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1. Introdução  

Este relatório tem a finalidade de apresentar os insumos básicos para as etapas 

de estruturação, desenvolvimento e implantação do Observatório em 

Bioeconomia (OBIO). Este relatório ainda pode ser considerado como a etapa 

seguinte à Proposta de Observatório em Bioeconomia lançado em setembro de 

2020 (CGEE, 2020).  

O OBIO tem o objetivo de oferecer uma plataforma digital online capaz de 

disponibilizar dados e informações de acesso público relevante para o 

desenvolvimento da bioeconomia, constituindo assim um ponto de encontro de 

atores e informações relevantes. Para isso o Observatório em Bioeconomia deve 

ser capaz de observar, analisar e comunicar informações-chaves através do 

levantamento de diversas fontes de dados, 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. 

O exercício de acessar as informações, processá-las e comunicá-las de um jeito 

claro e eficiente exige que o observatório tenha metodologias e ferramentas que 

unam os conhecimentos de bioeconomia, tecnologia da informação e 

comunicação. 

A Proposta de Observatório em Bioeconomia definiu alguns requisitos do modelo 

estratégico, foram eles: missão, objetivos, objetos de observação e público-alvo, 

finalidade, foco operacional e premissas e diretrizes. A proposta ainda 

apresentou os insumos básicos para o desenvolvimento do observatório, assim 

como uma estrutura propositiva de marco administrativo. Foram ainda 

apresentados os principais produtos e serviços e o layout da plataforma digital. 

Este relatório vai além ao detalhar os insumos básicos do OBIO e apresentar os 

processos de trabalho geral e específicos para cada produto e serviço. É 

apresentado ainda a metodologia de produção de boletins temáticos, a estrutura 

analítica do projeto e os cronogramas realizado e propositivo. 
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Além desta introdução este relatório está dividido em mais seis seções. A seção 

2 traz um resumo do OBIO e seus principais produtos e serviços. A seção 3 

apresenta os insumos básicos necessários para o OBIO em termos de marco 

administrativo e ferramentas. As seções 4 e 5 apresentam, respectivamente, os 

processos gerais e específicos dos produtos e serviços do OBIO. Em seguida a 

seção 6 apresenta a estrutura propositiva do OBIO e, por fim, a seção 7 

apresenta os cronogramas realizados e propositivos.  
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2. Observatório em Bioeconomia 

Esta seção resume os principais elementos do modelo estratégico do OBIO: 

missão, objetivos e produtos e serviços. 

2.1. Missão 

A missão do Observatório em Bioeconomia é apoiar o desenvolvimento da 

bioeconomia brasileira, provendo inteligência estratégica para subsidiar a 

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. 

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 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. 
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2.3. Produtos e Serviços 

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 

A estrutura da plataforma digital do OBIO está dividida em cinco seções. A 

primeira é a categoria quem somos que apresenta a missão, o objetivo e equipe 

do OBIO, assim como as parcerias firmadas e as formas de contato. As quatro 

seções seguintes estão relacionadas com os produtos e serviços ofertados pelo 

OBIO, são elas: recursos e conhecimento, mapa de capacidades, 

bioeconomia em números e serviços de inteligência. A estrutura do OBIO 

pode ser verificada na Figura 1: 

 

Figura 1: Estrutura do OBIO 
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A seção Recursos e Conhecimento será o repositório de informações 

especializadas sobre o tema. Esta seção será dividida em: 

• 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. 

A terceira seção se refere ao Mapa de Capacidades em bioeconomia. Esta 

seção visa 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   que serão 

georreferenciados e poderão ser visualizados através de um mapa interativo que 

apresentará a descrição da capacidade consultada. 

