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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 e grande produção de 

biomassa - em vantagens competitivas: liderança nos novos segmentos 

bioeconômicos, competitividade 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? 

Dada à importância da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável e a 

competitividade nacional, é fundamental e estratégica a construção de um 

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. 

O objetivo deste relatório é apresentar um modelo de negócio para o 

Observatório de Bioeconomia, ou OBio, para atender as demandas 

mencionadas. Além desta introdução, este relatório é composto por uma seção 

contendo o modelo estratégico do Observatório (seção 2), uma seção contendo 

o modelo de negócio do OBio (seção 3), e por fim, um cronograma propositivo 

para o desenvolvimento e implementação de dois módulos da plataforma. O 

relatório ainda é complementado com um anexo contendo os processos de 

trabalho para cada um dos módulos do Observatório.  

 

 

 

 

 



2. Modelo Estratégico 

2.1. Missão 

A missão do Observatório de Bioeconomia é apoiar o desenvolvimento da 

bioeconomia brasileira, provendo inteligência estratégica para subsidiar a 

tomada de decisão em políticas públicas, acadêmicas e empresariais, e criando 

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

análise e o compartilhamento do conhecimento sobre bioeconomia. 

2.2. 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 novas trajetórias tecnológicas, novos 

modelos de gestão, arranjos institucionais, modelos de negócios e 

mercados bioeconômicos; 

• Prover serviços de inteligência para planejamento e organização de 

eventos e cursos para impulsionar o mercado bioeconômico; 

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

assim como informes executivos e policy briefs. 

 

 



2.3. Objetos de observação e público-alvo 

Para o alcance de seus objetivos, o Observatório de 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 

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 ser 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 

instituições de ciência e tecnologia (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 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. 

 

2.4. Finalidade 

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

relacionados à bioeconomia devem ser acompanhados, com foco na observação 

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. Modelo de Negócio 

A estrutura proposta para o modelo de negócio do Observatório de Bioeconomia 

está baseada no fornecimento de informação estratégica para o ecossistema 

bioeconômico. Essa informação se traduzirá nos produtos e serviços ofertados 

pelo OBio (subseção 3.1). Em contrapartida, o Observatório necessitará de 

recursos para atender aos insumos básicos de desenvolvimento, implementação 

e gerenciamento (subseção 3.2), assim como processos de trabalho bem 

definidos (subseção 3.3). O Observatório ainda contará com formas de 

monetização própria a partir de serviços de inteligência produzidos pelo CGEE, 

chamados de “serviços OBio”, que serão apresentados na subseção 3.4. A 

Figura 1 apresenta um resumo esquemático do modelo de negócio do OBio 

 

 

Figura 1: Resumo esquemático do modelo de negócio do OBio 
1 A sigla “MCTI +” indica a possibilidade atuação conjunta do MCTI com outras instituições para o 
financiamento do Observatório 

 

Na Figura 1 é possível observar o papel do OBio em fornecer informação 

estratégica para todos os atores envolvidos com a bioeconomia. O apoio 

financeiro esperado para o Observatório virá tanto do financiamento via MCTI – 

e possíveis outros financiadores do SNCTI – quanto clientes via a contração dos 

serviços OBio. O OBio também contará com parceiros estratégicos para o 

fornecimento da dados sobre a bioeconomia e também possivelmente de 

usuários através de plataformas de cadastramento. 

 

 



3.1. Proposta de Valor: Produtos e Serviços 

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, socioeconômicos 

e ambientais, geopolíticos, temáticos ou regionais, num ambiente interativo e 

contínuo de provimento de projeções e estudos especialistas. 

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. 

 

3.1.1. 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. 

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 

incluir, quando disponíveis, análises, cartilhas ou documentos explicativos sobre 

os aspectos regulatórios que regem a bioeconomia no Brasil. 

