o escopo para ampliar a visão do que é a 

bioeconomia. Trata-se não somente de atividades produtivas com o uso do 

recurso biológico em substituição aos insumos de origem fóssil, mas essa nova 

economia também aumenta a eficiência no uso dos recursos naturais, inclui 
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tecnologias sociais, eficiência no campo, serviços ambientais e ecoturismo. A 

geração de valor pela inovação se dá não só pela biotecnologia e buscando valor 

econômico na inovação de produto, processo e matéria prima, mas também de 

inovações sociais, organizacionais, de mercado e de modelos de negócio.  

A sustentabilidade aparece de forma completa, abrangendo as dimensões 

social, ambiental e econômica na mesma proporção. Trata-se não apenas da 

obtenção de novos produtos a partir de tecnologias inovadoras, mas do uso de 

novas tecnologias para promover maior eficiência na produção com menor uso 

de recursos naturais (p.ex. água, terra), menor impacto ambiental (menos 

emissão de CO2 ou maior retenção de carbono), maior impacto social (manter 

comunidades no campo, gerar valor aos produtos das comunidades tradicionais) 

e impacto econômico (geração de renda e emprego). 

Com incentivos à pesquisa científica e tecnológica e o desenvolvimento de novos 

mercados, a bioeconomia pode se estabelecer e se abrir para uma gama de 

setores produtivos e especialidades com maior agregação de valor, como 

químico, cosmético, têxtil, nutracêutico e tantos outros. 

Assim, para fins de organização de dados e informações, o observatório se 

baseará em diferentes formas de categorização da bioeconomia, como os 

exercícios apresentados nas Figuras 3 e 4. 

Na Figura 3 a bioeconomia foi inicialmente dividida em quatro macrodimensões, 

sendo elas: matéria-prima, processo, produto e modelo de negócio. Essas quatro 

dimensões estão inseridas no contexto sociotécnico do Brasil. A primeira 

dimensão é a matéria-prima, a qual representa a identificação, produção, 

transporte e armazenamento das diferentes matérias-primas para a 

bioeconomia. A segunda é a dimensão de processo, que engloba o tratamento 

da matéria prima, processo de conversão e finalização química, assim como 

legislação e normas referentes a essas tecnologias. A terceira se refere aos 

produtos que reúnem materiais energéticos, como biocombustíveis, e não-

energéticos, como químicos, biomateriais e biofármacos. Nessa dimensão ainda 

estão inclusos o desempenho, custo, pegada de carbono e segurança desses 
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produtos. Por fim, a quarta dimensão se refere aos modelos de negócios no que 

compreendem a criação de estratégias para a valoração da bioeconomia. 

 
Figura 3- Linhas temáticas da bioeconomia. Fonte: CGEE, 2020d. 

. 

A Figura 4 mostra seis categorias de capacidades segundo a literatura de 

políticas e programas orientados por missões (POM) (Mazzucato e Penna, 2016; 

Kattel e Mazzucato, 2018) que podem ser aplicadas ao conceito de bioeconomia. 

São elas: 

• Capacidade do Estado: os recursos necessários para gerar consenso, 

mitigar desacordos e ganhar legitimidade para enfrentar um desafio. 

Exemplos desses recursos são autoridade legítima, conhecimento sobre 

o desafio em foco (suas causas e efeitos) e poder de ação (político e 

jurídico), incluindo, portanto, diferentes tipos de instituições formais e 

informais. 

• Capacidade técnico-administrativa: os recursos necessários para traduzir 

o desafio em políticas orientadas por missões e para governar o processo. 

O recurso mais importante aqui são os indivíduos que formam uma 

burocracia weberiana em uma determinada organização, com suas 
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habilidades coletivas, competências, inteligências, aptidões de 

aprendizado e capacidades de absorção. 

• Capacidade de política pública: o conjunto de instrumentos de política que 

inclui ferramentas do lado da oferta (finanças e serviços) e ferramentas 

do lado da demanda (compras, regulamentação, apoio à demanda 

privada), além de ferramentas sistêmicas e horizontais. 

