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Reformas no mercado de GLP e seus 
riscos 

Por Helder Queiroz 

O Governo Brasileiro tem se empenhado em sinalizar o objetivo de baratear o 
custo da energia, destacando os seus impactos potencialmente positivos sobre a 
renda das famílias e a competitividade do setor industrial. 

É inegável o mérito do objetivo. Para a sua consecução, no caso da indústria de 
óleo e gás, a agenda de propostas envolve a busca de maior competição que seria 
fruto de duas grandes etapas de reformas. Por um lado, as reformas estruturais 
através da redução do poder de mercado da Petrobras (venda de ativos no 
refino, na distribuição de derivados e na infraestrutura de transporte) 
permitiriam a consequente e esperada entrada de um número maior de agentes 
econômicos. Por outro lado, as reformas regulatórias criariam um novo regime 
de incentivos e um novo padrão de concorrência. Estes dois movimentos de 
reforma não estão dissociados, e a qualidade de sua implementação terá grande 
influência no resultado final. 

Uma ilustração exemplar da necessidade de conciliar sequencialmente os passos 
de reformas estruturais e regulatórias com a atração de investimentos e o 
aprimoramento das condições de competição é o mercado de GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo). O GLP tem uma importância crucial para as famílias, 
por ser o combustível para a cocção de alimentos da maioria da população. Tal 
característica, muito mais marcante no Brasil do que em outros países, é 
explicada pelo insuficiente desenvolvimento dos dutos de distribuição de gás 
canalizado. Por esta razão, o mercado de GLP é suprido por distribuidores e 
revendedores em todo o país, sem que sejam noticiados problemas de ruptura 
de seu fornecimento. 

Apesar do mercado de distribuição de GLP ser concentrado, destaca-se que há 
rivalidade entre as firmas líderes e, no plano regional, existem diferenciadas 
estruturas de mercado, com graus de concentração diversos, que variam 
bastante de um estado a outro. 

A melhoria das condições de concorrência pode e deve ser sempre perseguidas. 
Entretanto, algumas medidas que estão em curso de discussão no mercado de 
GLP apontam para uma previsível desorganização de um mercado, colocando 
em risco a garantia do abastecimento e, sobretudo, a segurança operacional 
associada à movimentação e manuseio do produto. 

Algumas medidas propostas pelo CNPE e ANP parecem não atentar, com a 
devida precisão, para as especificidades setoriais e para as condições de 
concorrência. Duas delas, pautadas pela tese não demonstrada de incremento 
da competição com benefícios ao consumidor, causam forte preocupação: o 
enchimento fracionado dos botijões e a supressão da marca. 
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O objetivo de autorizar o enchimento fracionado dos botijões parte da ideia de 
que a liberdade de escolha do consumidor, a qualquer tempo e lugar, provocaria 
uma redução de preços. Ou seja, não seria necessário promover a troca de 
botijões vazios por cheios; a qualquer instante o consumidor, que em tese ainda 
disporia de informações completas, perfeitas e em tempo real de todos os preços 
de revendedores, poderia retirar seu botijão em uso e “completar o tanque”, 
usando a analogia já feita para uma comparação equivocada da dinâmica de 
abastecimento da gasolina e etanol com aquela observada no GLP. 

Os problemas de segurança operacional decorrentes da movimentação irrestrita 
de GLP e os riscos de acidentes já deveriam apelar para uma análise muito mais 
cautelosa dessa proposta. Mesmo considerando que a maioria dos 
consumidores possa não optar por uma solução como essa, por razões práticas e 
pelo atual nível de qualidade do serviço de fornecimento do produto, os custos 
de fiscalização da conformidade das entregas tende a ser muito maior para o 
regulador. 

