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Medicina personalizada: um novo paradigma da 
P&D farmacêutica?

Thiago Leone Mitidieri
Renata de Pinho Gomes
Vitor Paiva Pimentel
João Paulo Pieroni*

Resumo
Doze anos depois da conclusão do Projeto Genoma, que permitiu o sequen-
ciamento do ácido desoxirribonucleico (DNA) humano, a chamada medi-
cina personalizada começa a ser uma alternativa real para o diagnóstico e 
tratamento de doenças complexas, particularmente no campo da oncologia. 
Baseada nos conhecimentos de genômica, bioinformática e biomarcadores, 
a nova abordagem vem permitindo que os novos medicamentos sejam mais 
precisos e efi cazes, além de alterar o processo de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) de novos produtos. Ao mesmo tempo, por serem de alto custo, esses 
novos tratamentos representam um desafi o para a incorporação nos sistemas 
de saúde. O objetivo deste trabalho é discutir a abrangência e o impacto 
desse paradigma emergente sobre as formas de organização da indústria 
farmacêutica internacional, especialmente em relação a seu tradicional 
modelo de P&D.
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Introdução
Ao longo do século XX, a indústria farmacêutica foi responsável pelo 

lançamento de diversos medicamentos inovadores que tiveram grande im-
pacto no progresso da saúde humana. O modelo de P&D adotado, baseado 
na busca de um medicamento que pudesse atender ao maior número de 
pacientes de determinada doença, foi considerado bem-sucedido.

No entanto, desde o início dos anos 2000, o modelo de P&D vem sendo 
debatido: enquanto os investimentos em inovação cresciam, a quantidade de 
lançamentos de novas moléculas diminuiu, caracterizando um movimento de 
queda da produtividade da P&D farmacêutica. Além disso, os medicamentos 
presentes no mercado não estavam conseguindo atender de forma efetiva às 
doenças crônico-degenerativas de incidência crescente sobre a população, 
particularmente nas áreas da oncologia e da neurologia.

A conclusão do Projeto Genoma em 2003, um dos maiores esforços 
conjuntos de pesquisa já realizado, possibilitou o sequenciamento do 
gene humano, o que auxiliou nas pesquisas e práticas em diversos campos 
da saúde. Com o avanço de outras tecnologias – como a bioinformática 
e os biomarcadores – e a associação com as informações fi siológicas 
dos pacientes, passa a ser possível a compreensão da doença em nível 
molecular, aumentando a efetividade do diagnóstico e do tratamento de 
doenças  crônico-degenerativas, especialmente do câncer.

Os impactos mais visíveis desses avanços na P&D farmacêutica parecem 
estar principalmente no desenvolvimento de um diagnóstico molecular asso-
ciado ao medicamento, que testa ou direciona o tratamento a um subgrupo 
de população com uma mutação genética específi ca. Tal mudança implica 
maior assertividade da pesquisa, mas em um mercado potencialmente menor, 
o que eleva os preços de determinados medicamentos.

Nesse contexto, a eventual incorporação tecnológica desses produtos na 
assistência à saúde, pública ou privada, requer uma avaliação criteriosa de 
seu custo-efetividade. O avanço do envelhecimento da população e a maior 
incidência de doenças crônicas nos países ricos e pobres inserem a possível 
adoção da medicina personalizada no âmbito das discussões internacionais 
sobre a sustentabilidade dos sistemas de saúde.

No Brasil, a indústria farmacêutica nacional benefi ciou-se signifi cati-
vamente do crescimento do mercado interno na última década, sustentado 
principalmente pela ascensão dos medicamentos genéricos. No entanto, 
um cenário mais acirrado de concorrência nesse segmento pôs em dúvida a 
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7viabilidade de estratégias de empresas baseadas exclusivamente em gené-
ricos (GOMES et al., 2014).

Trabalhos recentes publicados no BNDES Setorial buscam apontar e dis-
cutir alternativas de diferenciação competitiva da indústria brasileira a curto e 
médio prazo. São exemplos desses esforços: a possibilidade de construção de 
uma indústria de biotecnologia no país (REIS; LANDIM; PIERONI, 2011); 
a criação de oportunidades em direção à inovação incremental e à pesquisa 
de novos medicamentos com base na biodiversidade brasileira (PIMENTEL 
et al., 2015); uma possível verticalização para a produção de princípios ativos 
em nichos tecnológicos (MITIDIERI et al., 2015); e a internacionalização 
para acesso a novos mercados e competências tecnológicas (PIMENTEL et 
al., 2014). Embora o tema deste trabalho esteja ainda distante das estratégias 
das empresas e instituições brasileiras, sua justifi cativa se insere no mesmo 
contexto, com uma visão a longo prazo.

O objetivo deste artigo é, portanto, apresentar e discutir o paradigma emergen-
te da medicina personalizada sobre diversos aspectos da saúde, particularmente 
acerca de seu impacto sobre o modelo de negócio da indústria farmacêutica e 
as novas formas de P&D de medicamentos em âmbito internacional. A partir 
da compreensão dessa tendência no desenvolvimento de novos medicamentos, 
pretende-se discutir, como agenda de pesquisa futura, os desafi os e as oportuni-
dades para a inserção brasileira nessa abordagem emergente de saúde.

Para a realização deste trabalho, além da utilização de revisão biblio-
gráfi ca, a equipe do BNDES também entrevistou empresas farmacêuticas 
nacionais e multinacionais, empresas de diagnóstico, hospitais e especialistas 
que refl etem sobre o tema.

O artigo é composto por esta “Introdução” e mais quatro seções. A seção 
“A evolução do paradigma de saúde e a P&D farmacêutica” apresenta os 
conceitos e os avanços que levam ao paradigma da medicina personalizada, 
em contraposição ao modelo usual de organização da indústria farmacêutica, 
além de uma discussão sobre a adoção desse paradigma sobre os sistemas 
de saúde. A seção “As principais tecnologias da medicina personalizada” 
discorre sobre a base técnica e científi ca que suporta a medicina personali-
zada. Na seção “Desdobramentos para a indústria farmacêutica”, discutem-
-se o estágio atual da P&D farmacêutica, os principais resultados obtidos dos 
medicamentos com base no novo paradigma e os impactos para o modelo de 
negócio da indústria. Nas “Considerações fi nais”, retomam-se os aspectos 
abordados no artigo e aponta-se para uma agenda de pesquisa no Brasil.
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A evolução do paradigma de saúde e a P&D farmacêutica
No contexto das grandes conquistas do conhecimento humano, o pro-

gresso científi co no campo da medicina e da saúde nos últimos cem anos 
é notável. A descoberta e o desenvolvimento de antibióticos, vacinas e 
medicamentos contribuíram para uma revolução sociodemográfi ca, com 
redução das taxas de mortalidade, elevação da expectativa de vida e aumento 
do bem-estar da população.

Os resultados obtidos em relação a novos produtos estão vinculados 
ao paradigma médico vigente. O estado da arte na medicina é fruto do 
progresso de diversas ciências correlatas, como a biologia, a química e a 
farmacologia. Assim, a medicina progride concomitantemente às ciências 
que a suportam, cujo progresso, por sua vez, é refl etido nos modelos de 
negócio da indústria farmacêutica.

O paradigma médico atual se caracteriza pelo foco no tratamento da 
doença após o aparecimento dos sintomas, com métodos de diagnóstico 
e tratamento baseados em médias populacionais (estatística). O desenvol-
vimento de novas drogas se baseia em modelo “tamanho único” (one size 
fi ts all), e a decisão quanto ao tratamento fi ca circunscrita às alternativas 
providas exclusivamente pelo médico (HOOD, 2011).

Em torno dessas características, a indústria farmacêutica alcançou um 
padrão de P&D de novos medicamentos bem-sucedido durante a segunda 
metade do século XX, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. 
Com um vasto campo de doenças sem tratamento, o modelo de inovação 
praticado pela indústria buscava encontrar um medicamento que pudesse 
atender ao maior número de pacientes com aquela doença (modelo tamanho 
único), geralmente baseado em pequenas moléculas de síntese química. 
Com o atendimento a um grande número de pacientes, muitos produtos 
ultrapassavam a marca de US$ 1 bilhão em vendas, fi cando conhecidos 
como medicamentos blockbusters.

Com a disseminação das técnicas de DNA recombinante nos anos 1980, 
a biotecnologia moderna despontou como uma nova trajetória tecnológica 
capaz de lidar com algumas das doenças pouco atendidas pelo conhecimento 
da síntese química. Embora tenha provocado uma revolução na ciência e 
no mercado, os primeiros produtos da era biotecnológica também foram 
desenvolvidos com base no modelo tamanho único, como a insulina e o 
hormônio do crescimento.
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9Sob essa abordagem, então, a indústria farmacêutica se tornou um dos 
setores de maior faturamento e lucratividade, ao inserir no mercado um 
número considerável e constante de novos medicamentos. A média de lan-
çamento de novas entidades químicas registradas nesse período (1950-2000) 
no Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador americano, foi 
de trinta moléculas ao ano (BARREIRO; FRAGA, 2015).

Essa situação favorável teve um revés entre os anos de 2000 e 2010, 
quando se passou a observar um relativo declínio na produtividade da P&D 
(Gráfi co 1), em que o número de novas moléculas registradas por ano era 
inferior à média histórica da indústria farmacêutica (BARREIRO; FRAGA, 
2015). A redução da produtividade da P&D foi caracterizada pelo contínuo 
aumento dos gastos em pesquisa sem o concomitante resultado em novos 
produtos registrados. Tal fato alerta para o esgotamento do modelo de inova-
ção vigente, o que contribui também para a redução de novos medicamentos 
aprovados e para o aumento das exigências regulatórias.

Gráfico 1 | Gastos em P&D e número de medicamentos aprovados – 
Estados Unidos, 1992-2014
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A difi culdade de encontrar tratamentos mais efi cazes por meio desse 
paradigma é relevante sobretudo nos campos da oncologia e da neurologia, 
que ainda não dispõem de medicamentos com resposta expressiva dos pa-
cientes. Conforme a Tabela 1, a taxa de efi cácia do tratamento de diferentes 
classes terapêuticas varia entre 80%, no uso de analgésicos, e 25%, no uso 
de oncológicos. Além disso, estima-se que ocorram cerca de 2,2 milhões 
de casos de reações adversas ao uso de medicamentos todos os anos nos 
Estados Unidos e cerca de cem mil mortes por ano (FDA, 2013).

Tabela 1 | Taxa de eficácia dos tratamentos, doenças selecionadas

Tipo de doença Taxa de efi cácia (%)
Dor (analgésicos) 80
Depressão 62
Asma 60
Arritmia cardíaca 60
Diabetes 57
Enxaqueca 52
Artrite 50
Osteoporose 48
Alzheimer 30
Câncer 25

Fonte: FDA (2013).

A Tabela 1 indica, ainda, que as taxas mais baixas de efi cácia dos trata-
mentos estão relacionadas a doenças crônico-degenerativas complexas, que 
representam um grande desafi o terapêutico. Essas doenças têm se tornado 
cada vez mais representativas na epidemiologia de diversos países tanto 
desenvolvidos quanto em desenvolvimento, representando um desafi o para 
os sistemas públicos e privados de saúde em todo o mundo. O aumento da 
expectativa de vida e a disseminação de hábitos de vida não saudáveis são 
os principais fatores que levam ao desenvolvimento dessas enfermidades 
(GOODWIN; STAMBOLIC, 2014).

