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Rosangela Capozoli
De São Paulo

O etanol de segunda geração
estará disponível nos postos de
combustíveis do país em dezem-
bro de 2013. A previsão é da em-
presa GraalBio Investimentos
S/A, do grupo brasileiro Graal,
que promete uma produção ini-
cial de 82 milhões de litros na
primeira de cinco plantas que
pretende instalar em cinco anos.
A produção do etanol de segun-
da geração, ou etanol 2G, utiliza
uma nova tecnologia que apro-
veita também o bagaço da cana,
aumentando a produtividade
entre 30% e 40%. O etanol 2G está
sendo visto como uma espécie de
pré-sal do biocombustível,
atraindo empresas e centros de
pesquisas, como o Instituto de
Pesquisa Tecnológicas da USP e o
CTC, de Piracicaba.

Nesse impulso, agências finan-
ciadoras já reservaram orçamen-
tos para o 2G. “A GraalBio investi-
rá R$ 300 milhões para produzir
etanol de segunda geração. O
BNDES já sinalizou que o projeto
foi enquadrado e o financiamen-
to poderá superar 70% desse va-
lor. Esses recursos serão absorvi-
dos em importação de equipa-
mentos e construção da planta”,
explica Bernardo Gradin, presi-
dente da GraalBio.

A GraalBio deverá ser a primeira
empresa a produzir o 2G no Brasil
graças a parceira firmada com a
Chempex, subsidiária da italiana
Mossi & Guisolfi (M&G), uma das
maiores produtoras de PET do
mundo. “Assinamos o contrato em
janeiro de 2012 e compramos o di-
reito de aplicar a tecnologia no
Brasil. Em seguida, nos associamos
com uma usina de primeira gera-
ção de etanol. Nossa expectativa,
num cenário arrojado, é de ter a
primeira planta em escala comer-
cial no Brasil, produzindo 82 mi-
lhões de litros em dezembro de
2013”, explica.

A próxima empreitada da em-
presa será construir outras quatro
plantas em cinco anos com a in-
tenção de produzir, em cada uma
delas, 100 milhões de litros de eta-
nol 2G. “Ainda estamos negocian-
do onde serão construídas as fábri-
cas, mas já temos conversas adian-
tadas na região Nordeste, e nos es-
tados de Minas Gerais e São Paulo,
porém ainda não fechamos os
contratos”, diz.

Em outra frente, o Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC), insta-
lado em Piracicaba, no interior de
São Paulo, já está em fase adianta-
da em suas pesquisas com o etanol
2G. A etapa de laboratório ocorreu
no biênio 2008/2009, e nos dois
anos seguintes foi concluída a es-
cala piloto. “A nossa etapa atual é
de demonstração. Será montada
uma planta no próximo ano, que
deve entrar em operação em 2014.
Trata-se de uma unidade cerca de
dez vezes menor que uma planta
comercial”, adianta Oswaldo Go-
doy Neto, gerente de projetos de
pesquisa do CTC. Os recursos virão
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento (BNDES) que vai disponibi-
lizar R$ 3 bilhões, nos próximos
quatro anos, para apoiar o desen-
volvimento de projetos do etanol
2G e projetos que visem o desen-
volvimento, a produção e a comer-
cialização de novas tecnologias in-
dustriais destinadas ao processa-
mento da biomassa proveniente
da cana-de-açúcar.

“Tomamos um empréstimo do
BNDES de R$ 350 milhões que se-
rão absorvidos em mais de oito
projetos envolvendo desde cana
até desenvolvimento de enzimas e
projetos para a produção de eta-
nol de segunda geração”, explica o
gerente de projetos. A planta de
demonstração produzirá entre 20
e 30 mil litros de etanol/dia e a co-
mercialização da nova tecnologia
está prevista para 2016. “O etanol
de segunda geração será o nosso
pré-sal, porque entre 2016 e 2020
a meta é dobrar a produção atual
desse combustível no Brasil”, ex-
plica. Na safra 2012/2013, a produ-
ção brasileira de etanol (combustí-
vel e não combustível) deve atingir
24 bilhões de litros, 5% acima da
temporada anterior, segundo a
consultoria F.O. Licht. A produção
de etanol combustível deve ser de
22 bilhões de litros, ante 20,9 bi-
lhões de litros na safra anterior.
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Negócios Programa TI Maior coloca áreas como defesa, educação e saúde como prioritárias