A quarta seção é a 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 e/ou na produção de conteúdo técnico-científico. A 

ferramenta ainda auxiliará no propósito de informar os usuários sobre a 

dimensão da bioeconomia nacional. 
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A quinta e última seção apresenta os Serviços de Inteligência, que visa 

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. 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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3. Insumos do OBIO 

O relatório Proposta de Observatório em Bioeconomia identificou a necessidade 

de mobilização de recursos humanos, materiais e organizacionais a serem 

alocados para atendimento dos objetivos estabelecidos. Foi apresentada uma 

estrutura propositiva de marco administrativo assim como insumos necessários 

para o desenvolvimento do OBIO. 

Esta seção visa detalhar os papéis das diferentes instâncias do OBIO e 

identificar processos e metodologias-chaves que precisam ser desenvolvidas. A 

identificação da necessidade desses insumos visa auxiliar nas etapas seguintes 

do OBIO de desenvolvimento e implementação. 

Dessa forma, essa seção está dividida na subseção 3.1, que apresenta o marco 

administrativo e uma estrutura de recursos humanos, e na subseção 3.2, que 

aponta os insumos-chave para as próximas etapas de desenvolvimento.  

 

3.1. Estrutura propositiva de marco administrativo 

A estrutura propositiva de marco administrativo está apresentada na Figura 2. 

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. 
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Figura 2: 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. 
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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. 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, como será visto das seções 5 e 6. 
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3.1.1. Recursos Humanos 

A Figura 3 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 3: Recursos Humanos 
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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. Estrutura propositiva de insumos 

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 4 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 serviço de 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. 
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Figura 4: 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. 
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As seções 5 e 6 a seguir visam apresentar, respectivamente, os processos de 

trabalho geral e específico dos produtos e serviços OBIO. A descrição desses 

processos destacará onde os insumos citados acima serão mais necessários.  
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4. Processo de trabalho do OBIO 

O processo de trabalho geral simplificado do OBIO foi produzido a partir da estrutura 

propositiva de marco administrativo e dos produtos e serviços descritos no relatório 

Proposta de Observatório em Bioeconomia e na seção anterior. A Figura 4 apresenta 

o processo geral do OBIO. 

Na Figura 5 são apresentados 2 processos, o processo pré-definido de orientações 

e diretrizes para o funcionamento do OBIO, de responsabilidade da instância de 

direção, e o processo básico de produção de conteúdo para o Observatório. O 

segundo processo começa com o mapeamento e seleção de conteúdo pela equipe 

de curadoria. Esse conteúdo é então processado e analisado pelo grupo de 

inteligência. Como comentado anteriormente, esse grupo tem competências 

voltadas tanto para a bioeconomia quando para tecnologia de informações. Em 

seguida o material produzido passa por uma aprovação da instância executiva e, em 

caso de aprovação, segue para alimentar o bando de dados do OBIO. 

‘  

Figura 5: Processo de trabalho geral simplificado do OBIO 
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Observa-se na Figura 5 uma raia referente às parcerias do observatório, essas 

parcerias e colaborações externas poderão colaborar tanto nas fases de 

mapeamento e seleção de conteúdo quanto na produção de documento, relatórios e 

dados em geral. 

Os processos de trabalho específicos serão apresentação a seguir. É importante 

ressaltar que tanto o processo geral quanto os específicos são mostrados numa 

sequência contínua, considerando a otimização das tomadas de decisão. No entanto 

podem ocorrer regressões a etapas anteriores que não necessariamente estão 

destacadas no fluxograma. 

Outra questão importante de ser destacada é que os processos de trabalho focam 

nas estratégias e metodologias para a entrega dos serviços e produtos, mas não 

devem ser interpretados como os únicos processos do OBIO. A figura 4, por 

exemplo, destaca a atuação de estabelecimento de orientações e diretrizes pela 

instância executiva, mas outros processos também serão fundamentais para o 

funcionamento do OBIO, tais como: planejamento e avaliação de insumos para a 

melhoria da plataforma digital, mapeamento de especialistas ad hoc para atuação 

em projetos específicos do OBIO, busca e criação de novas instituições parceiras, 

gerenciamento administrativo, jurídico e financeiro, entre outros. 
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5. Processos de Trabalho para 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. 