As medidas parecem dar menos peso a um aspecto que já favorece a escolha do 
consumidor. No mercado de GLP existe, há anos, o instrumento da 
portabilidade. A cada mês são comercializados cerca de 35 milhões de botijões 
de 13 kg, sendo que cerca de 25% desse total são objeto de troca de fornecedor; 
isto é, a cada compra o consumidor pode eleger o fornecedor que considerar o 
mais conveniente, sem qualquer custo de transação, pois isto já é feito de 
maneira transparente para o funcionamento do mercado. Além da portabilidade 
da marca, há também a portabilidade de cilindros de capacidade igual ou 
inferior a 13kg. 

Esses dispositivos, já previstos na regulamentação setorial, definem o padrão de 
competição e o comportamento do consumidor. E, por tal razão, a marca fixada 
no botijão cumpre um papel importante para as condições de competição. A 
marca das distribuidoras, gravada em alto relevo em cada botijão 
comercializado, fornece proteção aos consumidores e rastreabilidade com 
relação a eventuais problemas de qualidade do produto, além de ser de 
responsabilidade integral das empresas de distribuição. Tal aspecto pode ser 
considerado como um fator de competitividade entre empresas rivais, pois 
impõe a necessidade permanente de investimentos na prestação de serviços, 
garantia da qualidade e conservação dos recipientes. 

Cabe sublinhar que uma intervenção preventiva das autoridades de regulação 
e/ou de defesa da concorrência no setor deveria ter como ponto de partida uma 
análise concreta das eventuais distorções operacionais e competitivas 
identificadas no funcionamento do mercado nas condições atuais. Ou seja, as 
novas diretrizes setoriais e resoluções do regulador deveriam contemplar os 
custos que serão incorridos pelos agentes econômicos, bem como os custos de 
regulação, fiscalização e enforcement. 

Uma agenda que tente executar, simultaneamente, um conjunto amplo de 
reformas patrimoniais, estruturais e regulatórias corre sério risco de 
comprometer a segurança operacional, a garantia do abastecimento e o valor 
esperado de venda dos ativos, pois a incerteza com relação a mudanças de 
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cunho regulatório serão, sem sombra de dúvida, precificadas pelos potenciais 
novos entrantes. 
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Singularidade, contemporaneidade e 
diversidade na construção de um novo 

setor elétrico brasileiro 

Por Ronaldo Bicalho 

O momento atual do setor elétrico brasileiro é marcado pela exaustão do seu 
modelo hidrelétrico tradicional. O desafio colocado por essa ruptura radical da 
trajetória elétrica brasileira impõe a configuração de um novo setor elétrico 
assentado em bases distintas daquelas que sustentaram materialmente o 
desenvolvimento da energia elétrica no País. 

O modelo elétrico tradicional brasileiro é composto por três elementos 
essenciais: energia hidráulica, reservatórios e forte coordenação. Sobre eles foi 
construída a base que sustentou o nosso setor durante praticamente toda a sua 
existência. 

Um conjunto de eventos fragilizou essa fundação. 

O primeiro deles foi a adoção, a partir dos anos 1990s, de uma política 
energética para o setor elétrico baseada na liberalização do mercado, pautada, 
essencialmente, pela privatização e introdução da competição nos mercados 
elétricos. A principal consequência dessa adoção foi a fragmentação do setor, 
em termos de agentes, interesses e organizações setoriais, que desestruturou a 
base institucional tradicional, que permitia a coordenação das decisões de curto 
e de longo prazo, sem ter sido capaz de substituí-la por uma nova que fosse 
realmente eficaz na coordenação do nosso singular setor elétrico. 

O segundo evento foi o surgimento de crescentes restrições técnicas, 
econômicas e ambientais à construção de reservatórios, que, concretamente, 
reduziu drasticamente a capacidade de regulação do sistema, deixando-o cada 
vez mais exposto ao risco hidrológico. Essa redução teve seus impactos 
agravados pelo peso cada vez maior da intermitência na geração, via a crescente 
participação das novas fontes renováveis (eólica e solar) e das novas usinas 
hidrelétricas a fio de água (sem reservatório). 