Foco em excelência ajuda softwares

André Vellozo: programa incentiva certificação de produtos por iniciantes para disputarem vendas ao setor público

Ana Luiza Mahlmeister
Para o Valor, de São Paulo

Apesar de crescer mais de 10%
ao ano o mercado brasileiro de
software ainda é pouco expressivo
internacionalmente. Formado
principalmente por pequenas e
médias empresas, alcançou no ano
passado receita de US$ 21,4 bi-
lhões. O grande responsável por
esse valor são os serviços, que re-
presentaram US$ 15 bilhões: ape-
nas US$ 6,3 bilhões correspondem
às vendas de software. Segundo
pesquisa da Associação Brasileira
das Empresas de Software (Abes)
em parceria com o IDC Brasil, em
2011 as exportações somaram
apenas US$ 1,9 bilhão, com um
crescimento de 12,4% comparado
ao ano anterior.

Há mais espaço para a inovação
quando há foco em áreas de exce-
lência. Para estimular o desenvol-
vimento de softwares o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) lançou em agosto o progra-
ma TI Maior, que vai aplicar R$ 486
milhões repassados por meio de
editais públicos. O plano dá priori-
dade a áreas como defesa e segu-
rança cibernéticas, educação, saú-
de, petróleo e gás, energia, aeroes-
pacial, grandes eventos esportivos,
agricultura e ambiente, finanças,
telecomunicações e mineração. O
edital também destaca as tecnolo-
gias inovadoras que podem gerar
grandes impactos nessas cadeias
como computação em nuvem,
mobilidade, internet, entreteni-
mento, supercomputação e
software livre.

O grande mérito do programa,
segundo Rubén Delgado, presi-
dente da Associação para a Promo-
ção da Excelência do Software Bra-
sileiro (Softex), é o de posicionar o
país em dez áreas estratégicas. “Sa -

bemos que Israel é especializado
em software de defesa e a Índia em
serviços. Faltava ao Brasil um foco
para poder interessar à indústria
internacional”, afirma Delgado.

O país cresce exponencial-
mente em exportação de softwa-
re. Em nove anos deu um salto
saindo de US$ 100 milhões em
2002 para US$ 1,9 bilhão no ano
passado. “Nenhuma outra indús-
tria cresceu mais de dez vezes co-
mo a de software”, diz Delgado.

A formação de mão de obra é
um dos pontos chave do progra-
ma recentemente lançado. Um es-
tudo da Softex projeta um déficit
de 280 mil profissionais até 2020
se o setor continuar crescendo no
mesmo ritmo. “É necessário um
grande incentivo à formação de
capital humano, escasso princi-
palmente na área de programa-
ç ã o”, afirma Silvio Meira, profes-
sor titular de engenharia de
software da Universidade Federal
de Pernambuco e cientista chefe
do Centro de Estudos de Sistemas
avançados do Recife (Cesar).

Ele destaca que o incentivo deve
acontecer já no ensino médio,
atraindo os jovens por meio do de-
senvolvimento de games e redes
sociais. Para isso é necessário dotar
as escolas com sistemas robóticos
e incluir no currículo disciplinas li-
gadas à ciência da computação.
“Os jovens usam a informática na
escola mas não ‘f a z e m’ informáti -
ca, isto é, têm pouca experiência
em desenvolvimento. Assim como
aprendem biologia e física, devem
começar desde cedo a ter contato
com a disciplina da computação”,
argumenta Meira.