Planos e programas 

Visa a disponibilização de informações sobre planos, estratégias e programas 

nacionais e subnacionais, regionais, setoriais e internacionais sobre a 

bioeconomia. 

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. 

 

3.1.2. 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. 

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 aos exercícios realizados pelo CNPq na apresentação 



dos INCTs e pelo Observatório de Inovações para Cidades Sustentáveis (OICS) 

ilustrado nas Figura 2 e 3. 

 

Figura 2- Mapa dos INCTs. Fonte: CNPq (2020). 

 

 

Figura 3- Mapa Tipologias. Fonte: OICS (2021). 

 



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 por filtros pré-estabelecidos, seguindo 

posteriormente para uma análise com a equipe de curadoria para aceite e 

inclusão da capacidade no mapa. 

 

3.1.3. 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 auxiliá-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. 

 

 

 



3.1.4. 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, 

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. 

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. 

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. 

Serviços OBio 

Conforme apresentado no início da seção 3, o OBio contará com alternativas de 

monetização própria a partir dos chamados “Serviços OBio. Tais serviços terão 



como alicerce as competências em bioeconomia e ferramentas disponíveis pela 

equipe do CGEE para atender demandas específicas do ecossistema 

bioeconômico. 

Além de compor a proposta de valor do modelo de negócio do Observatório, 

os serviços OBio serão também uma importante fonte de captura de valor. 
Assim, estes serviços serão detalhados na seção 3.4, referente às alternativas 

de captura de valor do Observatório. 

 

3.1.5.  Considerações sobre o escalonamento de produtos e 
serviços do OBio 

A seção anterior apresentou o conjunto de produtos e serviços do Observatório 

em sua versão mais completa. Entretanto é importante considerar o 

desenvolvimento escalonado do OBio. Por exemplo, o serviço de Bioeconomia 

em Números exige um tempo maior de desenvolvimento do que os Serviços de 

Inteligência. Este último inclusive já vem sendo desenvolvido através da 

produção dos boletins de bioeconomia. Assim, os diferentes módulos do OBio 

serão desenvolvidos em etapas. Este relatório apresenta o cronograma de 

desenvolvimento dos módulos “Recursos e Conhecimentos”, “Mapa de 

Capacidades” e “Serviços de Inteligência”. 

Também é importante considerar que cada módulo terá seu processo de 

escalonamento. Além das atualizações periódicas que serão necessárias, a 

própria estrutura do serviço pode evoluir, incluindo por exemplo, novas formas 

de visualização, novos layouts e novos parceiros. A seção 4 deste relatório entra 

em maiores detalhes sobre as etapas de desenvolvimento do OBio e leva em 

consideração esse escalonamento. 

 

3.2. Insumos do OBio 

Esta seção visa identificar a necessidade de mobilização de recursos humanos, 

materiais e organizacionais a serem alocados para atendimento dos objetivos 

estabelecidos e para o desenvolvimento do OBio, assim como detalhar os papéis 



das diferentes instâncias do OBio e identificar processos e metodologias-chaves 

que precisam ser desenvolvidas. 

Dessa forma, essa seção está dividida na subseção 3.2.1, que apresenta o 

marco administrativo, na subseção 3.2.2, que apresenta uma estrutura de 

recursos humanos, e na subseção 3.2.3, que aponta os insumos-chave para as 

próximas etapas de desenvolvimento.  

 

3.2.1. Estrutura propositiva de marco administrativo 

A estrutura propositiva de marco administrativo está apresentada na Figura 4. 

Ela está dividida em seis categorias: instância de direção, instância executiva, 

curadoria, grupo de inteligência, financiamento e parceiras. 

A instância de direção ficará responsável por determinar as orientações e 

diretrizes para o funcionamento do OBio. Mais especificamente a instância de 

direção deve gerir o OBio considerando a continuidade, aprimoramento e 

evolução da plataforma no médio e longo prazo.  