• Capacidade científico-tecnológica: o conjunto de organizações de ciência 

e tecnologia, cientistas, pesquisadores e inventores, dados, 

conhecimentos, tecnologias, infraestruturas etc. que formam as estruturas 

do subsistema de pesquisa e educação de um sistema de inovação. 

• Capacidade produtiva: os setores industriais (agricultura, serviços e 

manufatura) da economia e seus recursos, como trabalhadores (e 

habilidades), ativos e bens de capital, rotinas e regimes técnicos (Nelson 

& Winter, 1982), disponibilidade de caixa, boa vontade corporativa 

(corporate goodwill), reputação de marca e outros tipos de propriedades 

intelectuais. O conjunto dos setores industriais forma a estrutura e indica 

a diversificação produtiva. Outra estrutura relevante é o regime da 

indústria (Geels, 2014), definida como o conjunto de instituições 

específicas de um setor industrial que mediam percepções e ações das 

empresas no setor frente a pressões advindas dos ambientes externos. 

• Capacidade do mercado: compreende diferentes tipos de mercados, que 

podem ser resumidos em duas categorias – os mercados de consumo 

(capacidade de demanda) e os mercados financeiros (capacidade 

financeira). No caso de mercados consumidores, a capacidade de 

mercado está relacionada ao tamanho do mercado, incluindo mercados 

intermediários, mercados consumidores finais e mercados (compras) 

governamentais em todas as suas segmentações com base no poder de 

compra, preferências e grau de sofisticação. No caso de mercados 

financeiros, a capacidade refere-se ao tamanho do financiamento (de 

curto e longo prazo) disponível para despesas e investimentos 

empresarias e para o consumo, aos tipos de agentes e veículos 
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financeiros e às características do mercado que podem levar à criação de 

clássicas falhas de mercado (como seleção adversa e risco moral por 

assimetrias de informação). 

 

Figura 4 - Categorias de capacidades de acordo com a metodologia POM. Fonte: CGEE, 2020d.  

O observatório poderá contar com filtros para classificação de dados e 

informações nos diversos setores que fazem parte da bioeconomia e nos 

diferentes biomas brasileiros. 

 

4. Insumos para o observatório 

A implantação e operacionalização do observatório no âmbito das atividades do 

CGEE, irá demandar a mobilização de recursos humanos, materiais e 

organizacionais, que serão alocados para atendimento dos objetivos 

estabelecidos, dentre os quais destacam-se: 

a) Pessoal técnico qualificado e com experiência na formulação, implementação 

e avaliação de políticas, programas e projetos na área de bioeconomia, bem 

como pesquisadores e especialistas a serem alocados, sejam como convidados 

ou como consultores, no âmbito da rede de parceiros a serem mobilizados para 

estudos temáticos ou para validação de conteúdos; 
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b) Acervo de metodologias e ferramentas adequadas à realização dos serviços 

e entrega dos produtos do observatório; 

c) Acesso operacional e para recuperação e tratamento de bases de dados, bem 

como o fornecimento de modelo técnico de execução, armazenamento e 

segurança dos dados para uso do observatório; 

d) Suporte e infraestrutura de tecnologia da informação (TI), com foco no 

assessoramento e desenvolvimento destinado aos serviços ofertados pelo 

observatório, com apoio operacional também na área de hardware, de estatística 

e na disponibilização de recursos humanos: desenvolvedores, gerenciadores de 

bases de dados, entre outros; 

e) Apoio técnico e administrativo, dentre os quais destaca-se recursos humanos 

para a sistemática de apoio, supervisão, editoração e controle de qualidade da 

publicação dos trabalhos e estudos realizados; 

f) Constituição de um grupo ou rede de assessoramento, formado por 

profissionais de alto nível, com o objetivo de orientar, acompanhar e avaliar a 

constituição e o desenvolvimento dos trabalhos, composto por pessoal próprio e 

pela participação de especialistas convidados. 

Na sequência será apresentada uma estrutura propositiva para o marco 

administrativo do CGEE, com base em trabalhos anteriores do Centro, tais que 

o projeto “Modelagem e automação de processos finalísticos” voltado para o 

desenho de processos de referência para a criação e implementação de 

observatórios. 