 

5.1. 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 6. 

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. 
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Figura 6: 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.  
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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. 

 

5.2. Mapa de Capacidades 

Como comentado na seção 2, 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 6 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 
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pesquisa e não apenas o pesquisador. Assim, a criação dessa ferramenta 

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

 

Figura 7: 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).  

 

 

 

https://www.novacana.com/usinas_brasil/mapa
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5.3. 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 

8. 

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 8: 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 
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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/). 

 

5.4. 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 

https://www.iea.org/data-and-statistics
https://www.iea.org/data-and-statistics
https://observatoriodacana.com.br/
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genérico de metodologia para o desenho de processos específicos de geração 

de conhecimento e inteligência (CGEE, 2017a). 

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 

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 9 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 8. 

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). 

 
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). 
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Figura 9: Processo de Trabalho – Serviços de Inteligência 
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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 8. 

Como o Serviço de Inteligência não precisa necessariamente da plataforma 

digital para produzir resultados, a equipe interna do OBIO iniciou a produção do 

seu primeiro boletim temático. A próxima subseção descreverá a metodologia de 

produção. 

 

5.4.1. Boletim Temático – Bioeconomia 

Para o primeiro boletim temático foi decidido o tema amplo “bioeconomia” para 

identificar como a comunidade acadêmica tem discutido o assunto. Para 

identificar a necessidade de informação (etapa 1 do ciclo de inteligência do 

CGEE) foi considerado o relatório Panorama da Bioeconomia no Brasil e 

Identificação das Áreas Estratégicas (CGEE, 2017b) e as próprias pesquisas 

exploratórias da equipe do CGEE. O relatório já havia apontado as dificuldades 

de se utilizar apenas o termo “Bioeconomy” nas buscas em bases científicas por 

duas principais razões: o tema ser bastante transversal e o próprio 

desconhecimento, ou falta de costume, dos pesquisadores em utilizar o termo 

mais amplo ao discutir temas específicos, como biocombustíveis, por exemplo. 

A equipe do CGEE também realizou um levantamento exploratório com buscas 

com as palavras-chaves: bioeconomy, biofuel e bioproduct e identificou a mesma 

dificuldade. 

Para contornar o problema foi considerada na etapa de coleta e 

armazenamento de dados a utilização da metodologia snowball. A metodologia 

snowball é empregada para gerar expressões de busca que permitam identificar 

produções científicas relacionadas a uma expressão nova e abrangente. As 

etapas da metodologia estão descritas na Figura 10. 
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Figura 10: Etapas da metodologia snowball 

 

Para explorar, organizar e analisar a informação foram utilizados os softwares 

InsightNet e InsightNet Browser desenvolvidos pelo CGEE com ocasionais 

importações de planilhas para o Excel.  

Para a produção de resultados as análises foram divididas para atender a 

estrutura do boletim apresentada na Figura 11. A estrutura do boletim foi 

pensada para atender principalmente três temas: bioeconomia nos principais 

países produtores de publicações científicas, bioeconomia no Brasil e 

caracterização da rede da bioeconomia em 15 clusters temáticos. 

Uma vez gerada a primeira versão do boletim ela passou por um processo de 

avaliação por todos os membros da equipe do OBIO e por membros de outras 

equipes do CGEE, como a equipe do Observatório de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (OCTI). 

As etapas detalhadas do processo de desenvolvimento do Boletim de 

Bioeconomia está no Anexo 1 deste relatório. 
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Figura 11: Estrutura do Boletim de bioeconomia 
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6. Estrutura Analítica do OBIO  

A estrutura analítica do projeto (EAP) OBIO foi dividida em 3 fases, sendo a 

primeira subdividida em fase 1.1 e fase 1.2 correspondente as atividades 

propostas para o ano de 2020 e 2021, respectivamente. A Figura 12 ilustra 

resumidamente as três fases do projeto. A EAP completa foi dividida em 3 

figuras: 13, 14 e 15 que detalham as fases de estruturação, desenvolvimento e 

implantação, e operação, respectivamente. 