É nesse conjunto de doenças que uma nova abordagem – que busca de-
senvolver medicamentos específi cos para o perfi l genético de um grupo da 
população – vem apresentando relativo sucesso. Conhecida como medicina 
personalizada, essa abordagem explica, em parte, a reversão na trajetória do 
Gráfi co 1 e o crescimento de registros de novos medicamentos no FDA a 
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11partir de 2010, alcançando o melhor resultado do período em 2014 (41 novos 
compostos aprovados para comercialização). Nesse ano, os medicamentos 
baseados na medicina personalizada responderam por 20% dos produtos 
aprovados, ou nove novas moléculas (PMC, 2015).

O paradigma da medicina personalizada
O conceito de medicina personalizada não é novo. É rotina médica 

observar que pacientes com sintomas semelhantes podem ter doenças dife-
rentes, com causas distintas. Da mesma forma, o mesmo tratamento pode 
ter boa resposta em determinados pacientes com uma enfermidade, mas 
não em outros que, aparentemente, têm a mesma doença. A base da medi-
cina personalizada reside no reconhecimento de que diferentes grupos de 
indivíduos têm características genômicas específi cas e que os tratamentos 
devem considerar tais diferenças.

Não há consenso na literatura quanto à defi nição de medicina persona-
lizada. Alguns exemplos seriam:

i. utilização de novos métodos de análise molecular para melhorar o 
controle da doença ou a predisposição para a doença por parte de 
um paciente;

ii. fornecimento do “tratamento certo, na dose certa, para o paciente 
certo, na hora certa”;

iii. customização do tratamento médico para as características individuais 
de cada paciente; e

iv. forma de medicina que utiliza informações sobre genes, proteínas e 
ambiente de cada pessoa com o objetivo de prevenir, diagnosticar e 
tratar a doença (FDA, 2013).

A emergência do paradigma da medicina personalizada em saúde1 está 
fundamentada nos recentes avanços nos campos da ciência e da tecnologia, 
como biologia molecular, imagiologia médica, nanotecnologia, medicina 
regenerativa e tecnologias da informação e comunicação (SWAN, 2012; 

1 Segundo Kuhn (2010), paradigma signifi ca um conjunto de realizações que se cristalizam em padrões 
que, por determinando período e de modo mais ou menos explícito, orientam o desenvolvimento das 
pesquisas na busca de soluções para os problemas por elas suscitados. As crises funcionam como 
circunstâncias impulsionadoras do processo de criação de um novo paradigma e se caracterizam por 
resultados insatisfatórios, pelo desacordo e pela intensa discussão de fundamentos.
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HOOD, 2011). Em especial no campo da biologia, o sequenciamento do 
DNA – possível somente por meio de modernos métodos computacionais – 
abriu oportunidade para o desenvolvimento da biologia molecular e a criação 
de um novo campo de pesquisa, a genômica (ALBERTS et al., 2007).

O grande marco científi co dessa trajetória foi a conclusão do Projeto 
Genoma Humano, em 2003, que envolveu um esforço global de 13 anos 
e US$ 1 bilhão investidos em pesquisa. Desde então, tanto o custo quanto 
o tempo necessário para o sequenciamento do genoma de um indivíduo 
reduziram-se drasticamente, conforme mostrado no Gráfi co 2. O custo 
do sequenciamento de um genoma humano completo passou de cerca de 
US$ 100 milhões em 2001 para US$ 2 mil em 2015 (PMC, 2014).

Gráfico 2 | Custo para o sequenciamento de um genoma humano completo
(US$ em escala logarítmica), 2001-2015
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Fonte: NIH (2015).

Com o lançamento da segunda geração de equipamentos de sequencia-
mento em 2008, conhecidos como Next Generation Sequencing (NGS),2 

2 Frederick Sanger, em 1977, foi pioneiro no sequenciamento do genoma completo do DNA de um 
bacteriófago, usando o método de “inibição da terminação da cadeia” (chain-terminating inhibitor). 
O método automatizado de Sanger é considerado a “primeira geração” de máquinas sequenciadoras. 
Os novos sequenciadores fornecem uma plataforma rápida e de baixo custo, superando largamente em 
efi ciência as tecnologias de sequenciamento tradicionais desenvolvidas no fi m dos anos 1970. A NGS 
teve grande impacto na pesquisa científi ca tanto básica quanto aplicada, especialmente na área biológica. 
O grande avanço oferecido pela NGS é sua capacidade de produzir e processar um enorme volume de 
dados de forma cada vez mais rápida, barata e precisa (BARBA; CZOSNEK; HADIDI, 2014).
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13espera-se que, em um futuro próximo, a redução do custo viabilize a intro-
dução do mapeamento do genoma na rotina médica (PMC, 2014).

No que se refere à prática clínica, no paradigma tamanho único, a 
decisão do médico sobre que medicação prescrever ocorre com base em 
uma informação geral sobre o tratamento a ser indicado ao paciente. Se o 
medicamento não tiver resposta satisfatória em algum tempo (dias ou se-
manas), ele poderá ser alterado. A abordagem “tentativa-e-erro” pode levar 
a reações adversas, baixa adesão ao regime de tratamento e insatisfação do 
paciente (FDA, 2013).

Por sua vez, a medicina personalizada busca considerar as diferenças 
de genótipo e fenótipo dos indivíduos na tomada de decisão a respeito do 
tratamento.3 Nesse contexto, a principal contribuição da medicina perso-
nalizada é aumentar a efi ciência na tomada de decisão clínica ao distinguir 
antecipadamente os pacientes com maior probabilidade de se benefi ciar de 
um determinado tratamento daqueles com menor chance. Assim,  reduzem-se 
a possibilidade de incorrer em custos desnecessários de tratamento e a 
ocorrência de efeitos colaterais do medicamento sem obtenção de ganho 
terapêutico (SWAN, 2012).

A Figura 1 ilustra um exemplo da diferença entre a abordagem tentativa-
-e-erro do paradigma tamanho único e a da medicina personalizada. De um 
lado, no paradigma tamanho único, encontram-se pessoas diagnosticadas 
com a mesma doença e que recebem de forma indistinta o mesmo tratamento; 
de outro lado, no paradigma personalizado, a dose do medicamento é sele-
cionada com base na análise das características dos pares genótipo-fenótipo 
de cada grupo de indivíduos, observando-se uma variabilidade existente 
entre seus metabolismos. Dessa forma, pode-se alcançar maior precisão e 
efi cácia no tratamento (FDA, 2013).

O progresso da medicina personalizada está acarretando o aprofundamen-
to do conhecimento sobre os mecanismos subjacentes da doença em nível 
molecular, além da estratifi cação de doenças complexas em seus subtipos 
distintos para teste, diagnóstico e tratamento com as drogas adequadas, o 
que eleva o nível de precisão, bem como indica novas abordagens para a 
descoberta de alvos terapêuticos inéditos (HOOD, 2011).

3 Enquanto o genótipo pode ser defi nido como o conjunto de genes de um indivíduo que não são modifi -
cados, o fenótipo se refere às características morfológicas, fi siológicas ou de comportamento do indivíduo.



14

M
ed

ici
na

 p
er

so
na

liz
ad

a:
 u

m
 n

ov
o 

pa
ra

di
gm

a 
da

 P
&

D 
fa

rm
ac

êu
tic

a?

Figura 1 | Comparação entre os diferentes paradigmas de medicina

Exemplo do modelo
tamanho único

Todos os pacientes
recebem a mesma dose do

medicamento, por
exemplo, 100 mg

Genótipo A Genótipo RGenótipo  B

A combinação genótipo-fenótipo de cada paciente faz com que seu
organismo metabolize o medicamento de forma diferente

Exemplo do modelo
medicina personalizada

Fenótipo
Metabolismo normal

Dose de 100 mg

Fenótipo
Metabolismo lento

Dose de 10 mgDose de 500 mg

Fenótipo
Metabolismo rápido

Fonte: Adaptado de FDA (2013).

Impactos nos sistemas de saúde
A eventual incorporação de produtos e serviços da medicina persona-

lizada no âmbito dos sistemas de saúde ainda é controversa. Por um lado, 
a estratifi cação em subgrupos de indivíduos e a ampliação de testes de 
diagnóstico molecular, base da medicina personalizada, podem levar a um 
aumento imediato dos custos; por outro, é possível que a longo prazo haja 
ganhos para o sistema, caso de fato se verifi que a redução de internações e 
de utilização de medicamentos desnecessários, contribuindo para melhorar 
a relação custo-efetividade dessas novas tecnologias.

Essa discussão é especialmente relevante se considerado o período de 
provação pelo qual passam os diferentes sistemas de saúde. As despesas com 
saúde atingiram volumes consideráveis, comprometendo signifi cativamente 
os orçamentos públicos e privados. Com o envelhecimento da população e 
a maior incidência de doenças crônicas, a tendência é de que os custos de 
saúde continuem a crescer de forma acelerada.

Quando considerada a assistência à saúde, o debate em torno da medicina 
personalizada geralmente inclui uma abordagem mais abrangente. Chamado 
de medicina P4 (P4 medicine), esse conceito adiciona as dimensões preven-
tiva, preditiva e participativa à personalização, buscando um novo modelo 
de organização dos sistemas de saúde (HOOD, 2011).
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15Em contraposição ao modelo atual, que visa combater a doença após a 
manifestação de seus sintomas perceptíveis, o principal objetivo da medi-
cina P4 é quantifi car o estado de saúde de cada indivíduo. O foco no estado 
saudável do paciente alerta para a possibilidade de desenvolvimento da 
enfermidade antes de os primeiros sintomas se manifestarem. A informação 
eleva a capacidade preventiva e preditiva do sistema, antecipando o momento 
de tomada de decisão sobre o tratamento adequado (KAYE et al., 2012).

Outro aspecto dessa abordagem está na tendência de o paciente adquirir 
mais controle e responsabilidade sobre seu estado de saúde, principalmente 
pelo maior acesso a informações disponíveis. Assim, ele passa a participar 
mais da tomada de decisões a respeito de seu tratamento. Além disso, as 
formas e possibilidades da medicina participativa estão intimamente ligadas 
às novas tecnologias digitais (KAYE et al., 2012).

Do ponto de vista prático, a incorporação de uma abordagem mais perso-
nalizada nos sistemas de saúde está vinculada à migração das informações 
médicas para uma base eletrônica. A digitalização de toda a informação clínica 
e outras características do paciente – como tipo sanguíneo, histórico familiar, 
prescrições, resultados de exames de imagem e, mais recentemente, o perfi l 
genômico – representa uma questão-chave para aumentar a efi ciência do 
sistema. Embora incipiente, já existe grande discussão em torno da privaci-
dade e uso dessas informações por médicos, empresas, pacientes e cientistas.

Um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, o sistema inglês, 
tem discutido e implementado políticas em direção à medicina personaliza-
da. No fi m de 2014, o National Health System (NHS) lançou um plano de 
ação – Personalized Health and Care 2020 – com o objetivo de reformar o 
atual sistema por meio da implantação de novas tecnologias, incluindo as 
dimensões de prevenção, precisão e participação e o suporte das tecnologias 
de informação (NATIONAL INFORMATION BOARD; DEPARTMENT 
OF HEALTH, 2014).