Estrutura propositiva para o marco administrativo 

No desenvolvimento e aprimoramento do observatório deverá haver integração, 

colaboração e participação das diversas partes interessadas. Para tanto, o 

observatório requer uma estrutura para o marco administrativo que estabeleça 

as responsabilidades pela direção, gestão, coordenação, implantação e 

operacionalização do mesmo, assim como suas parcerias e financiamento. 
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O observatório precisa dispor de uma instância de direção para fornecer as 

orientações e diretrizes para seu funcionamento e deve contar com um nível 

executivo responsável pela sua gestão técnica e financeira, e pela 

implementação dos serviços e produtos, assim como pela coordenação das 

parcerias e partes interessadas, e homologação dos produtos e serviços a serem 

ofertados pelo observatório. 

O OBIO requer o trabalho continuado de especialistas com perfil de dupla 

aptidão: conhecer a natureza da demanda e saber traduzir para os técnicos 

capazes de construir as queries e as metodologias adequados e eficientes para 

a exploração de dados. Esse grupo de inteligência será assim composto de 

especialistas em bioeconomia e nas áreas de TI, ciência de dados e análise 

exploratória de dados. A esse grupo é necessário agregar especialistas ad hoc 

de modo a permitir o atendimento das demandas por curadoria e estudos 

setoriais detalhados, contendo diagnósticos e recomendações estratégicas em 

bioeconomia. A equipe própria e a colaboração externa atuam sob supervisão 

da instância executiva. 

A equipe interna será responsável por selecionar indicadores, desenhar e 

implementar metodologias, processos e critérios para o mapeamento, seleção e 

análise do conteúdo a ser disponibilizados no observatório, com proposição de 

atualização de processos e ferramentas analíticas quando necessário e 

oportuno. 

A colaboração externa pode contar com a contribuição de instituições de C&T 

(ICTs), Institutos Nacionais de C&T (INCTs) e outras entidades do ecossistema 

de inovação em bioeconomia para a produção de conteúdo relativo à respectiva 

expertise. As demandas ad hoc podem ser atendidas mediante prestação de 

serviço envolvendo o grupo de inteligência, com sua metodologia de análise 

exploratória de dados, e os especialistas de domínio de ICTs e INCTs parceiros. 

Para a implantação e operacionalização do observatório, a instância executiva 

deve estabelecer as parcerias necessárias e instituir um modo de financiamento 

pautado, preferencialmente, num modelo misto entre governo e setor privado. A 

gestão do OBIO deve estar atenta à relação custo/benefício do planejamento, 
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implementação e operacionalização do observatório, e a criar e extrair valor para 

todas as partes envolvidas, justificando os investimentos financeiros realizados. 

Também deve adotar estéticas de visualização atrativas e eficientes, de modo 

que os usuários constatem o valor do investimento público ou, eventualmente, 

dos próprios usuários. 

A estrutura proposta para o marco administrativo pode ser vista 

esquematicamente na Figura 5 abaixo:  

  

Figura 5 - Proposta de marco administrativo para o OBIO. Fonte: elaboração própria com base em CGEE, 

2019b. 

 

5. Serviços e produtos 

Os serviços e produtos do observatório estão relacionados à coleta, análise, 

organização e produção de informações que permitam observar, acompanhar e 

antecipar tendências para o desenvolvimento de temas estratégicos em 

bioeconomia, considerando recortes científicos, tecnológicos, econômicos, 

geopolíticos, temáticos ou regionais, num ambiente interativo e contínuo de 

provimento de projeções e estudos especialistas. 
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O OBIO atuará também na seleção de indicadores referentes ao impacto 

potencial das atividades científicas, tecnológicas e de inovação nas dimensões 

sociais, ambientais e econômicas a nível local e global. Esses indicadores 

permitem a interpretação do posicionamento do país ou da região e identificam 

tendências, oportunidades e visões sobre futuros, em curto, médio e longo 

prazos. Para tanto, será necessário o monitoramento e análise sistemática 

desses indicadores, bem como o desenvolvimento de estudos ad hoc. 