Dentre as competências da instância de direção é necessário um conhecimento 

abrangente sobre o tema de bioeconomia, assim como uma visão sistêmica das 

suas principais dimensões de estruturação para orientar o desenvolvimento do 

Observatório na direção do atendimento das demandas dos atores da 

bioeconomia. 



 

Figura 4: Estrutura propositiva de marco administrativo (CGEE, 2020) 

 

A instância executiva ficará responsável pela gestão técnica e financeira do 

OBio, 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. Ainda, a instância executiva deve 

gerenciar o Observatório considerando as metas de curto e médio prazo.  

Dentre as principais competências necessárias para a instância executiva tem-

se: a habilidade de gerenciar conhecimentos novos, diversos e específicos – 

inerente às características transversal e inovadora da bioeconomia - e de 

identificar e criar parcerias tanto internas quanto externas ao CGEE para o 

atendimento de requisitos específicos dos serviços e produtos do OBio. 

A curadoria ficará responsável pelo mapeamento e seleção do conteúdo a ser 

trabalhado e divulgado pelo OBio. Para essa equipe são necessários 

conhecimentos tanto na área de bioeconomia quanto nas áreas de 

financiamento de projetos, fomento a CTI, gestão pública, aspectos legais e 

regulatórios, indicadores socioeconômicos e ambientais, entre outros. 



O grupo de inteligência será composto de especialistas em bioeconomia e nas 

áreas de TI, ciência de dados, análise exploratória de dados e comunicação. As 

competências do grupo de inteligência podem, portanto, ser divididas em dois 

grandes grupos: o de produção de conteúdo e o de processamento e divulgação 

de conteúdo. Para o primeiro caso as competências estão relacionadas às 

habilidades de coleta, organização e análise de dados relevantes da 

bioeconomia, assim como a produção de estudos e boletins sobre o tema. No 

segundo caso, identifica-se a necessidade de competências voltadas para o 

gerenciamento dos dados e produtos na arquitetura da plataforma digital do OBio 

e na divulgação clara e eficiente das informações. 

O grupo de inteligência ocasionalmente deverá 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 curadoria e o grupo de inteligência, sejam internos ou externos, 

atuam sob supervisão da instância executiva. 

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, 

podendo ainda contar com a remunerações provinda dos serviços de 
inteligência do OBio. A gestão do OBio deve estar atenta à relação 

custo/benefício do planejamento, 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. 

As áreas de curadoria, grupo de inteligência e instância executiva não 

necessariamente impõe barreiras de atuação. Um mesmo membro do grupo de 

inteligência pode, por exemplo, atuar no mapeamento de conteúdo com a equipe 

de curadoria. As divisões, porém, são importantes para a etapa de definição de 

processos de trabalho que que serão apresentados na subseção 3.3. 

 

 



3.2.2. Recursos Humanos 

A Figura 5 apresenta uma estrutura propositiva de recursos humanos para 

compor o OBio. Os recursos humanos foram divididos em equipe permanente, 

podendo ser dedicação integral ou parcial, e sob demanda. A equipe permanente 

foi dividida de acordo com as funções de governança, execução, apoio 

administrativo e apoio jurídico. A equipe de execução inclui principalmente 

profissionais voltados para a área de bioeconomia e tecnologia da informação, 

além de um profissional de comunicação. As demandas associadas aos 

profissionais de apoio técnico e jurídico podem variar dependendo dos tipos de 

parcerias firmadas com o OBio. 

 

Figura 5: Recursos Humanos 

 



A equipe sob demanda visa indicar a necessidade de contratações de consultoria 

especializada em diferentes áreas, por exemplo, desenvolvedores de softwares 

especializados em users experience e especialistas em temas específicos da 

bioeconomia. 

É importante destacar que esse arranjo foi pensado considerando incialmente a 

estrutura organizacional pré-existente no CGEE. A configuração proposta pode 

sofrer alterações ao longo das fases de estruturação e desenvolvimento do 

projeto dependendo principalmente das parcerias firmadas. 