Dois de seus principais objetivos a serem atingidos até 2020 são acesso 
on-line às informações médicas, em base digital, a todos os indivíduos co-
bertos pelo sistema de saúde e a organização das informações genômicas 
e fenotípicas destinadas a alimentar o processo de inovação e desenvolvi-
mento industrial. Nesse plano também há outros objetivos voltados para a 
melhoria da efi ciência e para o treinamento de profi ssionais destinados a 
novas funções.
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As principais tecnologias da medicina personalizada
As técnicas relacionadas à medicina personalizada contribuem para 

tornar mais efi ciente o processo de P&D, seja pela redução do tempo de 
desenvolvimento de um produto, seja pelo aumento de sua taxa de sucesso 
(FERRARA, 2007). Essa abordagem pressupõe a integração de diversas 
áreas do conhecimento, como a bioquímica, a genética, a fi siologia e a 
computação. No entanto, pode-se afi rmar que a P&D de produtos per-
sonalizados se baseia, principalmente, em três pilares de conhecimentos 
multidisciplinares e altamente relacionados, que serão explorados em mais 
detalhes adiante: genômica, bioinformática e biomarcadores.

Genômica
A genômica é a ciência que estuda os genomas – coleção completa de 

genes que compõem o DNA de um organismo – e suas funções, bem como 
as interações entre eles e deles com os ambientes interno e externo. Isso 
inclui o estudo de padrões no sequenciamento de DNA e ácido ribonuclei-
co (RNA)4 e de mutações genéticas, hereditárias ou somáticas (adquiridas 
durante a vida).

O Projeto Genoma Humano identifi cou que o número de genes que 
contêm informações de codifi cação de proteínas varia entre 25 mil e 35 mil, 
sendo a estrutura genética 99,9% idêntica em todos os seres humanos. São 
as diferenças nos 0,1% restantes que infl uenciam as diversas formas de 
ocorrência e desenvolvimento de doenças.

No entanto, com a fi nalização do projeto em 2003, os geneticistas 
concluíram que, isoladamente, o mapeamento genético e a identifi cação 
de genes (genômica estrutural) não explicariam a maior parte dos meca-
nismos biológicos, frustrando a expectativa inicial de desvendar de forma 
defi nitiva as causas das doenças e suas formas de prevenção. De posse de 
um grande conjunto de sequências genéticas depositadas, o desafi o passou 
a ser, então, encontrar correlações entre a estrutura e a função de cada gene 
(genômica funcional), o que deu início à chamada “era pós-genômica” 
(PIRES, 2008; CISN, 2015a).

4 DNA e RNA são macromoléculas celulares, formadas por meio da união de compostos químicos 
chamados de nucleotídeos. O DNA carrega a maior parte das instruções genéticas usadas no desenvol-
vimento e no funcionamento de todos os organismos vivos conhecidos e de alguns vírus, sendo também 
responsável pela geração do RNA. O RNA, por sua vez, é o responsável pela síntese de proteínas da 
célula (SÓ BIOLOGIA, 2015).
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foram promovidas e aperfeiçoadas técnicas que permitiram o avanço da 
pesquisa relacionada à genômica funcional, que passaram a integrar as 
chamadas ciências “ômicas” – entre as principais estão a transcriptômica, a 
proteômica e a metabolômica. Essas novas abordagens têm como objetivo 
compreender as mudanças no funcionamento do genoma em diferentes 
estágios do desenvolvimento e sob diferentes condições ambientais, pro-
porcionando um melhor entendimento da mecânica da biologia molecular.

A transcriptômica é a ciência que estuda o conjunto de transcrições 
celulares (moléculas de RNA) que os genes expressam em determinado 
momento (transcriptoma), sob certas condições (PIRES, 2008). Embora 
cada célula receba parte das transcrições maternas quando é formada pela 
divisão celular, o perfi l do transcriptoma também pode variar em função do 
estado fi siológico, de estímulos físicos, químicos, biológicos ou de doenças.

Para o avanço no diagnóstico de determinada doença, no entanto, também 
é preciso compreender como as proteínas são expressas. A proteômica é a 
ciência que busca caracterizar e entender o conjunto completo de proteínas 
que constituem o produto da expressão dos genes de determinado organismo 
(proteoma) e em que condições esses produtos são sintetizados em certos 
tecidos. As proteínas são o composto mais abundante da matéria viva e se 
organizam em redes funcionais, responsáveis por disseminar funções es-
pecífi cas no organismo. Dentro de uma rede de interações fi siológicas, as 
proteínas atuam como os nós, estando fortemente associadas a propriedades 
biológicas distintas.

Assim, enquanto a análise do genoma permite avaliar a susceptibilidade 
de desenvolver determinada condição, a análise do proteoma pode levar 
ao diagnóstico do que está ocorrendo com o indivíduo em tempo real. No 
entanto, enquanto o genoma é relativamente estável em um mesmo indiví-
duo, o proteoma é extremamente dinâmico, variando de célula a célula, de 
minuto a minuto, o que torna sua caracterização e análise bastante complexas 
(CISN, 2015b).

A metabolômica, por sua vez, é um campo relativamente novo e consiste 
no estudo sistemático das respostas do metabolismo humano a processos 
celulares específi cos induzidos pelo uso de medicamentos, por mudan-
ças ambientais ou pela própria doença. Por esse motivo, funciona como 
uma “impressão digital” química do organismo. A análise das respostas 
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metabólicas ocorre com base no conhecimento do conjunto completo de 
metabólitos (hormônios, açúcares, sais, aminoácidos e nucleotídeos, por 
exemplo) que podem ser encontrados no corpo humano (metaboloma). 
Seu aspecto mais relevante, por ser o produto fi nal tanto da confi guração 
genética de um organismo quanto da soma de todas as variáveis a que este 
está exposto, é ser capaz de fornecer uma imagem instantânea da fi siologia 
celular (CISN, 2015c).

No que se refere à genômica funcional, devem ser consideradas, ainda, 
as alterações reversíveis e herdáveis no genoma, que não modifi cam a se-
quência do DNA, mas que podem tornar diferente a resposta dos indivíduos 
a determinadas condições ambientais. Essa área do conhecimento é objeto de 
estudo da epigenética. Fatores como dieta ou estresse, por exemplo, podem 
ativar ou silenciar a atividade de determinados genes, que se relacionam à 
variação do fenótipo dos indivíduos. Embora possam ser revertidas, essas 
alterações podem ser transmitidas à geração seguinte e desempenham um im-
portante papel no processo de diferenciação celular, permitindo que as células 
mantenham características diferentes, apesar de conterem o mesmo material 
genético (SALVATO, 2008; LEARN GENETICS, 2015; CISN, 2015a).

Quanto à P&D de novos medicamentos, um conhecimento fundamental 
que se desdobra das ciências ômicas é a farmacogenômica, ramo da far-
macologia clínica que estuda a variabilidade de respostas a determinados 
medicamentos em função de variações genéticas na população (COSTA, 
2010). Para isso, associa conhecimentos da estrutura genética e dos me-
canismos de ação dos medicamentos para prever as doses que possam ser 
mais efi cazes e seguras para determinado indivíduo ou grupo. O advento 
da farmacogenômica vem possibilitando uma mudança no modelo de P&D 
farmacêutica, ao permitir o desenvolvimento de novos medicamentos as-
sociados a kits diagnósticos específi cos (FERRARA, 2007), conforme será 
abordado adiante.

A grande quantidade de dados gerados por meio da evolução das ciências 
ômicas e de seus desdobramentos gerou críticas ao estudo detalhado e isolado 
de cada gene, enzima ou processo metabólico. Em contraposição à chamada 
abordagem reducionista, a abordagem conhecida como biologia de sistemas 
(Figura 2) tem o objetivo de integrar em larga escala as informações sobre 
genótipo e fenótipo disponíveis, de forma a possibilitar intervenções em nível 
preventivo e terapêutico (OUTEIRO, 2006).
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-throughput) e métodos de bioinformática avançados para consolidar, tratar 
e sistematizar as diversas informações complexas de genética estrutural e 
funcional geradas (PELKONEN, 2012; KOUSKOUMVEKAKI et al., 
2013). As informações das diferentes ômicas associadas a um conjunto 
de dados do fenótipo de pacientes – disponíveis por meio de um pron-
tuário eletrônico – permitem a identifi cação de subgrupos populacionais, 
condição necessária para diagnóstico, prevenção e terapia por meio de 
medicina personalizada.

Figura 2 | Abordagem de biologia de sistemas
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Fonte: Elaboração própria, com base em Kouskoumvekaki et al. (2013).

Bioinformática
O progresso em torno das tecnologias ômicas não seria possível sem o 

avanço da bioinformática, disciplina científi ca que engloba conhecimentos 
sobre biologia, bem como aquisição, armazenamento processamento e 
análise de dados biológicos experimentais por meio da computação, sejam 
qualitativos ou quantitativos (FASSLER; COOPER, 2011).
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Inicialmente, a bioinformática teve como principal aplicação facilitar o 
manuseio dos dados gerados pelo Projeto Genoma Humano, além de viabi-
lizar e dar suporte a outras estratégias experimentais no campo da biologia 
molecular (CISN, 2015a).

Depois desse período, muitas informações foram disponibilizadas 
em bancos de dados de sequências gênicas, proteínas, perfi s metabóli-
cos, entre outros, cujo valor ainda não pode sequer ser estimado. Com 
a explosão na quantidade de dados a serem armazenados e processados a 
partir da era pós-genômica, é crescente a necessidade de desenvolvimento 
de novos programas, metodologias e ferramentas de processamento e 
correlação computacional.

A bioinformática também vem contribuindo para a P&D de novos com-
postos por meio da experimentação in silico, isto é, de simulação computa-
cional. Esse tipo de abordagem normalmente utiliza informações genéticas 
em uma primeira análise computacional para, com base nos resultados, 
direcionar e selecionar as estratégias de drug discovery com maior foco, o 
que pode gerar economia fi nanceira e de tempo de pesquisa.

No entanto, inúmeros bancos de dados biológicos ainda são construídos 
com enfoques limitados, para atender a necessidades de determinado grupo 
de pesquisa ou instituição. Sem comprometimento quanto à compatibilidade 
com outros sistemas, a aplicação se torna bastante restrita. Considerando-se 
que para responder a uma simples questão pode ser necessário o acesso a 
informações de vários bancos de dados, a falta de padronização e integra-
ção ainda é um dos grandes obstáculos para o avanço da bioinformática 
(CISN, 2015a).

Visando ao desenvolvimento de ferramentas para análise desse conjunto 
de dados, vem surgindo um número crescente de empresas que, ao atuar com 
base em big data e plataforma própria de dados, oferecem análises farma-
cogenômicas para médicos e para a indústria. Esse é um novo segmento de 
saúde que passa a existir por meio da abordagem de medicina personalizada.