O terceiro evento foi a redução do potencial hidrelétrico; acelerada pela 
concentração desse potencial na Amazônia, com sua exploração contingenciada 
por fortes restrições ambientais, políticas e sociais. 

Dessa maneira, o tripé – energia hidráulica, reservatórios e coordenação – que 
formava a base de sustentação do nosso modelo elétrico, simplesmente se 
desmanchou, inviabilizando a sua manutenção como elemento estruturante da 
operação e expansão do setor no País. Portanto é preciso encontrar um novo 
modelo. 

Para isso, é fundamental olhar o que acontece no setor elétrico no mundo. A 
partir desse olhar mais amplo, constata-se que a maneira de se jogar o jogo 
elétrico no mundo também está mudando drasticamente. O setor elétrico 
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mundial, que foi erigido sobre a base da energia contida nos combustíveis 
fósseis, se vê impedido, por razões político/ambientais, de seguir utilizando 
esses combustíveis. 

Pra fazer face a essa interdição, a solução colocada na mesa é a utilização de 
uma nova base de recursos naturais formada pelas energias renováveis. O 
problema principal dessa substituição é a perda de controle sobre a 
disponibilidade da energia contida nessas fontes energéticas (p. ex, não 
controlamos quando e onde venta, tampouco quando e onde faz sol). 

Essa perda muda completamente a forma como nós lidamos com a eletricidade. 
Forma esta baseada no acesso à energia que queremos, onde queremos e 
quando queremos. 

Para viabilizar a substituição dos fósseis pelos renováveis em larga escala é 
preciso que a disponibilidade energética que nós estamos acostumados, obtida a 
partir de um estoque (fósseis) sobre o qual temos o pleno controle, seja agora 
alcançada a partir de um fluxo sobre o qual não temos controle (a energia dos 
ventos ou a energia do sol, p. ex.). 

Para se alcançar isso, os desafios técnicos, econômicos, organizacionais e 
político/institucionais são enormes. 

Diante da estatura desses desafios e dos riscos à segurança do abastecimento 
elétrico envolvidos em uma transição dessa natureza, a dimensão 
político/institucional adquire uma incontornável relevância; demandando uma 
crescente participação do Estado para arbitrar os elevados custos econômicos, 
políticos e sociais associados a essa mudança radical do mundo elétrico. 

Nesse contexto, o grande desafio do setor elétrico brasileiro hoje é justamente 
pensar um novo modelo de operação e expansão, sob a perspectiva dessas 
grandes transformações que estão acontecendo no setor elétrico do mundo e, a 
partir daí, requalificar nossos recursos naturais e nossa infraestrutura de ativos 
elétricos. 

Essa requalificação pode ter como base: (1) o reconhecimento de que a 
qualidade fundamental para a sobrevivência no novo mundo elétrico é a 
flexibilidade – necessária para enfrentar a intermitência intrínseca às fontes 
renováveis – e que (2) essa flexibilidade já está presente no setor elétrico 
brasileiro. Presente: (i) na grande capacidade de estocagem de energia, 
representada pelos nossos reservatórios; (ii) na grande flexibilidade do nosso 
parque gerador, representada pelas nossas centrais hidrelétricas; (iii) na nossa 
grande flexibilidade espacial, representada pelo nosso extenso e amplo sistema 
de transmissão. 

A partir desse movimento estratégico poderíamos tentar inverter a trajetória de 
custos crescentes da oferta de eletricidade e construir vantagens competitivas 
para a nossa indústria e condições favoráveis de acesso ao conforto provido pela 
eletricidade para a sociedade brasileira. 



Energia elétrica 
 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2019 Página 8 
 

Nesse sentido, garantir a segurança energética no Brasil hoje implica reinventar 
o nosso setor elétrico, tendo como base a combinação dos nossos recursos e 
ativos flexíveis com as generosas possibilidades que o novo mundo elétrico 
oferece ao País. 

Para isso, alguns princípios estruturantes desse novo modelo setorial devem ser 
estabelecidos. 