 

3.2.3. Estrutura propositiva de insumos técnicos 

Na seção anterior foi apresentado o marco administrativo e uma configuração de 

recursos humanos para a formação da equipe do OBio. Esta seção visa 

apresentar os recursos básicos necessários para as fases seguintes de 

desenvolvimento e implantação. 

A Figura 6 apresenta os insumos relativos à plataforma digital do OBio, biblioteca 

de metodologias e fontes de dados. Dentre as principais ferramentas da 

plataforma digital tem-se às ferramentas de visualização de informações que 

estarão presente em todos os serviços e produtos do OBio. Em alguns casos 

específicos, como o Bioeconomia em Números e o Mapa de Capacidades essa 

ferramenta deverá ser ainda mais robusta, contendo além de filtros, tags e 

dashboards, ferramentas de visualização de gráficos, exportação de tabela de 

dados, mapa interativo, entre outras. Será necessário ainda desenvolver 

ferramentas de cadastro de usuários, mapa georreferenciado e painéis de 

estatísticas. Vale apontar também a necessidade de outros recursos para a 

plataforma digital como serviços na nuvem, equipamentos e licenças de 

software, certificação SSL e compra de domínio.  

Mais uma vez considerando a estrutura instalada do CGEE alguns desses 

requisitos já estariam parcialmente atendidos, por exemplo, a licença de 

softwares de planejamento de projetos e de análise de dados. 

 



  
Figura 6: Insumos básicos para o funcionamento do OBio 

 
O OBio ainda precisará contar com uma biblioteca de metodologia de processos 

e serviços, como o de monitoramento de informação – realizado principalmente 

pela curadoria – coleta, organização e análise de dados, produção de estudos e 

boletins – realizados principalmente pelo grupo de inteligência. Também deverá 

ser desenvolvida uma metodologia de acesso e harmonização de dados 

estatísticos de outras bases de dados. 

Por fim, é importante destacar os próprios dados como um dos principais insumos 

do OBio. Estes dados podem internos ou externos através de parcerias. Pode-se 

citar ainda a necessidade de outros insumos com recursos para a realização de 

eventos e serviços como o de auditorias. A necessidade de tais serviços 

dependerá do arranjo de parcerias formadas nas fases de desenvolvimento e 

implantação. 

 

 



3.3. Processos de Trabalho para os Serviços e Produtos. 

Para desenvolver e implementar os serviços e produtos do OBio é necessário 

conhecer os processos que permitirão a coleta, análise, organização e 

disponibilização de informações na plataforma digital. Uma vez que estes 

processos estejam determinados será possível identificar precisamente os 

insumos necessários para o atendimento das diferentes etapas. Dessa forma, 

foram produzidos os processos de trabalho específicos para cada serviço e 

produto do OBio. 

A próxima seção apresenta e descreve os processos de trabalho dos produtos e 

serviços do OBio e identifica etapas-chaves que irão requerer insumos 

específicos para a sua realização. 

3.3.1. Recursos e Conhecimento 

A operacionalização do serviço Recursos e Conhecimento consistirá no 

mapeamento e seleção de informações que serão coletadas, analisadas, 

classificadas e disponibilizadas, garantindo a identificação e o acesso ao banco 

de dados por parte do usuário. Este processo pode ser visto na Figura 7. 

O processo de trabalho está dividido pelas diferentes instâncias do OBio: 

instância de direção, instância executiva, curadoria e grupo de inteligência e 

ainda, neste caso, optou-se por inserir uma raia referente aos parceiros do 

Observatório, pois assume-se que parte relevante dos recursos e conhecimentos 

que serão disponibilizados virão diretamente destes parceiros. 