Biomarcadores
O terceiro conhecimento-base para o avanço da medicina personalizada 

é o desenvolvimento de formas confi áveis de diagnóstico. A precisão e a 
acurácia do diagnóstico são fatores determinantes para a decisão correta 
sobre tratamentos e efeitos desejados (FDA, 2014). O diagnóstico pode 
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anatômicas dos pacientes, ou in vitro, por meio de biomarcadores, para 
identifi car e/ou quantifi car determinado metabólito nos fl uidos corporais.

Os biomarcadores são indicadores objetivos mensuráveis de processos 
biológicos normais (ou patogênicos) ou de respostas farmacológicas a 
intervenções terapêuticas (STRIMBU; TAVEL, 2011). Quanto mais especi-
fi camente um biomarcador estiver relacionado ao processo de uma doença, 
mais precisas serão as informações resultantes, o que permite detectar e 
classifi car processos patológicos ou monitorar o curso da terapia (DAVIS; 
SUTARIA, 2010; BAYER, 2015a).

Na prática clínica, os biomarcadores moleculares e genéticos vêm ga-
nhando importância progressiva, para fi ns de diagnóstico ou acompanha-
mento. De uma forma geral, podem indicar a probabilidade de um indivíduo 
desenvolver determinada doença, monitorar sua evolução ou indicar seu 
prognóstico. O exemplo mais conhecido do uso dessa tecnologia foi a cirur-
gia realizada pela atriz Angelina Jolie para retirada preventiva da mama. A 
atriz tinha uma mutação no gene BRCA1 que indicava elevada probabilidade 
(87%) de desenvolver câncer de mama (ROCHE, 2015).

Na P&D, os biomarcadores vêm sendo utilizados de forma crescente 
por meio de testes associados ao desenvolvimento de produtos terapêuticos. 
Conhecidos como companion diagnostics, são testes diagnósticos in vitro 
desenvolvidos com o objetivo específi co de fornecer a informação essencial 
para o uso seguro e efetivo de determinado medicamento.

Esses testes auxiliam os profi ssionais de saúde a determinar em que si-
tuação os benefícios de um produto terapêutico se sobrepõem ao potencial 
risco ou efeito adverso associado, podendo identifi car pacientes com maior 
propensão tanto a se benefi ciar com o tratamento quanto a apresentar efei-
tos adversos relacionados. Também podem ser utilizados para monitorar a 
resposta de um tratamento com o objetivo de ajustá-lo para a obtenção de 
resultado mais efi caz e/ou com o menor efeito adverso (FDA, 2014).

Desdobramentos para a indústria farmacêutica
Embora a medicina personalizada pareça se relacionar a um futuro 

distante, ela já é a realidade no mercado farmacêutico. Em 2014, as ven-
das de medicamentos com alguma abordagem de medicina personalizada 
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atingiram US$ 95 bilhões, cerca de 10% do mercado farmacêutico global 
(DIACEUTICS GROUP, 2015; IMS HEALTH, 2014).

Somente nos Estados Unidos, até 2014, 113 medicamentos já haviam 
sido registrados com indicação de biomarcadores na bula, enquanto em 
2006 eram apenas 13. Dentre os novos desenvolvimentos, destacam-se o 
vemurafi nibe (Zelboraf® da Roche), indicado para o tratamento de mela-
noma em pacientes que apresentam mutação no gene BRAF, e o crisotinibe 
(Xalkori® da Pfi zer), indicado para pacientes com câncer de pulmão com 
mutação no gene ALK (PMC, 2014).

O ano de 2014 representou um marco relevante dessa trajetória as-
cendente; o FDA concedeu 41 registros de novas entidades moleculares, 
o maior número de registros de sua história recente, e mais de um quinto 
deles (nove) apresentou indicação de biomarcador associado. Dessa forma, 
considerando o histórico recente em que se debatia a crise de produtividade 
na P&D farmacêutica, a medicina personalizada começa a despontar como 
uma das alternativas para a descoberta e o desenvolvimento de novos me-
dicamentos (PMC, 2015).

Considerando a medicina personalizada uma tendência que vem assumin-
do importância e apresentando resultados, cabe então analisar seus impactos 
sobre o modelo de negócio da indústria farmacêutica, com destaque para três 
elementos principais: o processo e as competências necessárias para a P&D 
de novos medicamentos, a relação de valor com a indústria de diagnóstico – 
principalmente in vitro – e mudanças no modelo de negócio da indústria.

Racionalização da P&D farmacêutica
O conhecimento adquirido e as informações geradas com o advento das 

ciências ômicas trouxeram para a indústria farmacêutica a possibilidade de 
racionalizar o processo de P&D, seja pelo potencial de redução do tempo 
e custo de desenvolvimento de um medicamento, seja pelo aumento de sua 
taxa de sucesso (PELKONEN et al., 2012).

Na fase inicial de pesquisa, principalmente na etapa de modelagem mo-
lecular, o planejamento de novos candidatos a fármacos é, cada vez mais, 
auxiliado por informações detalhadas sobre a estrutura, tanto da  proteína-alvo 
quanto das moléculas bioativas. Por meio do conhecimento das bases bioquí-
micas e moleculares da doença, é possível eleger o melhor alvo terapêutico 
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de sucesso terapêutico (BARREIRO; FRAGA, 2015).

Em 2013, o número de estruturas 3D de proteínas armazenadas em banco 
de dados, como o Protein Data Bank, havia alcançado cerca de noventa mil 
moléculas. Com isso, aumenta-se substancialmente o potencial de identifi -
cação de novos alvos com valor terapêutico. O próprio número de doenças 
cujas causas moleculares são conhecidas vem crescendo exponencialmen-
te, com a execução e conclusão do Projeto Genoma Humano (Gráfi co 3). 
Entretanto, o avanço do conhecimento sobre os mecanismos subjacentes 
às doenças ainda não foi acompanhado pelo crescimento de alternativas 
terapêuticas. Menos de 10% das doenças identifi cadas apresentam, ao me-
nos, um medicamento correspondente, o que revela um grande potencial de 
crescimento (COLLINS, 2014).

Gráfico 3 | Número de doenças com causa molecular conhecida, 1987-2013
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A farmacogenômica pode contribuir de forma signifi cativa durante 
as etapas de desenvolvimento, principalmente na fase de elaboração de 
protocolos e execução de testes clínicos. A relação entre padrão genético e 
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resposta clínica esperada pode levar, por exemplo, a uma redução no número 
de pacientes a serem selecionados, excluindo os que provavelmente não 
responderiam ao tratamento, o que contribuiria para ampliar sua efi cácia. 
É possível também determinar correlações entre os padrões genéticos e 
metabólicos dos pacientes, informações úteis para determinar a dosagem e 
a segurança do medicamento em teste, o que permitiria acelerar as etapas 
seguintes (PMC, 2014).

Além disso, há evidências de que o chamado efeito placebo,5 atribuído 
até então puramente a fatores psicológicos, está correlacionado a mutações 
genéticas específi cas. É conhecido, por exemplo, que a receptividade ao 
placebo é maior em pacientes que têm mutação nos genes que expressam a 
dopamina (recompensa) e a serotonina (humor). Caso as evidências sejam 
validadas, será possível alterar de forma signifi cativa o desenho de protocolos 
clínicos tanto pela possibilidade de realizar triagem genética dos pacientes 
a serem incluídos no teste quanto pelo melhor entendimento das interações 
entre os mecanismos de atuação do placebo e do princípio ativo testado 
(HALL; LOSCALZO; KAPTCHUK, 2015).

Dessa forma, a farmacogenômica pode viabilizar a retomada de pro-
jetos de medicamentos interrompidos por inviabilidade técnica, quando 
os resultados não foram sufi cientemente satisfatórios (do ponto de vista 
da segurança ou efi cácia), ou fi nanceira, no caso de produtos cujos re-
sultados não justifi cavam o investimento adicional (BAYER, 2015b). 
O desenho de ensaios clínicos com amostras menores e mais assertivas 
assume ainda mais relevância nas decisões de investimento da indústria 
(DIACEUTICS GROUP, 2015).

No entanto, para que todo o seu potencial seja plenamente utilizado, 
tornando a P&D de medicamentos mais racional, é necessário desenvolver 
competências distintas daquelas relacionadas às atividades tradicionais. 
Marcadores genéticos, biologia molecular e bioinformática, associados 
aos conhecimentos sobre biotecnologia e rational drug design, vêm 
se tornando a nova linguagem do desenvolvimento de medicamentos 
(DIACEUTICS GROUP, 2015).

5 De forma generalizada, entende-se como “efeito” ou “resposta placebo” a melhoria dos sintomas e/ou 
funções fi siológicas do organismo em resposta a fatores supostamente inespecífi cos ou inertes (sugestão 
verbal ou visual, comprimidos inertes etc.), atribuído, comumente, ao simbolismo que o tratamento 
exerce na expectativa positiva do paciente (TEIXEIRA, 2009).
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Considerando seus potenciais benefícios clínicos e de mercado, ob-

serva-se uma reorientação importante no pipeline de desenvolvimento da 
indústria em direção a produtos relacionados à medicina personalizada, com 
uso intensivo de biomarcadores (Gráfi co 4). Considerando informações de 
12 grandes empresas farmacêuticas,6 nos últimos cinco anos o portfólio 
de medicamentos associados a biomarcadores genéticos, em estudos clínicos 
fase III, foi ampliado signifi cativamente, já representando 180 ensaios em 
andamento (PMC, 2015).

Gráfico 4 | Portfólio de produtos em ensaio clínico fase III das 12 maiores empresas 
farmacêuticas, segundo uso de biomarcadores, 2010 e 2014
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Fonte: Diaceutics Group (2015).

Essa nova abordagem é particularmente relevante para o desenvolvi-
mento de novos medicamentos na oncologia, certamente a área que vem 
recebendo os maiores esforços da medicina personalizada. A baixa taxa de 
efetividade dos tratamentos tradicionais para os diferentes tipos de câncer, 
em conjunto com a complexidade genética da doença, justifi ca os esforços 
na aplicação de técnicas de precisão e terapias-alvo para o entendimento 
dos mecanismos da doença e no desenvolvimento de novos tratamentos.

6 Conforme Diaceutics Group (2015), foram consideradas as seguintes companhias: Amgen, AstraZeneca, 
Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers-Squibb, GSK, Janssen, Lilly, Merck (Estados Unidos), Novartis, 
Pfi zer, Roche e Sanofi .
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A maioria dos tipos de câncer envolve a mutação de múltiplos genes. 
Uma das características da célula cancerígena é sua instabilidade genética, 
o que a ajuda a se multiplicar e se proliferar de forma danosa. A alta taxa 
de mutações tende a fazer com que as populações de células cancerígenas 
sejam muito heterogêneas, o que torna difícil o tratamento de toda a popu-
lação de pacientes de câncer dentro do modelo de tratamento tamanho único 
(ALBERTS et al., 2007).

Como resultado, na área oncológica, mais de 70% de todos os medica-
mentos em desenvolvimento já são conduzidos com base na abordagem da 
medicina personalizada para um subgrupo específi co da população e com 
a utilização de biomarcadores (Gráfi co 5).

Gráfico 5 | Portfólio de medicamentos em desenvolvimento, total e oncologia
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Fonte: PMC (2015).