Meira também aponta o alto
custo e a falta de qualidade da ban-
da larga em diversas regiões como
impedimento à competitividade
internacional das empresas.

Para Gerson Schmitt, presidente
da Associação Brasileira das Em-
presas de Software (Abes), o setor
acomodou-se à venda de serviços
baseados em homens/hora e pou-
co investiu em produtos. “As com-
pras do governo concentram-se no
software livre, que não cria uma in-
dústria, não traz inteligência nem
inovação ao país”, afirma.

O portal de compras públicas
só aceita software de código aber-
to, que representa 4% do mercado
brasileiro. “Essa preferência não
criou escala e temos poucos pro-
dutos exportáveis. O ideal é que o
governo priorize o software na-
cional, independentemente da
p l a t a f o r m a .” Outra proposta é a

isenção de tributos federais sobre
a receita de licença de software
com a contrapartida da aplicação
em P&D para incentivar a forma-
ção de mão de obra.

O presidente da Associação para
a Promoção da Excelência do
Software Brasileiro (Assespro Na-
cional), Luis Mario Lucchetta, re-
força que o programa TI Maior
chama atenção para o setor de
software, mas ressalta que há espa-
ço para mais estímulo. “A meta di-
vulgada pelo programa é dobrar o
faturamento do setor de TI no país
até 2020. O crescimento de 100%
projetado para oito anos equivale
a uma taxa anual média de 9%. Nos
últimos 20 anos o setor nunca

apresentou taxa inferior a essa,
mesmo em anos de crise econômi-
ca", questiona Luchetta.

André Vellozo, CEO da Red -
D r u m m e r, exportadora de softwa-
re para integração de processos
premiada no exterior, destaca que
o programa incentiva a certifica-
ção de produtos por empresas ini-
ciantes para disputarem vendas ao
setor público. “O país é reconheci-
do só pelos serviços e por mimeti-
zar operações de sucesso do exte-
rior. É importante que o programa
crie cultura de desenvolvimento
para que empresas maduras pos-
sam oferecer produtos inovadores
no mercado internacional atrain-
do mais capital de risco”, diz.

Suzano aposta
em lignina para
gerar energia
Felipe Datt
Para o Valor, de São Paulo

Uma molécula que confere re-
sistência às árvores e que está pre-
sente em cerca de 25% da madeira
do eucalipto pode se tornar uma
fonte alternativa de energia para a
indústria de papel e celulose nos
próximos anos. E, futuramente,
poderá ser utilizada em produtos
que vão de dispersantes para asfal-
tos a rações animais.

A lignina, com poder calorífico
que corresponde a dois terços do
óleo combustível, é extraída desde
novembro de 201, a partir da inau-
guração da primeira planta de ex-
tração da América Latina operada
pela Suzano Papel e Celulose na
unidade de Limeira, no interior de
São Paulo. A planta contou com R$
1 milhão em recursos da Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep)
e tem capacidade de produção de
mil toneladas por mês.

No processo tradicional de
produção de celulose, a lignina é
um dos componentes, ao lado da
hemicelulose, do chamado “licor
n e g r o”, um fluido cuja queima
em caldeiras é utilizada de forma
maciça pela indústria papeleira
para a produção de energia.

A tecnologia desenvolvida pela
Suzano envolve separar a lignina
do fluido, em um processo que re-
duz a acidez do licor e petrifica a
molécula. As grandes fábricas têm
supercapacidade de produção de
licor negro, o suficiente para gerar
energia e vender o excedente. “O
desafio é justamente extrair a lig-
nina e encontrar aplicações que
possam agregar mais valor do que
a queima e a produção de energia”,
diz Fabio Figliolino, gerente-exe-
cutivo de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação da Suzano.

O principal desafio da planta
em Limeira é desenvolver o po-
tencial da lignina como substitu-
ta de derivados do petróleo em
diferentes aplicações comerciais.