O processo de trabalho da seção Recursos e Conhecimento inicia com curadoria 

responsável por mapear e selecionar os conteúdos relevantes, inclusive os 

recebidos pelos parceiros. Esse material então é entregue ao grupo de 

inteligência que ficará responsável por analisá-lo, classificá-lo e contextualizá-lo 

para os usuários do OBio. Esse material em seguida deve passar por uma 

aprovação da instância executiva para que ele retorne ao grupo de inteligência 

responsável por alimentar o banco de dados das três categorias da seção: 

aspectos regulatórios, planos e programas e mecanismos de financiamento. 

 



 

Figura 7: Processo de Trabalho – Recursos e Conhecimento 

 

Em paralelo a estas atividades ocorre o processo transversal de orientações e 

diretrizes estabelecidas pela instância de direção. Todos os processos de 

trabalhos dos serviços e produtos do OBio apresentados a seguir contarão com 

esse processo pré-definido de direção. 

As etapas-chave do serviço Recursos e Conhecimento se concentram no 

mapeamento feito pela curadoria e no processo de divulgação das informações. 

No primeiro caso há uma etapa inicial que precisa ser desenvolvida de 

mapeamento de aspectos regulatórios, planos, programas e mecanismos de 

financiamento para o banco de dados inicial do serviço. Após essa etapa o 

processo precisa ser abrangente e veloz para acessar novas informações. Isso 

vai exigir uma metodologia de monitoramento que seja capaz de alcançar os 

diferentes segmentos da bioeconomia já que em muitos casos as informações 

podem não estar associadas a esse termo.  

O processo de divulgação das informações também é bastante pertinente uma 

vez que o OBio se propõe a ser um facilitador entre as informações dispersas 

entre os diferentes setores e os agentes da bioeconomia. Assim, a ferramenta 



de disponibilização – com dashboads interativos, com filtros de seleção, com 

tags, etc – é outro insumo necessário para garantir a um acesso simples e rápido 

ao usuário. 

 

3.3.2. Mapa de Capacidades 

Como comentado na seção 3, o mapa de capacidades será um mapa interativo 

com informações georreferenciadas de centros de pesquisa, laboratórios, 

associações, empresas, entre outros, que reflitam as capacidades nacionais em 

bioeconomia. A Figura 8 abaixo apresenta o processo de trabalho referente ao 

Mapa de Capacidades. 

Para este serviço o OBio já conta com um primeiro mapeamento realizado no 

âmbito do projeto ODBio com a Nota Técnica – Mapeamento de Capacidades 

Brasileiras em CTI em Bioeconomia e o Repositório de Capacidades. Após essa 

etapa inicial de alimentação do banco de dados, o OBio ainda deve agregar as 

informações que serão resgatadas pela curadoria e as que virão dos usuários.  

Após a soma de todos esses dados pelo grupo de inteligência, segue-se para a 

etapa de produção de conteúdo referente à organização e consolidação dessas 

informações. Em seguida esse material passa pela aprovação da instância 

executiva para então ser inserido no banco de dados do OBio. 

Esse serviço tem duas etapas-chave. A primeira se refere a ferramenta de 
cadastro do usuário. Esta etapa é importante pois exige uma metodologia que 

capture de uma forma clara e não exaustiva as competências em bioeconomia 

do usuário. Isso significa que as diferentes categorias da bioeconomia precisam 

estar claras e bem definidas para que possam ser interpretadas corretamente 

pelo usuário. Ao mesmo tempo a ferramenta precisa garantir que os dados 

entrem no formato correto, por exemplo, que seja cadastrada o grupo de 

pesquisa e não apenas o pesquisador. Assim, a criação dessa ferramenta 

dependera tanto de conhecimento e recursos de TI quando de bioeconomia. 