Segundo guia regulatório de FDA (2014), o medicamento e seu diagnóstico 
devem ser preferencialmente desenvolvidos em paralelo, com a performance 
e a signifi cância clínica do diagnóstico determinadas pela utilização de dados 
do desenvolvimento clínico do medicamento. Adicionalmente, se o teste é 
considerado essencial para a garantia da segurança e efi cácia da terapia, seu uso 
deve constar na bula do produto e um teste diagnóstico associado ( companion 
diagnostic) deve ser disponibilizado para a classe médica.
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mais bem-sucedida até o momento foi a do trastuzumab (Herceptin® Roche/ 
HercepTest ® Dako). O trastuzumab, indicado para o tratamento de pacientes 
com câncer de mama metastático que apresentam tumores com superexpres-
são do HER2, utilizou ao longo de todas as fases de seu desenvolvimento 
clínico um teste tradicional com biomarcador preditivo para a detecção imuno-
-histoquímica7 da mutação, com o objetivo de identifi car pacientes elegíveis 
para tratamento. A partir da demonstração de que o uso seguro e efetivo do 
medicamento pressupunha o teste, a agência regulatória americana (FDA) 
passou a requerer que um  companion diagnostic estivesse disponível para a 
classe médica (JØRGENSEN; WINTHER, 2010).

Assim, em paralelo à execução do estudo clínico fase III do trastuzumab, 
o HercepTest® foi desenvolvido pela empresa Dako por meio de estudo 
comparativo com o teste tradicional. Em 1998, o HercepTest® foi aprova-
do nos Estados Unidos simultaneamente ao trastuzumab, sendo indicado 
como seu companion diagnostic. O modelo de desenvolvimento paralelo 
medicamento-diagnóstico utilizado se tornou referência para esse tipo de 
combinação e, até hoje, o Herceptin® permanece entre os 15 medicamentos 
mais vendidos no mundo, com receita superior a US$ 5 bilhões em 2014 
(JØRGENSEN; WINTHER, 2010).

Cabe ressaltar, no entanto, que nem todos os potenciais candidatos a 
uma combinação medicamento-diagnóstico serão de fato lançados com um 
diagnóstico associado, em razão da imprevisibilidade das combinações no 
desenvolvimento e na prática clínica (FERRARA, 2007). Há casos também 
em que novos testes são desenvolvidos para medicamentos já registrados, 
buscando encontrar subgrupos de população cuja resposta do medicamento 
seja mais efetiva.

O exemplo mais conhecido da dificuldade de prever que medica-
mentos se beneficiarão de um biomarcador associado é o do cetuximab 
(Erbitux® – Merck Serono). Lançado em conjunto com um teste para 
EGFR positivo, os dados demonstraram que o medicamento também 
poderia ter efeito em parte da população com marcador EGFR negativo, 

7 A imuno-histoquímica (ou imunocitoquímica) é a utilização de anticorpos para identifi car proteínas 
e moléculas em células e tecidos visualizados ao microscópio e tem aplicação prática na detecção de 
doenças infecciosas, diferenciação de células neoplásicas, pesquisa de biomarcadores em neoplasias, 
entre outros usos (PATHOLOGIKA, 2015).
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mostrando que o teste seria pouco assertivo para restringir a população-
-alvo do medicamento (FERRARA, 2007).

Embora o uso do diagnóstico associado tenha potencial para melhorar a 
produtividade da P&D em função da racionalização do protocolo clínico, 
da redução do número de pacientes e do aumento da velocidade dos testes, 
muitas empresas vêm enfrentando um dilema quanto a seu uso. Se por 
um lado a produtividade da P&D tende a aumentar, por outro, o mercado 
potencial do produto fi ca reduzido ao grupo para o qual ele se mostra ge-
neticamente mais efi caz. Outro ponto importante a se considerar é que a 
limitação de alternativas de medicamentos para tratamento de uma mesma 
condição particular pode levar a um dilema ético, no caso hipotético de um 
paciente cujo perfi l genético exclua todas as opções de tratamentos dispo-
níveis (DAVIS; MA; SUTARIA, 2010).

Uma pesquisa de opinião entre especialistas empreendida por Tufts 
CSDD (2015) corrobora essas observações – o principal obstáculo aponta-
do para o pleno desenvolvimento da farmacogenômica ainda é de caráter 
científi co, relacionando-se à correta identifi cação de biomarcadores e a 
sua validação clínica. Em algumas classes terapêuticas, o entendimento do 
mecanismo molecular continua sendo insufi ciente para selecionar biomar-
cadores em estágios iniciais. Por esses motivos, apesar de seu potencial 
teórico de reduzir prazos e custos, o elevado desafi o tecnológico pode, em 
alguns casos, contribuir para elevar os custos e atrasar o desenvolvimento 
de produtos (DAVIS; MA; SUTARIA, 2010; BAYER, 2015a).

Como forma de induzir o desenvolvimento da medicina personalizada 
e responder ao desafi o tecnológico, o governo dos Estados Unidos lançou, 
em janeiro de 2015, a Precision Medicines Initiatives (PMI). Anunciada em 
discurso do presidente Barack Obama e coordenada pelo National Institute 
of Health (NIH), a PMI terá o foco inicial na área oncológica para, em mé-
dio prazo, expandir as pesquisas para outras doenças. O orçamento inicial 
é de US$ 215 milhões.

O principal insumo para as pesquisas será a estruturação de um grande 
estudo clínico observacional – com participação estimada em pelo menos 
um milhão de voluntários norte-americanos – com o objetivo de avaliar o 
uso do novo paradigma em um conjunto maior de pessoas ao longo de pe-
ríodos mais extensos. As informações biológicas, dados comportamentais 
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o desenvolvimento de novas drogas e dispositivos médicos.

O avanço do PMI requer a concomitante evolução da estrutura regulató-
ria. Para isso, o National Institute of Health (NIH) irá atuar em colaboração 
com outras instituições, como o Department of Health and Human Services, 
a fi m de estabelecer regras de proteção das informações confi denciais dos 
participantes, e com o FDA, central no estabelecimento de regras, para 
induzir o lançamento de produtos inovadores.

O segundo principal desafi o apontado por Tufts CSDD (2015) diz respeito 
à regulação. Considerando o maior impacto do diagnóstico na decisão clí-
nica, a autoridade regulatória norte-americana ampliou as exigências sobre 
as empresas de diagnóstico. Outra preocupação da FDA é o uso do medi-
camento para indicações que não constam na bula (off-label). Para garantir 
a segurança da população, em alguns casos, a agência exigiu que pacientes 
negativos para o biomarcador escolhido fossem incluídos no ensaio clínico 
de fase III (FDA, 2014; DAVIS; MA; SUTARIA, 2010; BAYER, 2015a).

Apesar dos desafi os científi cos e regulatórios existentes, o sucesso na 
integração entre medicamento e diagnóstico depende, também, do relacio-
namento entre as empresas farmacêuticas e as empresas de diagnóstico, o 
que pode ter efeitos sobre a dinâmica da indústria (FERRARA, 2007).

Modelo de negócio e ciclo de produto
A medicina personalizada pode alterar de forma signifi cativa o modelo de 

negócio da indústria farmacêutica. Tradicionalmente voltado à classe médica 
com produtos destinados a qualquer paciente com determinada doença, a 
segmentação das populações – que, de fato, respondem a cada medicamento – 
amplia a relevância do diagnóstico laboratorial e sua indústria, antes alocada 
em um segundo plano na dinâmica da prescrição. Assim, possivelmente 
estão mais bem posicionadas as empresas farmacêuticas que têm divisões 
de diagnóstico ou parcerias a longo prazo com empresas desse setor.

A integração entre medicamentos e diagnóstico é um dos principais 
fundamentos para que a Roche seja apontada, pela consultoria Diaceutics 
Group (2015), como a líder em medicina personalizada. A empresa dispõe 
de um portfólio considerável de terapias direcionadas (targeted therapies), 
que geram US$ 20 bilhões em receitas anuais (40% do total da empresa) e 
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uma divisão de diagnóstico in vitro também líder de mercado (STATON, 
2014; EVALUATE PHARMA, 2014).

Duas outras empresas aparecem em posição de destaque: a Janssen, 
pertencente ao grupo Johnson & Johnson; e a Novartis. A primeira é uma 
empresa amplamente diversifi cada na área da saúde e que atua na produ-
ção, desde material de consumo e dispositivos médicos até medicamentos 
de prescrição. Tem uma tradicional divisão de diagnóstico in vitro, com 
posição de destaque no mercado mundial. Já a Novartis, por não ter tradi-
ção na área de diagnóstico, adquiriu duas empresas para dar suporte a seu 
negócio de medicina personalizada, a Genoptix e a Vivacta (DIACEUTICS 
GROUP, 2015).

Além do maior valor do diagnóstico, uma das possíveis consequências da 
medicina personalizada para o modelo de negócios da indústria farmacêutica 
diz respeito ao ciclo de produto e à gestão de portfólios. Nesse contexto, a 
redução de custos e do tempo necessário para se lançar um medicamento 
pode encurtar o longo ciclo de produto característico da indústria farmacêu-
tica, ampliando a relevância da chamada concorrência terapêutica.

No modelo de blockbusters de síntese química, a empresa se aproveita 
da exclusividade proporcionada pelo sistema de patentes para obter elevadas 
margens de comercialização. Com o fi m do prazo das patentes, inicia-se o 
período de concorrência com os genéricos, que tendem a reduzir, signifi -
cativamente, tanto o preço quanto a quantidade vendida pelo produto de 
referência. No caso dos produtos biotecnológicos, a concorrência no período 
pós-patente tende a ser menos acirrada, por conta da complexidade regula-
tória, dos custos de desenvolvimento dos biossimilares e das difi culdades 
quanto à possibilidade de substituição (intercambialidade) do produto de re-
ferência pela versão concorrente (ELLERY; HANSEN, 2012; GABI, 2014).

Com a ampliação do portfólio de medicamentos farmacogenômicos, 
o investimento e o tempo necessários para o lançamento de um novo me-
dicamento devem ser reduzidos, com o potencial aumento do número de 
medicamentos no mercado. No mesmo sentido, também pode se tornar mais 
frequente a concorrência terapêutica para uma mesma indicação clínica, isto 
é, um novo medicamento substitui o anterior como padrão de tratamento 
ainda durante o período de exclusividade patentária. Caso essa tendência 
se confi rme, em alguma medida, é possível que as oportunidades para o 
lançamento de medicamentos genéricos se reduzam (IMS HEALTH, 2015).
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ma da medicina personalizada, venha a substituir completamente o modelo 
de negócios e de P&D tradicionais da indústria farmacêutica. Sempre que 
possível, a indústria seguirá buscando o desenvolvimento de uma molécula 
que atenda ao maior número de pacientes, tendo em vista a expectativa de 
uma elevada rentabilidade. Em um modelo híbrido, os produtos de medicina 
personalizada devem se tornar cada vez mais comuns para alguns nichos 
e classes terapêuticas, enquanto, para outros, o modelo tradicional deve 
continuar prevalecendo.

Considerações finais
Como setor baseado em ciência, a visão a longo prazo da indústria far-

macêutica depende da análise de dois temas correlacionados: o progresso 
científi co e o conjunto de necessidades de saúde. A medicina personalizada 
parece ser o conceito que sintetiza o possível cenário futuro em que a in-
dústria estará inserida dos dois pontos de vista.