Uma das possíveis utilizações,
explica o executivo, é a fabricação
dos chamados lignosulfonatos,
produtos químicos provenientes
da lignina que sofrem processo de
sulfonação (quando a molécula se
torna solúvel em água) e podem
ser utilizados como dispersantes
para concreto, ração animal ou
mesmo na composição de produ-
tos químicos especiais ou mesmo
fármacos. Outra possibilidade é
sua utilização para a fabricação de
bioplásticos. “Acreditamos já ter
alguma aplicação definida no pró-
ximo ano, a partir das pesquisas na
planta piloto”, adianta Figliolino.

Iniciativas como a da planta de
lignina fazem parte da estratégia
da Suzano, explica o gerente, de
“olhar para floresta e tirar mais
valor do que a produção de papel
e celulose”. São, também, resulta-
do de uma mudança estratégica
da empresa, iniciada em 2008 e
que culminaram com o desenvol-
vimento do “Projeto Inovação”.
Após 15 meses de estruturação,
que contou com o auxílio da con-
sultoria em gestão Macroplan, o
projeto unificou os investimen-
tos em pesquisa e inovação com
estratégias tecnológicas que bus-
cam aumentar a produtividade
nas florestas, a eficiência dos pro-
cessos produtivos e agregar valor
aos produtos. A equipe responsá-
vel por encontrar novas soluções
na Suzano conta atualmente com
52 profissionais — sendo nove
mestres e doutores — e 165 pes-
quisadores externos.

“O primeiro elemento de nossa
estratégia tecnológica é reunir in-
formações de como a empresa de-
seja caminhar pelos próximos cin-
co ou dez anos, com a opinião de
acadêmicos, cientistas e pesquisa-
dores sobre como o setor e a tecno-
logia se desenvolverão. Essa estra-
tégia tecnológica busca entender o
negócio e a ciência e é no valor des-
sas metas que definiremos o apeti-
te da Suzano”, afirma Figliolino.
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Asuaoportunidadedeconversar compalestrantes
internacionais sobre temas relevantes.

Economia criativa: Ideias e iDEAIS gerando riquezas.

30 e 31 de outubro,
no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre.

Informações e inscrições: 0800 51 8555 - (51) 3347.8555 - inovacao@sistemafiergs.org.br e através do site
www.fiergs.org.br/inovacao2012 onde também se encontra a relação completa dos temas e dos palestrantes.

De Onde Vêm as Boas Ideias? / STEVEN JOHNSON (EUA)
Especialista em mudança organizacional a partir da criatividade. Professor da New York University.
Colunista do “The New York Times” e do “The Wall Street Journal”. Autor do livro “De Onde Vêm as Boas
Ideias?”.

Consumo Colaborativo / LAUREN ANDERSON (AUSTRÁLIA):
Diretora de Inovação do Collaborative Lab, onde pesquisa os impactos do consumo colaborativo,
considerado pela Revista TIME como uma das “10 ideias que irão mudar o mundo”, na vida das pessoas
e das organizações.

Educação no Brasil - Presente e futuro / RUBEM ALVES (BRASIL):
Psicanalista, educador, teólogo e escritor, é autor de livros e artigos abordando temas educacionais,
onde faz críticas ao sistema de ensino brasileiro, com publicações em diversos idiomas. É membro da
Academia Campinense de Letras.

Indústria da Criatividade no Reino Unido / NITIN DAHAD (REINO UNIDO):
Especialista em tecnologia da informação e comunicação, trabalha em parceria com a UK Trade &
Investment para assessorar empresas de base tecnológica altamente inovadoras no Reino Unido sobre
planos de expansão em mercados como Brasil, Oriente Médio, África e Índia.

Criatividade Construindo o Futuro / GERD LEONHARD (ALEMANHA):
Fundador do Green Futurist e CEO da The Futures Agency, onde desenvolve cenários para o futuro da
mídia e o papel da sustentabilidade ambiental. Autor do livro “Do Ego ao Eco - Por que Negócios Usuais
Irão nos Matar, e o que Faremos Sobre Isso?”.
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