O primeiro deles é que o Brasil tem um setor elétrico singular, baseado em 
hidroeletricidade, reunindo um conjunto integrado de grandes reservatórios 
espalhados pelos quatro cantos do País. Essa integralidade é que permite a 
exploração de economias de escala, escopo e diversidade climática em níveis 
muito acima daqueles observados em outros sistemas elétricos ao redor do 
mundo. Um sistema integrado que, portanto, demanda uma gestão 
integralizadora. 

Essa singularidade do setor elétrico brasileiro exige que sejamos capazes de 
encontrar soluções singulares e originais. Originalidade que, a propósito, já 
fomos capazes de exercitar no passado. 

O segundo princípio a ser levado em conta na elaboração de um novo modelo 
para o setor elétrico brasileiro é que a nossa transição elétrica se encontra no 
interior de um processo mais amplo que é a transição do setor elétrico mundial 
e que detemos ativos que são cruciais na construção do novo setor elétrico 
baseado em energias renováveis intermitentes: uma enorme capacidade de 
estocagem de energia representada pelos nossos reservatórios; uma grande 
flexibilidade de geração representada pelas nossas hidrelétricas; e uma 
admirável capacidade de integração de espaços com diversidade climática 
representada pelo nosso amplo e extenso sistema de transmissão. 

Devemos aproveitar ao máximo o fato de sermos um dos países mais 
preparados para lidar com a intermitência das fontes renováveis. No entanto, é 
preciso fazer isso respeitando, mais uma vez, a nossa singularidade. Isto implica 
em configurar uma transição que não seja simplesmente, mais uma vez, um 
mimetismo de experiências descontextualizadas de transição. Dados os nossos 
atributos, a nossa transição terá características próprias tanto em termos de 
escala/centralização quanto de coordenação. Isto implica em operar em níveis 
de concentração e coordenação mais elevados do que aqueles observados em 
outros sistemas. 

Nesse contexto, reservatórios, plantas de geração hidrelétrica e linhas de 
transmissão são ativos estratégicos para a transição. Detê-los implica gerenciar 
a transição buscando objetivos de natureza estratégica para o País. 
Considerando que hoje, o Estado brasileiro, via a Eletrobras, detém 
praticamente a metade desses ativos – 52% dos reservatórios; 45% da geração 
hidrelétrica; 47% da transmissão -, mantê-los nessa condição é um objetivo 
fundamental de qualquer política energética que almeje garantir a segurança do 
suprimento elétrico nas próximas décadas. 

Reter esses ativos na mão da Eletrobras também implica manter parte 
significativa da renda hidráulica sob o controle do Estado, de tal forma a 
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manejar esses recursos para reduzir os custos da transição para a sociedade e a 
economia com um todo; não permitindo a simples apropriação individual 
desses excedentes por agentes privados. 

Aproveitar a grande diversidade da matriz de recursos energéticos seria o 
terceiro princípio estruturante para a configuração de um novo modelo elétrico. 
A diversidade da dotação de recursos naturais do Brasil permite ao país jogar 
com uma gama de recursos dificilmente encontrada em outros sistemas 
elétricos. Da energia nuclear à energia solar, passando por biocombustíveis, gás 
natural, eólica e hidráulica, a matriz elétrica brasileira permite combinações que 
podem viabilizar elevadas participações das novas energias renováveis. 

Singularidade, contemporaneidade e diversidade devem ser as grandes apostas 
de um novo modelo para o setor elétrico brasileiro. 
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Construindo a bioeconomia 19 – O 
desafio dos ecossistemas de inovação 