 

Figura 12: Fases do projeto 

A fase 1.1 se refere ao processo de estruturação do OBIO. Para o ano de 2020 

prevê-se a elaboração da proposta de observatório em bioeconomia, produção 

do primeiro boletim temático e definição dos processos de trabalho. Essas três 

atividades correspondem a entrega de três principais produtos: a Proposta de 

Observatório em Bioeconomia, finalizada em setembro de 2020, o Boletim da 

Bioeconomia e o Relatório de Desenvolvimento e Implantação do Observatório 

em Bioeconomia.  

A fase 1.2 correspondente ao ano de 2021 e prevê quatro principais atividades: 

o desenvolvimento das metodologias para os serviços do OBIO, o 

mapeamento de informações relevantes, a definição de um modelo de gestão 

e financiamento e a elaboração de notas técnicas referente ao mapeamento 

dos mecanismos e agentes de financiamento para a bioeconomia; ao arcabouço 
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legal e regulatório de interesse da bioeconomia; e aos investimentos em 

inovação em bioeconomia no Brasil. 

 

Figura 13: Fase de estruturação do OBIO 
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O desenvolvimento de metodologias para os produtos e serviços do OBIO 

dependerá fortemente da atividade de mapeamento de informações 

relevantes. Essas informações se referem principalmente aos bancos de dados 

existentes sobre produtos, matérias-primas, processos e indicadores em geral 

da bioeconomia. Essas informações precisam ser mapeadas e analisadas para 

que possa se desenvolver as metodologias para os produtos e serviços. 

A definição de um modelo de gestão e financiamento pode ser separado em 

três atividades. A primeira se refere a definição do modelo de negócio do OBIO, 

isto implica em definir público-alvo, proposta de valor, canais de comunicação, 

formas de receita/financiamento, principais recursos, parcerias e custos. A 

segunda se refere a concepção de um modelo de gestão. Este relatório 

apresenta uma estrutura de marco administrativo, mas que ainda precisa ser 

detalhada em termos de especificação de equipe e nível de participação e 

engajamento de parceiros. A terceira se refere à estruturação do financiamento 

do projeto, para isso a preposição de valor – especificada no modelo de negocia 

– precisa estar clara aos financiadores. 

As atividades de elaboração de notas técnicas são mais independentes das 

etapas citadas acima, mas podem se beneficiar dos resultados referentes à 

atividade de mapeamento de informações. Para a elaboração destes produtos 

está sendo considerado a contração de consultores especializados enquanto o 

levantamento de informações visa ser uma atividade mista, parte desenvolvida 

pela equipe interna do CGEE parte consultoria contratada. 

A fase 2 se refere às etapas de desenvolvimento e implantação o que inclui 

firmar   parcerias de trabalho, especificar e desenvolver ferramentas para 

os serviços do OBIO, definir a arquitetura de informação e desenvolver a 

plataforma digital do OBIO. 
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Figura 14: Fase de desenvolvimento e implantação. 

As atividades da fase dois são etapas-chaves para o atingimento do objetivo final 

que é a implantação do site do OBIO. A primeira delas é firmar as parcerias 

já mapeadas e integradas no modelo de gestão realizado na fase 1.2. A segunda 

se refere a especificação e desenvolvimento das ferramentas do OBIO, isto 

significa utilizar os recursos mapeados da fase 1.2 e prototipar as ferramentas 

para testes e melhoramentos. Associada a esta etapa, tem-se a definição da 

arquitetura de informações. Esta etapa é importante porque, apesar dos 

serviços do OBIO se apresentarem de forma separada ao usuário, as 

informações deverão estar integradas e passíveis de subsidiar todos os serviços. 