Os avanços tecnológicos recentes nos campos da genômica e da 
bioinformática ampliaram signifi cativamente o conjunto de dados dis-
poníveis sobre as diferentes respostas do organismo humano à evolução 
das doenças e a possíveis tratamentos. O desafi o atual é transformar 
esse conjunto ampliado de informações em benefícios clínicos para os 
pacientes, por meio de diagnósticos e tratamentos adequados às particu-
laridades de grupos ou mesmo de indivíduos. De forma simplifi cada, é 
isso que caracteriza a medicina personalizada, cujos primeiros produtos 
já começam a chegar ao mercado.

Mais do que uma mudança quantitativa expressa no volume de dados 
disponíveis, esses avanços promovem uma mudança qualitativa profunda 
sobre a própria prática médica. Ainda que muitos desses avanços demandem 
ensaios comprobatórios, já é possível, em alguns casos, substituir protoco-
los clínicos baseados em tentativa-e-erro por testes genéticos de resposta a 
medicamentos, segmentar doenças e populações por afi nidades genéticas e 
prever o prognóstico de doenças com maior precisão.

Pragmaticamente, o avanço científi co acaba sendo direcionado a res-
ponder perguntas sem resposta, alinhando-se às necessidades de saúde não 
atendidas. Por isso, a oncologia e, em menor medida, a neurologia são os 
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alvos naturais das novas ferramentas, tendo em vista também sua crescente 
prevalência no perfi l epidemiológico global.

Na P&D farmacêutica, o novo paradigma se revela como uma nova lin-
guagem, demandando das empresas competências muito específi cas. Antes 
dominadas por disciplinas como química medicinal, biotecnologia moderna e 
farmacologia, as empresas buscam incorporar competências e infraestrutura 
relacionadas à biologia molecular, à farmacogenômica e à bioinformática.

No paradigma da medicina personalizada, ganha relevância o desenvol-
vimento de diagnósticos com biomarcadores que possam balizar o uso dos 
novos medicamentos. Assim, a indústria de diagnóstico, que tradicionalmen-
te confi gurava-se como um parceiro de menor relevância da farmacêutica, 
passa a reter parte do valor dos novos tratamentos. É por esse motivo que 
as empresas de diagnóstico independentes passaram ao centro das recentes 
aquisições e que as divisões de diagnóstico das farmacêuticas ganharam 
relevância dentro dos grandes conglomerados.

O impacto da medicina personalizada sobre o modelo de negócios da 
indústria farmacêutica ainda precisa de tempo para ser avaliado. Entretanto, é 
possível vislumbrar um aumento na concorrência terapêutica e uma redução 
das elevadas barreiras fi nanceiras ao desenvolvimento de medicamentos, ao 
diminuir o número de pacientes e o escopo de ensaios clínicos.

A concretização do paradigma da medicina personalizada está sujeita a 
três principais desafi os. O primeiro é o desafi o científi co de correlacionar, 
para as diversas condições clínicas, informações do genótipo às de fenóti-
po. Nessa direção, projetos de grandes ensaios clínicos longitudinais vêm 
sendo propostos para os próximos anos, principalmente nos Estados Unidos 
e na Inglaterra.

Outro desafi o é que o maior impacto dos testes de diagnóstico nas de-
cisões clínicas tem levado as agências reguladoras a ampliar a fi scalização 
sobre essa indústria e, como toda nova regulação, ainda requer um tempo 
de adequação tanto das empresas quanto do órgão regulador.

O terceiro desafi o se refere à incorporação tecnológica e aos possíveis 
impactos de ampliação de custos de saúde a curto prazo. Nesse sentido, 
avaliações de custo-efetividade devem tornar-se um elemento mais fre-
quente no complexo rol de estudos a serem realizados para o lançamento 
de determinado medicamento.
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tendência de P&D da indústria farmacêutica internacional. Como agenda 
futura de pesquisa, sugere-se a avaliação das possíveis oportunidades e 
desafi os da medicina personalizada no Brasil, considerando os principais 
aspectos do ponto de vista do avanço científi co e da indústria.

Do ponto de vista científi co, a contribuição do Brasil ao Projeto Genoma 
Humano sugere haver no país uma base acadêmica que possa integrá-lo à 
rede global de pesquisas em farmacogenômica. Entretanto, considerando o 
longo período entre a conclusão do projeto e o momento atual, é necessário 
verifi car se essa base científi ca permanece mobilizada e atuante.

Nesse contexto, ressalta-se a elevada miscigenação da população bra-
sileira, que tem o potencial de inserir o Brasil como um local privilegiado 
para estudos que visem à integração genótipo-fenótipo. Essa parece ser a 
base mais importante das pesquisas em torno da medicina personalizada e 
poderia utilizar as diferentes redes de pesquisa clínica já existentes no país.

A agenda no campo da indústria farmacêutica brasileira, por sua vez, 
pode centrar-se em três aspectos complementares: em primeiro lugar, 
parece haver oportunidades renovadas na indústria de diagnóstico, que 
tradicionalmente apresenta menores barreiras à entrada de novos competi-
dores. Essa pode ser uma oportunidade para alavancar as parcerias – ainda 
escassas – entre empresas farmacêuticas e grandes empresas de diagnóstico 
existentes no país.

Em segundo lugar, a redução do custo de desenvolvimento de medi-
camentos inovadores, em particular das etapas de ensaios clínicos, pode 
tornar alguns projetos factíveis ao investimento de empresas farmacêuticas 
nacionais. Para isso, as empresas terão de acelerar a internalização de com-
petências relacionadas à medicina personalizada, integrando-as à rotina da 
P&D farmacêutica.

Por fi m, o ingresso da indústria brasileira na pesquisa de novos alvos e 
moléculas dentro do paradigma de medicina personalizada pode ser ainda 
mais relevante à medida que os projetos de produção de medicamentos bios-
similares entrem em operação. Para que sejam sustentáveis a longo prazo, 
é importante que a visão de futuro desses projetos considere a tendência 
internacional de P&D, em que a abordagem de medicina personalizada está 
no centro das estratégias.
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Resumo
Os setores culturais convivem com avanços tecnológicos capazes de engen-
drar profundas transformações, como as inovações radicais em produtos e 
serviços e a criação de novos modelos de negócios, empresas, relações so-
ciais e econômicas. Com base em entrevistas e na literatura especializada, o 
objetivo do presente artigo é mapear as principais tendências internacionais 
e nacionais da cadeia produtiva do livro a partir do advento e da dissemi-
nação das tecnologias e dos conteúdos digitais. Uma vez que se debruça 
sobre a manifestação dessas tendências no Brasil e explora alguns de seus 
desdobramentos e especifi cidades, este artigo também busca contribuir para 
a compreensão dos possíveis rumos da indústria brasileira do livro.
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Introdução
“Tudo que é sólido desmancha no ar.” Essa expressão, cunhada em um 

livro no século XIX, tornou-se, no século seguinte, título do livro de Marshall 
Berman de enorme sucesso mundial da indústria editorial, publicado em 
dezenas de idiomas (BERMAN, 2007). Já no século XXI, essa mesma ex-
pressão vem dar forma à descrição de uma realidade na qual tudo o que é 
digital circula na rede. Músicas, fotos, fi lmes, textos, enfi m, todos os conteú-
dos em formato digital podem circular na rede e se tornar acessíveis a toda 
a população do planeta. Conteúdos gratuitos e pagos, produtos e serviços 
comercializados, novos modelos de negócios, pirataria etc. formam um 
novo contexto e transformam cadeias produtivas e estruturas de mercados 
até então consolidadas.

Nada disso é novidade. Pode-se dizer que já é quase tão antigo quanto 
a sentença original de Marx e Engels. A novidade, porém, é a forma como a 
cadeia produtiva editorial é e será afetada. Embora outras indústrias, como 
a fonográfi ca e a cinematográfi ca, tenham sido impactadas há mais tempo 
pela onda digital, tais experiências prévias parecem não constituir um guia 
para a indústria editorial do livro. Talvez sejam o rascunho de um manual 
de sobrevivência.

Tendo em vista os recentes avanços tecnológicos que geraram (e conti-
nuam gerando) profundas transformações nos setores culturais, é possível 
identifi car uma série de questões em aberto sobre o futuro da cadeia produ-
tiva do livro (MELLO, 2012; GORGULHO et al., 2015). Essas mudanças, 
especialmente as engendradas pela internet e pelas tecnologias digitais, 
ampliam as oportunidades de mercado que se materializam em novos 
produtos, serviços, modelos de negócios, empresas, mídias sociais etc. Ao 
mesmo tempo, essas inovações se traduzem em novos desafi os às empresas 
já estabelecidas, aos modelos de negócios tradicionais e aos reguladores e 
formuladores de políticas públicas.

Diante dessas incertezas e da importância econômica e cultural da indús-
tria do livro, o objetivo do presente artigo é mapear, ainda que de modo não 
exaustivo, as tendências internacionais e nacionais da cadeia produtiva do 
livro a partir do advento e da disseminação das tecnologias e dos conteúdos 
digitais, contribuindo para a compreensão dos possíveis rumos da indústria 
editorial no Brasil.
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“Notas metodológicas” defi ne conceitos e apresenta a metodologia aqui em-
pregada. A seção “Tendências” revisita e avalia a evolução do mapeamento 
das tendências mundiais introduzido em Mello (2012). Já a seção “O Brasil” 
se debruça sobre a manifestação das tendências na cadeia produtiva do livro 
no Brasil, explorando alguns de seus desdobramentos e especifi cidades. Por 
último, são apresentadas as considerações fi nais.

Notas metodológicas
Recortes analíticos

Como já mencionado, o objetivo deste artigo é identifi car e analisar as 
tendências e seus eventuais desdobramentos na cadeia produtiva do livro no 
Brasil. Seu pano de fundo são o advento e a consolidação das tecnologias 
e dos conteúdos digitais.

A partir desse recorte de objeto e de escopo, é possível destacar algumas 
similaridades e diferenças que este artigo tem em relação a Mello (2012), 
texto que iniciou a discussão de tendências e de seus possíveis desdobra-
mentos sobre o mercado livreiro do Brasil e, por isso, é o ponto de partida 
do atual artigo.

Ambos os artigos têm abordagem abrangente, na medida em que contem-
plam, em seu objeto referencial, o conjunto das tecnologias e dos conteúdos 
digitais, do qual os livros digitais (ou e-books) não apenas fazem parte, mas 
são sua expressão mais conhecida e, até então, a mais importante.

A escolha por esse objeto referencial ampliado, portanto, é decorrência 
das diferentes formas possíveis de materialização do conteúdo digital, que 
podem extrapolar a mera replicação do formato tradicional dos livros im-
pressos. Nesse sentido, a diferença fi ca por conta da terminologia empregada. 
Enquanto Mello (2012) faz referência normalmente aos livros digitais como 
marco para as tendências observadas, este artigo prefere fazer referência 
explícita ao conjunto das tecnologias e dos conteúdos digitais, tratando o 
livro digital como específi co pertencente a tal conjunto.