Por José Vitor Bomtempo, Flávia Chaves Alves e Daniella Fartes 

A estruturação dos ecossistemas de inovação tem sido reconhecida como um 
desafio maior na construção da bioeconomia. Recentemente, um trabalho 
realizado pela OCDE Innovation Ecosystems in the Bioeconomy destacou esse 
papel, defendendo a tese de que, muito mais que o desafio de construir uma 
biorrefinaria, a bioeconomia deve ter em mente a importância central da 
estruturação de um ecossistema que articule, na região, as dimensões-chave do 
projeto inovador: do suprimento de matérias-primas à destinação dos produtos, 
passando pela concepção das biorrefinarias e pelas atividades de P&D. O 
trabalho da OCDE compara 10 países e discute como cada um deles tem lidado, 
com sucesso ou não, com o desafio de estruturar os ecossistemas de inovação 
em seus espaços regionais. São estudados os casos de Bélgica, Canadá, China, 
Finlândia, França, Itália, Japão, Noruega, Suécia e Estados Unidos. 

O Brasil não fez parte do grupo de países estudados. Mas a questão parece 
bastante oportuna. Afinal, a agenda da bioeconomia parece finalmente ganhar 
espaço no país. A recente Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que 
transcorreu de 21 a 25 de outubro, teve como tema Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Uma iniciativa do MCTIC, com 
apoio do CGEE, pretende elaborar um documento que estruture as bases 
da estratégia nacional em bioeconomia. Foi organizada recentemente a Frente 
Parlamentar da Bioeconomia, uma iniciativa da ABBI, Associação Brasileira de 
Bioinovação. E ainda, reconhecendo a atualidade do conceito e ampliando sua 
circulação, a revista Exame dedicou sua reportagem de capa de novembro à 
bioeconomia, destacando uma pergunta central: O país vai aproveitar essa 
grande oportunidade? 

Seria então importante que a reflexão sobre os ecossistemas de inovação na 
bioeconomia fosse feita e aprofundada no Brasil. Uma recente tese de 
doutorado[1], Ecossistemas de Inovação: dois estudos de casos na bioeconomia, 
defendida por Daniella Fartes no Programa de Engenharia de Processos 
Químicos e Bioquímicos, na Escola de Química da UFRJ, é uma contribuição 
inicial ao tema. Apresentamos a seguir uma síntese desse trabalho. 

A tese busca explorar uma abordagem, crescentemente utilizada, a de 
Ecossistemas de Inovação (EI), que tem sido percebida como adequada para 
compreender os desafios de indústrias nascentes. Ecossistema de Inovação pode 
ser definido como um conjunto de arranjos colaborativos e competitivos através 
do qual as empresas combinam as suas ofertas individuais em uma solução 
coerente voltada para o cliente. Entretanto, alguns fundamentos dessa 
abordagem ainda não estão plenamente estabelecidos. Um desses fundamentos 
é a determinação se a análise deve ter foco em produto ou em empresa. Assim, o 
objetivo da pesquisa foi identificar os pontos críticos do processo de inovação 
dentro dos EIs de forma a contribuir para o desenvolvimento de estratégias 
empresariais em bioeconomia, simultaneamente estudando a influência de duas 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/innovation-ecosystems-in-the-bioeconomy_e2e3d8a1-en
https://ubrabio.com.br/2019/10/31/projeto-do-mctic-e-cgee-vai-subsidiar-politica-nacional-de-bioeconomia/
https://www.novacana.com/n/cana/meio-ambiente/bioeconomia-bem-vindo-era-baixo-carbono-191119?kmi=vitor@eq.ufrj.br
https://infopetro.wordpress.com/2019/11/25/construindo-a-bioeconomia-19-o-desafio-dos-ecossistemas-de-inovacao/#_ftn1
http://epqb.eq.ufrj.br/download/ecossistemas-de-inovacao-2-estudos-de-caso-na-bioeconomia.pdf
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perspectivas de análise – produto e empresa – na construção dos EIs. Dois 
casos representativos da bioeconomia foram escolhidos: o etanol de segunda 
geração, para análise do produto, e a Amyris, para a análise da empresa. A 
metodologia foi baseada numa avaliação qualitativa empírica que buscou 
explorar cinco dimensões-chave dos EIs: estágio evolucionário, estrutura focal, 
alocação de desafios, estratégia e Value Blueprint. 