Os serviços do observatório estão alinhados com a sua missão, que tem em sua 

gênese: conhecer, comunicar, conscientizar, educar e demonstrar os benefícios 

econômicos, sociais e ambientais da bioeconomia. As principais atividades 

constantes do observatório são relacionadas ao monitoramento da temática da 

bioeconomia, ao repositório de estudos e iniciativas, à coleta de dados, à 

organização da informação disponível e a elaboração de boletins periódicos e 

temáticos, como forma de comunicação especializada da informação para 

públicos diversos. 

Os produtos do OBIO serão disponibilizados em plataforma digital online e 

interativa. A seguir, apresenta-se a proposta de serviços e produtos que devem 

compor o observatório. 

5.1. Recursos e conhecimento 

A seção recursos e conhecimento será o repositório de informações 

especializadas sobre o tema. Ela apresentará aspectos regulatórios 

relacionados à bioeconomia, programas e planos nacionais e internacionais e 

informações sobre mecanismos de financiamento para a bioeconomia. 

A operacionalização desta seção consistirá no mapeamento e seleção das 

fontes de dados que serão coletados, classificados, analisados e 

disponibilizados, garantindo a identificação e o acesso a banco de dados 

relevantes e atualização periódica da informação. 

5.1.1. Aspectos regulatórios 

Visa a apresentação do arcabouço legal sobre o tema, incluindo políticas, leis, 

decretos e normativas em nível nacional e subnacional. Além das normas, pode 
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incluir, quando disponíveis, análises, cartilhas ou documentos explicativos sobre 

os aspectos regulatórios que regem a bioeconomia no Brasil. 

5.1.2. Planos e programas 

Visa a disponibilização de informações sobre planos, estratégias e programas 

nacionais e subnacionais, regionais, setoriais e internacionais sobre a 

bioeconomia. 

5.1.3. Mecanismos de financiamento 

Visa o mapeamento e disponibilização de informações sobre mecanismos de 

financiamento de atividades da bioeconomia numa abrangência nacional e 

internacional. Inclui referências de agências de financiamento, bancos de 

desenvolvimento, incentivos fiscais e investidores institucionais, incluindo green 

bonds, equity fund, entre outros. 

5.2. Mapa de capacidades 

Este serviço tem o objetivo de oferecer ao usuário uma ferramenta visual, 

quantitativa e descritiva sobre as capacidades em CTI em bioeconomia no Brasil. 

Essas capacidades serão apresentadas na forma de atores, programas e 

iniciativas, sendo organizadas e exibidas com base nas diretrizes apresentadas 

no capítulo 3. 

As informações no Mapa de Capacidades serão georreferenciadas e poderão 

ser visualizadas através de um mapa interativo que apresentará a descrição da 

capacidade consultada. Propõe-se aqui uma ferramenta de análise e 

visualização semelhante ao exercício realizado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na apresentação dos INCTs 

ilustrado na Figura 6. 
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Figura 6- Mapa dos INCTs. Fonte: CNPq (2020). 

O Mapa de Capacidades funcionará num contexto nacional, permitindo análises 

mais específicas nas regiões, estados e cidades brasileiras. A operacionalização 

desta ferramenta será feita no sentido de coletar, descrever e classificar as 

capacidades em bioeconomia, garantindo o controle e atualização periódica das 

informações. 

Nas próximas etapas de desenvolvimento do OBIO, será examinada a 

conveniência da alimentação dessa ferramenta por interação com os usuários 

através de um cadastro pessoal, onde o ator da bioeconomia poderá sugerir 

novas fontes de capacidades, como grupos de pesquisa, programas de pós-

graduação, empresas, associações, entre outros. Essas informações já seriam 

pré-filtradas e categorizadas pelos filtros estabelecidos pelas diretrizes 

apresentados no capítulo 3, seguindo posteriormente para uma análise com a 

equipe de curadoria para aceite e inclusão da capacidade no mapa. 