Como será visto nas próximas seções, essa terminologia é mais apropria-
da aos segmentos de livros didáticos (LD) e de livros científi cos, técnicos 
e profi ssionais (CTP), cujo potencial de desenvolvimento dos conteúdos 
digitais envolve diversas possibilidades, como as ferramentas de aprendi-
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zagem adaptativa.1 Outra diferença é que o atual artigo busca incluir toda 
a cadeia produtiva do livro em seu recorte analítico, e não apenas o elo 
editorial, tal como proposto em Mello (2012). A entrada em um novo pa-
radigma tecnológico e as inovações daí decorrentes são eventos que têm a 
capacidade de revolucionar e reorganizar a tradicional cadeia produtiva do 
livro (Figura 1) e, por defi nição, gerar desequilíbrios recorrentes nas formas 
de relacionamento entre velhos e novos elos e atores. O ambiente atual, 
portanto, contribui para justifi car a opção por ampliar o objeto de análise.

A Figura 1 adapta a sugestão de Fonseca (2013) para a atual estrutura 
da cadeia produtiva do livro no Brasil. Assim como naquele trabalho, são 
considerados todos os elos, incluindo aqueles oriundos das novas tecnologias 
digitais. Também são diferenciadas as velhas das novas relações e fl uxos de 
atividades entre os elos. Para tanto, as setas contínuas representam relações 
e fl uxos de atividades tradicionais; já as setas pontilhadas representam as 
novas relações e fl uxos de atividades que surgem em razão das novas tec-
nologias digitais, notadamente o livro digital.

Figura 1 | Cadeia produtiva do livro no Brasil

FORNECEDORES DE INSUMOS

EDITORAS GRÁFICAS DISTRIBUIDORES
LIVRARIAS
FÍSICAS E
VIRTUAIS

DISTRIBUIDORES
DIGITAIS

FABRICANTES
DE PAPEL

MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

FABRICANTES DE
LEITORES DIGITAIS

AUTORES

1

1

2

3

3

3

3

COMPRADORES
E LEITORES

ATUAIS
(TAMANHO

REAL DO
MERCADO)

INDIVÍDUOS

BIBLIOTECAS

ESCOLAS

UNIVERSIDADES

OUTROS 
(fundações,

empresas etc.)

4

Fonte: Adaptado de Fonseca (2013).

1 Pode-se defi nir genericamente a aprendizagem adaptativa como um processo de aprendizagem em 
que o conteúdo ensinado ou a forma como tal conteúdo é apresentado pode se adaptar com base no 
desempenho individual do(a) aluno(a).
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segue para uma editora, que pode selecioná-lo e aperfeiçoá-lo. Depois de 
realizada a edição, o trabalho segue para a gráfi ca, onde é impresso na forma 
de livro. De lá, parte diretamente ou indiretamente (por meio de distribui-
dores) para as livrarias, onde será vendido aos consumidores fi nais.

No esquema anterior, cabe ainda mencionar que o maior consumidor 
individual de livros no Brasil é o Governo Federal, por meio do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa Nacional Biblioteca 
na Escola (PNBE). Nesses casos, é direta a relação entre esse consumidor 
fi nal e as editoras. Todavia, processos de impressão e distribuição ainda são 
majoritariamente realizados pelos atores tradicionais.

Com o advento das tecnologias digitais, novos elos e atores passam a 
fazer parte da cadeia tradicional, o que resulta na reorganização das rela-
ções entre os segmentos. Os e-books, em razão de sua natureza, alteram 
radicalmente o processo de distribuição, que passa a ser efetuado por meio 
de arquivos, via rede, com custos logísticos de armazenagem e escoamento 
drasticamente reduzidos se comparados aos dos exemplares impressos. 
Nesse contexto, surgem os agregadores, ou distribuidores digitais. São 
empresas responsáveis por reunir livros digitais em uma mesma plataforma 
on-line e, a partir dessa plataforma, distribuí-los para livrarias e demais 
varejistas on-line, que, por sua vez, os ofertam aos consumidores em seus 
canais de venda.

Um exemplo interessante dessas transformações vem do primeiro elo: 
os autores. O surgimento de tecnologias e ferramentas de autopublicação 
(self-publishing) permite que eles sejam protagonistas não apenas da cria-
ção do conteúdo de seus livros, mas também do restante do processo de 
produção, desde a editoração até a comercialização, com consequências 
diretas sobre os demais elos da cadeia.

Nessa nova estrutura, ainda merecem destaque: o surgimento e a consoli-
dação do comércio virtual (e-commerce) e a inserção de novos fornecedores 
de produtos e serviços, como os e-readers, tablets, smartphones e softwares 
dedicados à leitura digital.

Outro ponto compartilhado entre Mello (2012) e o atual artigo diz 
respeito ao perfi l traçado para o setor editorial de livros, bem como sua 
classifi cação para os diferentes segmentos de mercado. Além dos já men-
cionados LD e CTP, as obras gerais (OG) e os livros religiosos compõem 
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a segmentação habitual do mercado livreiro nacional. Assim como em 
Mello (2012), apenas os três primeiros segmentos são considerados nas 
análises feitas neste artigo.

Por fi m, não se pretende aqui recuperar e atualizar a sistematização de 
dados e informações setoriais, com as dimensões econômicas de cada um de 
seus diferentes segmentos de mercado. Quando oportuno, essas informações 
são citadas de modo a contribuir com as análises realizadas.

Metodologia
Este estudo baseou-se em vasta bibliografi a especializada na indústria 

do livro. Grande parte dessa bibliografi a trata de tendências mundiais ou, 
quando adentram mercados nacionais, limita-se a análises conjunturais. 
Assim, de modo a complementar o material bibliográfi co considerado, re-
correu-se à pesquisa qualitativa baseada em entrevistas com especialistas 
no setor e atores de vários elos da indústria brasileira do livro. A Tabela 1 
mostra o número de entrevistados em cada elo.

Tabela 1 | Número de entrevistados por segmento

Elo Número de empresas entrevistadas
Editoras  9
Distribuidores digitais  3
Livrarias  1
Associações e instituições de governo  4
Especialistas independentes  3
Total 20

Fonte: Elaboração própria.

As entrevistas seguiram um roteiro de perguntas, adaptadas de acordo 
com o elo da cadeia ou com o segmento de atuação de cada empresa, insti-
tuição ou especialista. As perguntas buscaram identifi car e abordar as prin-
cipais tendências na indústria do livro, além de convidar os entrevistados a 
pensarem cenários possíveis para a cadeia produtiva no mundo e no Brasil.

Partindo, enfi m, da literatura especializada e das entrevistas, a análise das 
tendências e de seus possíveis desdobramentos preocupou-se em considerar 
as seguintes variáveis (veja Quadro 1).
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Variável Defi nição
Preço Preço de livros impressos e digitais
Bibliodiversidade Diversidade das publicações, em número de novos títulos, 

disponíveis para os leitores em determinado momento
Acesso Disponibilidade de canais de acesso aos livros pelos leitores

Fonte: Elaboração própria.

As análises propostas neste artigo são preponderantemente qualitativas, 
aproximando-se mais da natureza das hipóteses, o que é reconhecidamente 
uma limitação metodológica. Diante dessa constatação, análises quantita-
tivas são meios complementares que podem validar, com evidências mais 
robustas, as relações e os nexos causais que as tendências mapeadas guardam 
entre si e com as variáveis aqui propostas. Entretanto, é importante ressaltar 
que há escassez e precariedade de dados setoriais, particularmente quanto a 
conteúdos digitais. Como este artigo tem caráter majoritariamente explora-
tório e não conclusivo, as análises quantitativas podem ser utilizadas para 
aprofundar o tema em trabalhos posteriores, quando houver disponibilidade 
sufi ciente de dados.

Tendências
Crescimento

Embora o debate seja controverso, os dados de mercado registram que 
os livros digitais evoluem positivamente nas principais economias, mesmo 
em um contexto de certa estagnação do mercado editorial de livros como 
um todo (WISCHENBART et al., 2015). A principal variável de interesse 
dos editores, contudo, é o ritmo de crescimento das vendas de e-books. E 
o que a experiência mostrou até agora é que a evolução é distinta em cada 
segmento e em cada mercado.

No maior e mais desenvolvido deles, o mercado dos Estados Unidos, as 
vendas de e-books somaram US$ 3,4 bilhões em 2014, com crescimento 
permanente desde 2009, exceto um ligeiro decréscimo no ano de 2013 
(Tabela 2).

Esse avanço, no entanto, não vem sendo linear em todos os seus mer-
cados. Por exemplo, estima-se que os livros digitais já possam representar 
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cerca de dois terços das vendas de best-sellers de fi cção e cerca da metade 
de best-sellers não fi ccionais (CADER, 2015).

As informações disponíveis por faixa etária dos consumidores daquele 
mercado destacam o desempenho dos livros digitais para “crianças e jovens 
adultos”, que, com o aumento de 69,1% no biênio 2013-2014, alcançaram 
o volume de US$ 227 milhões, e das “OG para adultos”, com elevação de 
27,2% apenas em 2014 (contra 4,7% do mercado total) (WISCHENBART 
et al., 2015).

Tabela 2 | Taxa de crescimento do faturamento no mercado de livros digitais nos 
EUA (% a.a.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Crescimento 356 199 123 44 (0,7) 4,7

Fonte: Wischenbart et al. (2015).

Ainda que alguns analistas afi rmem que o ritmo de expansão do comércio 
de livros digitais nos EUA sugere que o mercado tenha se estabilizado após 
o crescimento acelerado registrado nos anos iniciais, ainda é prematuro ar-
riscar tal conclusão. O mercado de livros digitais necessitará de mais tempo 
para se consolidar e, durante esse período, a demanda das gerações “nativas 
digitais” poderá efetivamente fazer a diferença.

Em outro mercado de língua inglesa, o britânico, dados reportam um 
mercado de livros digitais de £ 373,6 milhões, que experimentou uma 
expansão de 36,2% no biênio 2013-2014, e do qual os e-books de fi c-
ção para adultos respondem por cerca de 40% das vendas. No mercado 
britânico, com exceção da Simon & Schuster, as cinco grandes editoras 
mundiais tiveram uma excelente performance de venda de livros digitais 
em 2014, com destaque para a HarperCollins e a Penguim Random House 
com, respectivamente, 29,1% e 20,9% de crescimento. Observa-se ainda 
que, no mesmo ano, o volume de livros impressos se reduziu em 1,3%, 
acentuando a queda de 6,5% então registrada em 2013 (WISCHENBART 
et al., 2015).

Vale aqui um breve registro sobre a importância já alcançada pelos 
e-books no faturamento global dessas grandes líderes da indústria editorial. 
No ano de 2014, eles representaram 22% das receitas totais da HarperCollins, 



Setor Editorial

4920% para a Penguim Random House e 26% para a Simon & Schuster 
(WISCHENBART et al., 2015).

Quanto ao mercado europeu de língua não inglesa, a evolução do co-
mércio de livros digitais ocorre em outro ritmo. No segmento de OG, por 
exemplo, a penetração dos e-books aproxima-se de 5% nos mercados ale-
mão e espanhol, ou de apenas 1% no mercado francês. Mas também nessas 
economias, em algumas categorias, como os romances, os livros digitais 
chegam a representar de 30% a 40%, mesmo na França (WISCHENBART 
et al., 2015).