Finalmente, a fase três visa a operação do OBIO. Incluindo a disponibilização 

de estudos e boletins, monitoramento de indicadores e disponibilização de 

informação relevante, atual, precisa e confiável. Esta fase ainda visa processos 

de verificação e acompanhamento para possíveis melhorias nos serviços e 

produtos do OBIO. 
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Figura 15: Fase 3: Operação do OBIO 
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7. Cronogramas realizado e propositivo  

Com base na EAP apresentada na seção anterior foram gerados os seguintes 

cronogramas realizado e propositivo a seguir: 

Tabela 1: Cronograma Realizado 

F
a

s
e
 

Atividade 
08/ 

2020 
09/ 

2020 
10/ 

2020 
11/ 

2020 
12/ 

2020 

1
.1

 -
 E

s
tr

u
tu

ra
ç

ã
o

 

Proposta de Observatório em 
Bioeconomia 

     

Definição dos Processos de Trabalho      

Definição da Estrutura de Marco 
Administrativo 

     

Definição de Estrutura de Insumos 
OBIO 

     

Relatório de desenvolvimento e 
implantação do OBIO 

     

Metodologia para produção de Boletins      

Lançamento do 1º Boletim OBIO     * 

*Programado para lançamento em dezembro 
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Tabela 2: Cronograma Propositivo 

F
a

s
e
 

Atividade 
1º 
tri. 
2021 

2º 
tri. 
2021 

3º 
tri. 
2021 

4º 
tri. 
2021 

1º 
tri. 
2022 

2º 
tri. 
2022 

3º 
tri. 
2022 

4º 
tri. 
2022 

1
.2

 -
 E

s
tr

u
tu

ra
ç

ã
o

 

Desenvolvimento de 
metodologias para produtos e 
serviços do OBIO 

        

Mapeamento de bases 
estatísticas do país 

        

Identificação e análise de fontes 
de dados 

        

Seleção de dados e indicadores         

Definição modelo de negócio         

Concepção de modelo de gestão         

Estruturação do financiamento do 
projeto 

        

Elaboração de notas técnicas         

2
 –

 D
e
s

e
n

v
. 
e

 I
m

p
la

n
ta

ç
ã

o
 

Firmar   parcerias de trabalho         

Especificar ferramentas para os 
serviços do OBIO 

        

Desenvolver ferramentas para os 
serviços do OBIO 

        

Definir a arquitetura de 
informação 

        

Desenvolver a plataforma digital 
do OBIO 

        

3
 -

 O
p

e
ra

ç
ã

o
 

Disponibilização de estudos e 

boletins 

        

Monitoramento de indicadores         

Disponibilização de informação         

Verificação e acompanhamento 
de oportunidade de melhorias 

        

  



 
 
 

    
 

36 
 

8. Referências 

CGEE, 2017a. Desenho e detalhamento do primeiro nível do metaprocesso 

Inteligência Estratégica em CTI. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos, 2017 

CGEE, 2017b. Panorama da Bioeconomia no Brasil e Identificação das Áreas 

Estratégicas. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2017 

CGEE, 2019a. Relatório final contendo as bases operacionais estabelecidas 

para o serviço OCTI. Brasilia, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 

2019. 

CGEE, 2019b. Documento contendo a modelagem de processo para a operação 

de observatórios. IN: Modelagem e Automação de Processos Finalísticos. 

Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 2019. 

CGEE, 2020. Proposta de Observatório em Bioeconomia. Brasília, DF: Centro 

de Gestão e Estudos Estratégicos, 2020. 

IEA. International Energy Agency. Data and Statistics. Disponível em: 

<https://www.iea.org/data-and-statistics> acessado em novembro de 2020 

KAHANER, Larry. Competitive intelligence: how to gather, analyze, and use 

information to move your business to the top. New York: Touchstone, 1997. 