 

 

 



 
 
 

    
 

27 
 

5.3. Bioeconomia em números 

Esta seção visa oferecer uma ferramenta de visualização de dados estatísticos 

sobre a atual situação da bioeconomia. O objetivo é permitir que o usuário possa 

extrair e compilar informações organizadas e de interesse sobre a bioeconomia 

para auxilia-lo em tomadas de decisão ou na produção de conteúdo técnico-

científico. A ferramenta ainda auxiliará no propósito de informar os usuários 

sobre a dimensão da bioeconomia nacional. 

A proposta é que as informações e indicadores referentes a essa seção sejam 

disponibilizados de forma contínua por meio de dashboards dinâmicos e 

interativos, com possibilidade de extração de dados para que o usuário realize 

suas próprias análises. 

Para operacionalização desta ferramenta propõe-se um rastreio e reprodução de 

bases estatísticas já existentes no país, sendo de responsabilidade do OBIO 

selecionar, organizar e definir o modo de exibição ao usuário. 

5.4. Serviços de inteligência 

A seção Serviços de Inteligência pretende disponibilizar de forma contínua uma 

série de boletins periódicos e temáticos, desenvolvidos pelo CGEE em conjunto 

com instituições parceiras. O OBIO oferecerá aos seus usuários diagnósticos e 

proposições que permitam análise, planejamento e agenda estratégicos úteis ao 

design de políticas de incentivo à CTI em bioeconomia, bem como à 

competitividade do país e de suas unidades de produção públicas e privadas, 

servindo, portanto, como um elemento de referência em geopolítica e 

geoestratégia, sobretudo a partir da atual incerteza da obrigatória reorganização 

estratégica global em função da pandemia Covid-19. 

Estudos analíticos e prospectivos poderão ser encomendados ao OBIO a partir 

de demandas internas e de clientes externos. O observatório visa ainda 

desenvolver e publicar benchmarkings nacionais e internacionais das melhores 

práticas e modelos de desenvolvimento da bioeconomia. Por meio dos serviços 

de inteligência, espera-se oferecer produtos capazes de informar perspectivas e 

tendências do futuro da bioeconomia em termos de novos produtos e mercados, 
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da participação na economia, da geração de emprego e renda, da redução de 

emissões e de colaborações internacionais, dentre outras análises de 

indicadores econômicos, sociais e ambientais. 

Esta seção será responsável por apresentar estudos contendo o panorama da 

bioeconomia no Brasil e no mundo, buscando monitorar a direção dos principais 

objetos de pesquisa com potencial de transformar a economia global numa 

economia inovadora, sustentável e circular, baseada em recursos biológicos 

renováveis. Os dados e informações coletados no OBIO serão utilizados como 

input para compreender quais visões de futuro são possíveis, a partir dos 

esforços de pesquisa no Brasil e no mundo, em perspectiva com outros dados, 

como os gastos em P&D, as práticas de inovação e as diretrizes das políticas 

públicas e estratégias nacionais. Espera-se que o levantamento de dados e a 

geração de informação permita compreender o potencial dos projetos de C&T 

em andamento no país e em escala internacional. 

Em parceria com o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação (OCTI) do 

CGEE, esta seção também poderá dispor de estudos de acompanhamento da 

produção científica brasileira nas principais bases internacionais, levantando 

seus principais objetos de pesquisa, mapeando as fronteiras do conhecimento e 

sumarizando informações importantes sobre sua produção, como as suas 

principais parcerias internacionais e suas métricas de circulação. Esse 

acompanhamento será realizado com abordagens críticas que permitam 

reconhecer domínios portadores de futuro para o campo do desenvolvimento 

social e econômico e o fortalecimento da política de CTI no país. 

O OBIO será responsável por sistematizar essas informações em grande 

volume, caracterizá-las (situação atual), aplicar métodos para compreender o 

fluxo do conhecimento e seus principais desafios, discuti-los com especialistas, 

desenvolver uma narrativa por meio de metodologias de estudos de futuro, como 

foresight, e monitorar os elementos habilitadores de futuro para o país, de forma 

comparada a outros países. Esses estudos permitem detectar oportunidades, 

riscos e desafios para a bioeconomia brasileira. 
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5.4.1. Boletins periódicos e temáticos  

Essa seção incluirá boletins periódicos e temáticos (ex. agronegócios, 

biocombustíveis, biofármacos, biomassas do futuro, outros) desenvolvidos pela 

equipe do OBIO. Os temas dos boletins serão escolhidos pela instância de 

direção do observatório. Os boletins poderão contar com entrevistas com 

especialistas ou atores envolvidos diretamente na temática e análise de dados e 

com informações disponíveis no próprio OBIO e outras que se fizerem 

necessárias. Além de boletins temáticos, será elaborado periodicamente boletins 

do panorama da bioeconomia no Brasil e no mundo. 