 

Figura 8: Processo de Trabalho – Mapa de Capacidades 

 

A segunda etapa-chave se refere a forma de visualização do mapa. Essa etapa 

dependerá principalmente de recursos de TI e de gestão da informação para 

garantir que a ferramenta seja eficiente em apresentar as informações relevantes 

ao usuário. Para isso serão necessários filtros e formas de apresentações 

didáticas e com informação relevante. Um exemplo que pode ajudar a embasar 

o desenvolvimento do Mapa de Capacidades é o Mapa das usinas de Etanol e 

Açúcar do Brasil produzido pelo grupo Novacana (Novacana - 

https://www.novacana.com/usinas_brasil/mapa).  

 

3.3.3. Bioeconomia em Números 

O serviço da ferramenta Bioeconomia em Números visa apresentar informações 

e indicadores referentes a bioeconomia de forma contínua por meio de 

dashboards dinâmicos e interativos e com a possibilidade de extração de dados 

pelos usuários. O processo de trabalho para esse serviço está ilustrado na Figura 

9. 



O serviço funcionará através do recolhimento de informações tanto do 

mapeamento da curadoria quanto dos parceiros. Os dados levantados serão 

então harmonizados e categorizados pelo grupo de inteligência. Em seguida 

esse conteúdo passa por uma aprovação da instância executiva para então ser 

inserido no banco de dados.  

 

Figura 9: Processo de Trabalho – Bioeconomia em Números 

 

Esse serviço tem duas etapas-chaves, a primeira trata do acesso às informações 

relevantes, mais especificamente em relação às parcerias para a produção e 
disponibilização de dados. A ferramenta Bioeconomia em Números visa 

disponibilizar um amplo portfólio de informações como produção e 

processamento de diferentes biomassas, produção de bioenergia, geração de 

bioprodutos e indicadores econômicos, ambientais e sociais. Algumas dessas 

informações estão disponibilizadas em bases públicas, mas muitas outras estão 

concentradas em setores e grupos representativos de classes. Dessa forma, é 

essencial para o pleno funcionamento da ferramenta que haja parcerias focadas 

na disponibilização de informações sobre a bioeconomia. Vale destacar que 



mesmo as informações disponíveis em bases publicas precisam ser 

propriamente acessadas e compiladas, o que também pode exigir uma parceria 

para que essa transferência e harmonização de dados seja o mais automatizada 

possível. 

Uma segunda etapa-chave trata da forma como essas informações serão 

divulgadas, isto é, a metodologia de forma de visualização. Assim como o Mapa 

de Capacidades, a Bioeconomia em Números irá requerer recursos de TI e de 

gestão da informação para garantir que a eficiência na apresentação das 

informações relevantes. Dois exemplos que podem embasar o desenvolvimento 

da ferramenta são: a ferramenta digital de disponibilização de dados estatísticos 

da Agência Internacional de Energia (IEA - https://www.iea.org/data-and-

statistics) e o Observatório da Cana disponibilizado pela União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar (UNICA - https://observatoriodacana.com.br/). 

 

3.3.4. Serviços de Inteligência 

O Serviço de Inteligência visa produzir boletins, periódicos e temáticos, e estudos 

ad-hoc para apoiar a formulação políticas de incentivo à estruturação da 

bioeconomia e o desenvolvimento de seus setores produtivos. 

Para desenvolver o processo de trabalho do Serviço de Inteligência foi 

considerado o Ciclo de Inteligência do CGEE desenvolvido para ser um modelo 

genérico de metodologia para o desenho de processos específicos de geração 

de conhecimento e inteligência (CGEE, 2017). 

O Ciclo de Inteligência leva em consideração o referencial metodológico do Ciclo 

de Inteligência Competitiva desenvolvido por Kahaner (1997), que é dividido em 

etapas de Planejamento e Direção, Coleta de Dados, Análise, Disseminação e 

Avaliação. A partir deste referencial teórico e da observação de que o ciclo é um 

ciclo PDCA1, o Ciclo de Inteligência Tecnológica do CGEE foi desenhado na 

 
1 Também chamado de Ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart — é uma ferramenta de gestão 
que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de 
quatro ações: planejar (plan), fazer (do), checar (check) e agir (act). 