Os principais resultados para o etanol de segunda geração mostraram um 
ecossistema diversificado, em termos de players e estratégias, no estágio de 
nascimento e com um maior nível de cooperação que competição (Quadro 1). 
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Quadro 1: Lições do estudo de caso do etanol 2G 

Dimensão 
Resultado 
da Análise Aspectos importantes 

Estágio 
Evolucionário Nascimento 

A cooperação entre ecossistemas focais teve 
um papel mais relevante que a competição. 
As empresas buscaram cooperação para 
sanar os principais desafios impostos pela 
inovação. 

Estratégias 

Ecossistemas 
focais –
 Keystone e 
dominação. 

Ecossistema 
geral – 
Keystone 

Ecossistema focal: Beta Renewables, 
Granbio, Raízen e Abengoa seguindo a 
estratégia de keystone e Poet-DSM e Dupont 
buscando uma estratégia de dominação. 

Ecossistema Geral: Poet-DSM seguindo com 
a estratégia de licenciamento e a 
DowDupont passando a atuar no nicho. 

Alocação dos 
desafios Componentes 

Mostrou que a localização dos desafios nas 
estruturas focais é favorável à criação de 
vantagem competitiva, considerando a 
superação dos desafios. 

Estrutura 

Identificação 
de fatores que 
influenciam 
na estrutura 
dos EIs 

O tipo e a origem das empresas influenciam 
na estrutura dos ecossistemas. O papel que é 
atribuído ao etanol 2G varia de acordo com a 
origem da empresa, influenciando também 
sua estratégia. 

Value 
Blueprint 

Necessidade 
de 
reconfiguração 

Raízen e Granbio precisaram reestruturar 
sua Value Blueprint. Já a Poet-DSM 
reconfigurou apenas a sua estrutura. 

Nova 
dimensão 
identificada – 
Agentes 
Agregadores 

BNDES/finep, 
DOE, e 
Novozymes 

Necessidade de atribuir uma classificação 
para os atores que conectam os ecossistemas 
focais e detêm um certo poder sobre o futuro 
do ecossistema à agentes agregadores. 

Os principais resultados da Amyris mostraram uma elevada capacidade de 
restruturação da Value Blueprint diante dos desafios e a presença de diferentes 
estratégias e estágios evolucionários em diferentes segmentos (Quadro 2). 
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Quadro 2: Lições do estudo de caso da Amyris 

Dimensão 
Resultado da 
Análise Aspectos importantes 

Estágio 
Evolucionário 

Nascimento  com 
movimentos de 
expansão 

Para lubrificantes e cosméticos o 
estágio já pôde ser classificado como 
expansão, os demais ainda estão no 
estágio de nascimento. 

Estratégias Keystone e Nicho 

As plataformas tecnológicas da Amyris 
e as propriedades do farneseno 
permitiram, na maioria dos casos, a 
estratégia de keystone. Amyris também 
atuou como nicho em casos onde só 
fornecia farneseno/esqualeno. 

Alocação dos 
desafios 

Inicialmente: tanto 
nos componentes 
quanto 
complementadores. 
Depois: reduz nos 
componentes. 

Desafios cooperativos se mostraram 
mais relevantes. Há uma redução dos 
desafios nos componentes quando a 
Amyris passa a ter acesso garantido à 
matéria-prima e passa a ter escala 
produtiva própria (planta de Brotas). 

Estrutura 

Fortemente 
dependente de 
parceiros para 
entrada em novos 
mercados 

Nos últimos anos as parcerias tem sido 
do tipo de co-desenvolvimento, 
voltadas para a criação de novas 
moléculas através das plataformas 
tecnológicas da Amyris. 