5.4.2. Estudos ad hoc 

Outra linha de atuação prevista para OBIO é a elaboração de estudos ad hoc 

voltados para atender questões específicas dos diversos setores da 

bioeconomia. Estes serão serviços sob demanda, a partir de iniciativa interna ou 

de atores do ecossistema da bioeconomia. 
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6. Proposta de layout do observatório 

O layout da proposta de observatório está organizado da seguinte forma: 

  

Figura 7- Esquema da proposta de layout do OBIO. Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 



 
 
 

    
 

31 
 

 

 



 
 
 

    
 

32 
 

 

Figura 8 - Layout OBIO. Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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7. Próximos passos - desenvolvimento e implementação 

Este documento apresenta a proposta de modelo de observatório e indica os 

insumos técnicos e materiais necessários à sua operacionalização, bem como 

os serviços e produtos previstos no OBIO. Para sua plena implementação e 

operacionalização precisam ser desenhados os procedimentos e processos que 

garantam a execução dos serviços e a entrega dos produtos de acordo com as 

diretrizes deste documento. É preciso explicitar os processos, ferramentas e 

recursos que fornecerão as bases para os trabalhos executados, tanto nos 

serviços de monitoramento e análise sistemática, quanto nos estudos ad hoc. A 

seguir, são indicadas as principais etapas para o desenvolvimento e plena 

implementação do OBIO. 

• Elaborar plano de trabalho detalhado, com base na abordagem 

metodológica do Ciclo de Inteligência em CTI do CGEE, assim como 

cronograma de execução e planilha orçamentária; 

• Selecionar e validar indicadores capazes de prover informações sobre 

perspectivas e tendências futuras da bioeconomia em termos de novos 

produtos e mercados, participação na atividade econômica, geração de 

emprego e renda, redução de emissões, colaborações internacionais, 

dentre outras; 

• Elaborar documento de implementação do observatório contendo as 

metodologias, processos, ferramentas e fontes de dados para 

operacionalização e desenvolvimento das atividades previstas no OBIO; 

• Desenvolvimento, teste e validação de um protótipo funcional do OBIO. 

Além das etapas supracitadas, é importante destacar que esforços para explorar 

e utilizar metodologias e ferramentas analíticas devem ser realizados nos 

desenvolvimentos futuros do observatório, com base em tecnologias da 

informação avançadas, capazes de analisar grandes quantidades de dados. Um 

dos grandes desafios metodológicos para o desenvolvimento da bioeconomia é 

a valoração de seus produtos. Portanto, recomenda-se também, o 

desenvolvimento de metodologias e ferramentas capazes de identificar rotas 
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tecnológicas com benefícios sociais, econômicos e ambientais para o país, na 

sequência dos exercícios de exploração de dados por meio de sentenças 

percorrendo o fluxo lógico, atuando como sondas personalizadas para campos 

específicos de atividades, em bases de dados sobre bioeconomia, que já vem 

sendo realizados pela equipe do Centro juntamente com a consultoria, no âmbito 

do ODBio. Ademais, sempre deve haver espaço e flexibilidade para a atualização 

de produtos e serviços a serem ofertados, a partir das necessidades do usuário 

e das demandas da sociedade. O OBIO deve ser uma plataforma interativa 

capaz de apoiar a transição para um novo modelo econômico, de baixo carbono, 

circular, baseado no aproveitamento sustentável dos recursos biológicos 

renováveis. 

 A cada etapa de desenvolvimento serão exploradas as possibilidades de 

automação de processos, aprendizado de máquina e emprego de inteligência 

artificial. 
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