forma de grupos de processos e de caminhos alternativos, permitindo o 

refinamento e retroalimentação do processo: 

1. Identificar necessidades de Informação 

2. Coleta e Armazenamento de Dados 

3. Explorar, Organizar e Analisar a Informação,  

4. Produzir Resultados e Informações, e  

5. Avaliação 

A Figura 10 apresenta o Ciclo de Inteligência do CGEE e o relaciona com o 

processo de trabalho do Serviço de Inteligência do OBio. A primeira etapa do 

ciclo se refere a identificação da necessidade de informação. Esta é uma 

etapa de planejamento (PLAN) e que está descrita por 2 processos da Figura 

10. O primeiro é o monitoramento dos temas e possíveis demandas de estudos 

ad-hoc pela Curadoria, o segundo é a definição dos temas por parte da instância 

de direção.  

A segunda etapa de refere à coleta e armazenamento de dados que será feito 

tanto pela curadoria quando por colaboração com os parceiros. A terceira e 

quarta fase - explorar, organizar e analisar a informação e produzir 
resultados e informação – serão feitas no âmbito do grupo de inteligência com 

a possibilidade de colaboração com parceiros. A segunda, terceira e quarta 

etapas são do tipo de execução (DO). 



 
Figura 10: Processo de Trabalho – Serviços de Inteligência 

 

A quinta etapa é a de avaliação e será feita pela instância executiva no processo 

de aprovação dos documentos produzidos (CHECK). Uma vez aprovado, os 



estudos e boletins serão disponibilizados na plataforma do OBio. Outras ações 

de “Check” e “Act” estão distribuídas pelos processos conforma mostrado na 

Figura 10. 

 

3.4. Captura de Valor: Propostas de Geração de Receitas 

No início desta seção foi apresentado o resumo esquemático do modelo de 

negócio do OBio. A Figura 11 mostra a estrutura integrada com o layout proposto 

do Observatório, onde estão explicitados os serviços e produtos. Ao longo da 

seção 3, foram apresentados os requisitos básicos necessários para o 

desenvolvimento da plataforma digital, deixando clara a importância de agentes 

financiadores. Em complementariedade ao apoio via financiamento, esta 

subseção visa apresentar as alternativas de monetização do OBio através dos 

Serviços OBio. Essa outra fonte de receita não visa o lucro, e sim o reinvestimento 

nos serviços do Observatório. 

 

Figura 11: Estrutura do Modelo de Negócios do OBio 

 

Os Serviços OBio fazem parte dos Serviços de Inteligência e tem por objetivo 

atender demandas específicas de atores da bioeconomia. Essa demanda é 



caracterizada pela necessidade de informações estratégicas para diferentes áreas 

e setores. Como potencial público-alvo, pode-se citar empresas públicas e 

privadas, associações setoriais e agências de fomento que buscam endereçar 

questões sobre a bioeconomia, mas que carecem de corpo técnico especializado.  

Os Serviços OBio (Figura 12) incluem um conjunto de atividades realizadas pela 

equipe do Observatório para demandas de agentes específicos. Os Serviços terão 

em sua essência o fornecimento de produtos estratégicos e a criação de redes da 

bioeconomia para o fortalecimento dos atores desse setor. Os serviços incluem: 

produção de boletins e estudos personalizados, serviços que auxiliem a criação 

de redes entres os atores da bioeconomia e planejamento e realização de cursos 

e eventos. 

 

Figura 12: Serviços OBio 

 

Os boletins e estudos personalizados seguirão as mesmas diretrizes do 

Serviço de Inteligência, porém trarão informações específicas sob demanda. Tais 

serviços podem incluir boletins setoriais, levantamentos e mapeamentos, estudos 

de benchmarking, elaboração de roadmaps tecnológicos, entre outros. 