Value 
blueprint 

Necessidade de 
reconfiguração 

A Amyris reconfigurou sua Value 
Blueprint para enfrentar desafios com o 
mercado de biocombustíveis. O novo 
formato, baseado em suas core 
competences, permitiu a criação de 
um Ecosystem Carryover 

Nova 
dimensão 
identificada – 
Agentes 
conectores Givaudan 

Vantagem: Reduzir desafios 
cooperativos pelas experiências em 
mercados anteriores. Desvantagem: 
Dependência para com o parceiro é 
maior, o que pode acarretar em um 
risco de co-inovação também mais 
elevado. 

A análise conjunta mostrou que a natureza da inovação influenciou nas 
estruturas focais, alocação dos desafios e capacidade de reestruturação da Value 
Blueprint. Dentre as similaridades podem ser destacados os desafios para 
acessar a matéria-prima. Em relação à contribuição à abordagem de EI, os 



Biocombustíveis 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2019 Página 14 
 

principais resultados mostraram a capacidade das dimensões-chave em atender 
às duas diferentes perspectivas – produto e empresa – seguindo as 
recomendações metodológicas apresentadas (Quadro 3). 

Quadro 3: Diferenças entre a perspectiva com foco no produto e na 
empresa. 

Dimensão Produto Empresa 

Estrutura 

Necessita de uma divisão entre 
focal e geral. 

Focal – Identifica as relações de 
uma empresa para gerar o 
produto inovador 

Geral – Conjunto de Empresas 
que geram o produto inovado. A 
partir da análise de Ecossistema 
Geral é possível identificar a 
presença dos agentes 
agregadores. 

Pode necessitar de uma 
divisão entre os diferentes 
segmentos para uma análise 
mais precisa (caso da 
Amyris). 

Na análise do Ecossistema 
Total (com todas as áreas de 
atuação) é possível identificar 
os agentes conectores. 

Estágio 

Resultado da análise conjunta 
de todas as empresas que 
produzem o mesmo produto. 
Diferentes empresas podem 
estar mais ou menos avançadas 
que outras, mas a classificação 
geral é dada pelo conjunto de 
empresas. 

Diferente áreas podem estar 
mais ou menos avançadas 
que outras, o que pode gerar 
a necessidade de diferentes 
classificações de estágios para 
cada segmento. 

Localização 
dos 
desafios 

Resultado da análise dos 
desafios e estruturas de todas as 
empresas que produzem o 
produto inovador.  Dependendo 
da complexidade do 
ecossistema gerado, diferentes 
ecossistemas focais podem ter 
desafios localizados em partes 
diferentes da sua estrutura. 

Resultado da análise dos 
desafios e estruturas de todas 
as áreas de atuação da 
empresa.  Os desafios podem 
mudar de localização 
dependendo das áreas de 
atuação. 

Estratégia 

Necessidade de dividir as 
análises em ecossistemas focais 
e gerais. 

Pode possuir diferentes 
estratégias para diferentes 
segmentos. 

Value 
Blueprint 

Feito para cada empresa 
individualmente. 

Feito para a empresa como 
um todo. 
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A tese identifica, por fim, dois tipos de agentes participantes dos EI que não são 
relatados nos ecossistemas descritos na literatura: os agentes agregadores e 
conectores. A abordagem de EI conseguiu acessar os pontos críticos das 
inovações em bioeconomia, tanto na perspectiva de produto quanto na de 
empresa. Naturalmente, seguindo o desafio do trabalho recente da OCDE sobre 
a construção regional dos ecossistemas de inovação na bioeconomia, fica a 
necessidade de desenvolver essa análise para o estudo dos ecossistemas de 
inovação no Brasil e seus desafios. 

[1] Ecossistemas de Inovação na Bioeconomia, Daniella Fartes, 
EPQB/EQ/UFRJ, orientadores José Vitor Bomtempo e Flávia Alves.  Esta tese 
recebeu o Prêmio Casa Firjan, 2019, 2º lugar na categoria “A reinvenção das 
empresas”. 

https://infopetro.wordpress.com/2019/11/25/construindo-a-bioeconomia-19-o-desafio-dos-ecossistemas-de-inovacao/#_ftnref1