Novacana. Mapa das usinas de Etanol e Açúcar do Brasil. Disponível em: 

<https://www.novacana.com/usinas_brasil/mapa> acessado em novembro de 

2020 

UNICA. União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Observatório da cana. 

Disponível em: <https://observatoriodacana.com.br/> acessado em novembro de 

2020 

 

 

https://www.iea.org/data-and-statistics
https://www.novacana.com/usinas_brasil/mapa
https://observatoriodacana.com.br/


 
 
 

    
 

37 
 

Anexo 1 – Etapas de construção do Boletim de Bioeconomia 

O processo utilizado para realização do mapeamento da produção científica no 

Web of Science (WoS), iniciou-se através da aplicação da metodologia snowball, 

que tem como objetivo mostrar - de maneira didática e para não-especialistas - 

conteúdos e tópicos tratados por cientistas sobre um assunto pré determinado. 

Outros objetivos do exercício são: simplificar e melhorar as revisões literárias, 

gerar insumos para buscas em bases de dados e identificar evidências para a 

tomada de decisão.  

O snowball é realizado a partir de rodadas subsequentes. Inicialmente um termo 

é buscado e seus resultados analisados até que se chegue a novas expressões 

de busca. A partir da análise dessas novas expressões, estas serão inseridas na 

base de dados escolhida e uma nova busca é realizada. Se o resultado for 

satisfatório essa amostra poderá conceber dados a serem gerados e 

interpretados de forma clara ao final, caso contrário mais uma rodada com novas 

expressões encontradas deverá ser realizada.  

Para a construção deste boletim que é focado em mapear tendências da 

bioeconomia no WoS, o termo utilizado na primeira rodada foi “bioeconomy”. 

Abaixo um fluxo de trabalho do que foi realizado para obter os resultados 

apresentados no boletim: 

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

“bioeconomy”; 

• Busca realizada em 05/08/2020 com um total de 1675 resultados 

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

• Registro completo com referências 

• Formato: Tagged Data win UTF-8; 

3. Os arquivos *.txt do WoS foram importados no InsightNet 
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4. Foram selecionados os tipos de documentos: artigos, conference papers, 

review e early access; 

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

recolhendo tanto as palavras-chave (PC) dos autores dos artigos quanto 

as PC adicionadas pela equipe do WoS. 

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

ocorrências em pelo menos 5 artigos; 

7. Foram identificados os trios de PC com maiores números de 

coocorrências; 

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

ordem decrescente de coocorrência. Como teste de consistência, a 

sequência foi comparada com os coeficientes de agrupamento das PC, 

com base na contagem de triângulos na rede de coocorrências; 

9. Foram selecionadas as 7 PC com maiores quantidades de triângulos; 

10. Foi feita uma nova consulta com combinação das 7 PC em 35 triplas 

diferentes; 

11. Foram verificadas na pesquisa avançada do WoS as quantidades de 

registros recuperados a partir de cada tripla, equivalente a 20.361 artigos 

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

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

• Ex: tripla_1 OR tripla_2 OR tripla_3 OR tripla_4 OR tripla_5...; 

13. Os metadados foram exportados no formato do item 2; 

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

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

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

dos artigos e foram calculados os clusters de artigos similares; 

16. Foram identificados os registros diretamente conectados (vizinhos, 

portanto, com maior similaridade semântica) aos registros da “semente”; 

17. Registros não diretamente conectados aos dados da primeira consulta 

foram eliminados restando um total de 4640; 

18. Da rede de similaridade semântica restante, foi gerada a rede de 

coocorrência de PC que ocorreram em pelo menos 10 artigos; 
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19. Os dados de nomes dos países foram harmonizados no laboratório de 

dados do Gephi. 

• P. R. China > China 

• People R China > China 

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

autovetor e Coeficiente de Clustering Médio; 

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

resultados foram interpretados. 

 