O serviço de criação de redes visa apoiar os atores da bioeconomia através do 

suporte voltado em identificar e conectar diferentes capacidades do setor, o que 

inclui, por exemplo, auxiliar a criação de grupos de trabalhos especializados, 

identificar capacidades de CTI específicas para o co-desenvolvimento de produtos 



e serviços da bioeconomia, e auxiliar na busca de instrumentos e agentes de 

financiamento. 

Os Serviços OBio ainda poderão criar, planejar e executar cursos e eventos 

específicos, tais como cursos de capacitação, feiras de negócios e eventos 

científicos. 

Além dos benefícios específicos de cada serviço, todos os agentes que 

contratarem os serviços do OBio terão suas marcas divulgadas no site do 

Observatório, conferindo maior visibilidade ao contratante e fortalecimento da 

relação daquele agente com a bioeconomia. Além da presença na página virtual, 

os apoiadores do OBio serão citados nos eventos e relatórios produzidos pelo 

Observatório. 

 

4. Cronograma  

Com base nas informações apresentadas nas seções anteriores o cronograma 

abaixo foi idealizado em quatro eixos: estruturação, desenvolvimento e 

implantação, produção de conteúdo e comunicação sendo essa última uma 

etapa transversal as três primeiras. O cronograma será desenvolvido durante o 

período de 2 anos e pode ser visualizado a seguir. 

Tabela 1: Cronograma do Projeto 

 Ano 1 Ano 2 
1º sem. 2º sem.        1º sem. 2º sem. 

ESTRUTURAÇÃO 

Definição das 
características, 
funcionalidades gerais 
do OBio 

    

Definição de modelos 
de negócio. 

    

Seleção de dados e 
indicadores.  

    

Estruturação do 
financiamento do 
projeto. 

    



Produção de documento 
de arquitetura de dados 
e informações e esboço 
do site 

    

Produção de documento 
de Escopo e Requisitos 

    

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Validação de requisitos 
e especificação de ETL 

    

Desenvolvimento da 
plataforma digital e 
mock-ups para serviços 
OBio. 

    

Análise exploratória dos 
dados e especificação 
de visualizações 

    

Desenvolvimento de 
módulo de visualização 
da plataforma 

    

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 

Recursos e Conhecimento 

Aspectos Regulatórios 
    

Mecanismos de 
financiamento 

     

Planos e programas  
    

Mapa de Capacidades 
Levantamento e 
categorização das 
informações  

    

Desenvolvimento da 
plataforma de 
visualização 

    

Serviços de Inteligência 

Boletins periódicos e 
temáticos 

    

Serviços OBio  
    

Comunicação 

Webinars Boletim 
    

Evento de lançamento 
da plataforma 

    



5. Considerações Finais 

Este documento apresentou uma proposta de modelo de negócios para o 

Observatório de Bioeconomia a ser desenvolvido, implementado e gerenciado 

pelo CGEE. Como principal contribuição foram especificados os produtos e 

serviços a serem ofertados, os insumos básicos de desenvolvimento, 

implementação e gerenciamento, os processos de trabalho de cada produto e 

serviço e as formas de monetização própria a partir dos serviços OBio. O 

documento ainda propôs um calendário de duração de 2 anos para a execução 

do projeto levando em conta o desenvolvimento e implementação de três 

produtos e serviços: recursos e conhecimentos, mapa de capacidades e serviços 

de inteligência. O calendário ainda considera atividades de comunicação, como 

o lançamento da plataforma e a realização de webinários temáticos sobre 

bioeconomia. 

Visando aprimorar as informações apresentadas, os próximos passos consistem 

em realizar consultas com outras equipes do CGEE como de Tecnologia da 

Informação, Observatório de CTI e Comunicação Integrada. Tais consultas serão 

importantes para o levantamento de requisitos específicos para o 

desenvolvimento da plataforma, elaboração das funções de ETL (extração, 

carregamento e transformação) e especificação de processos de trabalho e 

atividades do cronograma. 
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