O segmento de livros CTP também gerou, desde o princípio, muitas 
expectativas nos analistas por causa da maior factibilidade da difusão do 
uso de e-readers e demais suportes de leitura de conteúdo digital entre 
os consumidores desse segmento. Ademais, como será posteriormente 
detalhado, as potencialidades que essas tecnologias digitais oferecem ao 
segmento de livros CTP é signifi cativamente superior àquelas do segmento 
de OG, o que aumentaria a percepção de valor em seu uso por parte dos 
consumidores. O mercado britânico, desde cedo, confi rmou essa avaliação. 
Em 2011, os livros digitais já respondiam por 13% do faturamento de obras 
acadêmicas e profi ssionais, mais do que o dobro do patamar alcançado pe-
los e-books em todo o mercado britânico (MELLO, 2012). Na realidade, a 
digitalização no segmento CTP foi intensa e avançou de forma signifi cativa, 
tanto na produção como no consumo de informações, sejam de publicações 
especializadas – muitas em modelos de assinatura –, sejam de bases de 
dados digitais.

Por sua vez, o segmento de LD passou a atrair cada vez mais atenção 
e esforço das grandes editoras mundiais e começou a representar parcelas 
maiores de seus faturamentos, em detrimento do segmento de OG, como 
registrado no Gráfi co 1. Juntamente com os livros CTP, os LD conduzem 
o mercado de livros voltados à educação a, paulatinamente, se distanciar 
do mercado de livros para entretenimento e lazer.

No entanto, destaca-se que ainda há um enorme mercado a conquistar 
nos segmentos voltados à educação, onde a transição dos livros textos para 
dispositivos e arquivos digitais, tanto em escolas como em universidades, 
se dá em um ritmo lento, muito aquém do potencial estimado. O mercado 
de livros digitais poderá encontrar campo fértil para se desenvolver nesses 
segmentos, calcado em uma demanda constante por publicações atualiza-
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das, na exploração de novos conteúdos associados (inclusive em projetos 
transmedia) e na disponibilização de serviços para soluções educacionais.

Gráfico 1 | Evolução da participação dos segmentos de mercado no faturamento 
dos dez principais grupos editoriais mundiais (%)
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Fonte: Wischenbart et al. (2015).

Muitos atores e fatores interferem na evolução desse cenário. A difusão 
das tecnologias digitais, portanto, tem velocidade e impactos diferenciados 
em setores, empresas e segmentos de mercado. A situação torna-se ainda 
mais complexa com a consolidação das tendências descritas a seguir.

Novos entrantes e o e-commerce
As tecnologias digitais foram responsáveis por um intenso movimento 

de entrada de novos atores na cadeia produtiva do livro, processo que se 
iniciou antes da comercialização de conteúdos propriamente digitais e da 
criação do livro digital (GRECO et al., 2013).

De fato, a mudança do paradigma tecnológico e a difusão das ino-
vações disruptivas que a acompanha têm o potencial para revolucionar 
completamente estruturas de mercado, o que facilita a entrada de novas 
empresas e acelera a obsolescência de empresas tradicionais (RIMSCHA; 
PUTZIG, 2013).
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no varejo a distância, que se consolidou como alternativa para a compra de 
inúmeros bens de consumo, como o livro impresso. Livrarias e distribuidoras, 
naquele contexto, foram os elos mais vulneráveis aos impactos provocados 
por essa inovação. As primeiras, particularmente as maiores, reagiram por 
meio da criação de suas próprias lojas virtuais, mas ainda assim passaram a 
enfrentar novos concorrentes no mercado de livros. O principal deles veio 
na forma das empresas de varejo, com competências já desenvolvidas em 
diferentes dimensões do comércio virtual, como tecnologias de informação 
e logística de armazenamento e distribuição. Essas grandes varejistas inves-
tiram pesadamente no comércio virtual, incorporando produtos editoriais 
ao diversifi cado e amplo conjunto de bens que já comercializavam na rede. 
Os livros foram alçados à mesma categoria dos demais itens disponibili-
zados aos consumidores. No mesmo espaço virtual, os livros passaram a 
competir com outros produtos pela atenção dos consumidores. A tendência 
que se destaca, nesse contexto, é a consolidação do comércio virtual como 
o canal mais dinâmico para as vendas de livros (HETHERINGTON, 2014; 
WISCHENBART et al., 2015).

O surgimento do e-book introduz novas necessidades e gera novas pos-
sibilidades de negócios na indústria, não apenas na ponta do comércio, mas 
também nas etapas de criação, editoração e distribuição do livro (OIESTAD; 
BUGGE, 2014). Há entrantes que possuem competências relacionadas a 
essas novas características da indústria e conseguem se colocar de forma 
privilegiada nesse cenário. Surgem editoras que exploram o potencial criativo 
das novas tecnologias, serviços de autopublicação, distribuidoras digitais, 
serviços de conversão de livros digitais e serviços de assinatura.

Um grupo fundamental de novos entrantes na cadeia produtiva do livro 
são empresas que dispõem e usam intensivamente tecnologia da informação 
em seus negócios e que têm estreito relacionamento com o consumidor fi nal, 
tais como Apple, Google e Amazon.

Como reconhecem Rimscha e Putzig (2013), uma alteração de destaque 
na indústria diz respeito aos modelos de precifi cação, impactados pelas mo-
difi cações nos processos de produção e distribuição dos livros digitais. No 
caso dos e-books, por um lado, as estruturas de custos caracterizam-se por 
elevados custos fi xos e custos variáveis pouco signifi cativos em relação ao 
total, ou seja, o custo médio unitário do e-book decai radicalmente à medida 
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que aumenta a sua venda. Por outro, custos de armazenamento e distribuição 
digitais também são pequenos quando comparados a seus similares do mundo 
não digital. Sob essas condições, os editores de e-books passam a defi nir 
seus preços com base em modelos de demanda e são menos infl uenciados 
pelo custo dos insumos de produção. Logo, impõe-se aos editores o desafi o 
do cálculo de preços e receitas com base em expectativas sobre a demanda, 
que assume o papel de protagonista nessa equação.

Em contrapartida, a compra no mundo digital permite maior indepen-
dência dos leitores em relação aos tradicionais bibliotecários e livreiros. 
Aumenta a disponibilidade de informações, o que melhora a posição do 
consumidor, capaz de procurar e comparar produtos. Esse revigorado poder 
da demanda reforça ainda mais seu novo status como foco principal das 
empresas que integram o lado da oferta.

Empresas como Apple, Google e Amazon constituem e usam a seu 
favor bancos de dados (big data) e inteligência de mercado necessária 
para extrair informações capazes de captar tendências e demandas do 
consumo. O negócio passa a fazer uso cada vez mais de tecnologia. No 
caso das livrarias, esse movimento tende a aumentar, ceteris paribus, 
as barreiras à entrada e a acirrar a competição entre as empresas já 
estabelecidas. Essa tendência é exacerbada pelo surgimento de dispo-
sitivos de entretenimento digital (Kindle, iPad, smartphones etc.), por 
meio dos quais a leitura (e outras formas de entretenimento) é realizada 
(WISCHENBART et al., 2015).

Em síntese, os novos dispositivos, cada qual com seus próprios softwares 
e padrões técnicos, passam a fazer parte relevante do processo competiti-
vo, requerendo que as editoras, por sua vez, defi nam em quais deles seus 
produtos serão ofertados. Já os consumidores, ao adquirirem o dispositivo 
escolhido, acabam entrando em uma situação de aprisionamento tecnológico 
(technological lock-in), uma vez que, após a compra, os custos de mudança 
podem se tornar elevados.

Além da competição entre dispositivos, relações concorrenciais tam-
bém se estabelecem em cada um deles, uma vez que os diferentes tipos de 
entretenimento competem entre si pelo tempo do usuário em determinado 
ambiente. Portanto, as editoras de livros digitais concorrem entre si e com 
outros produtos de mídia, como fi lmes, músicas e jogos. Por sua vez, os 
dispositivos se constituem em ferramentas de captação de hábitos individuais 
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suas relações com os usuários.

Observando o segmento de OG no mercado europeu do livro, 
Wischenbart et al. (2015) argumentam que o aumento na dispersão de preços 
dos livros digitais é o resultado mais imediato desse cenário de mudanças 
tecnológicas. Segundo o autor, o preço de varejo de um livro, bem como as 
práticas e regras que governam tal preço, oferece um dos parâmetros-chave 
para a compreensão do status e da evolução de um dado mercado. Nesse 
sentido, a dispersão de preços poderia confundir os consumidores, o que 
reduz a confi ança de leitores no formato digital do livro. Essa é uma das 
explicações oferecidas pelo autor para a baixa penetração dos e-books no 
mercado europeu, em especial quando comparado à realidade do mercado 
norte-americano.

Por sua vez, a tendência ao acirramento da competição entre empresas 
estabelecidas e novas entrantes, bem como entre novos e velhos modelos 
de negócios, refl ete a natureza radical da mudança de paradigma tecnoló-
gico que acomete a indústria editorial do livro. As relações confl ituosas se 
materializam em diferentes formas. Os modelos de precifi cação do livro 
impresso e do livro digital são novamente objeto de disputa entre empresas 
e elos da cadeia produtiva.

O fato é que a indústria editorial observou, ao longo dos últimos anos, 
um revigorado movimento de entrada de novos investidores, resultado da 
mudança de paradigma tecnológico que, por sua vez, se traduz na difusão, 
ainda que em ritmos distintos em vários países e segmentos, das tecnologias 
digitais por toda a cadeia produtiva do livro.

Para Rimscha e Putzig (2013), os novos entrantes trazem, muitas vezes, 
a experiência empresarial construída em outros mercados, nos quais os 
objetivos econômicos e fi nanceiros se sobrepõem aos valores culturais, 
sociais ou públicos. O livro passa a ser visto como um produto equiparado 
a qualquer outro da economia. A profi ssionalização e a busca de lucro para 
remuneração dos acionistas ganham importância crescente. Nesse senti-
do, o objetivo torna-se, cada vez mais, atender à demanda do mercado e 
descobrir aquilo que os consumidores querem ler, em detrimento de uma 
orientação mais normativa, que defi niria a oferta pelo que, supostamente, 
os consumidores “deveriam ler”. Os autores denominam esse fenômeno 
de commercialisation.
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Por fi m, a crescente entrada de novos atores na indústria poderia sugerir 
um ambiente de maior competição e menor concentração de mercado.

Concentração de mercado
No âmbito empresarial e geográfi co, a indústria editorial de livros vem 

apresentando tendência à concentração. Em 2014, por exemplo, no ranking 
mundial das cinquenta maiores editoras, o faturamento das dez empresas 
líderes superava, em quase 60%, o faturamento das demais quarenta.2 Por 
sua vez, de acordo com IPA (2014), os seis principais mercados nacionais 
representaram 58% dos US$ 114 bilhões de faturamento de toda essa in-
dústria no ano de 2013. Os EUA responderam por 24% do total, seguidos 
por China (13,5%), Alemanha (8,4)%, Japão (4,7%), França (3,9%) e Reino 
Unido (3,4%).

Embora fusões e aquisições (F&A) de empresas não sejam novidade 
nessa indústria, o avanço da concentração permaneceu sendo mencionado, 
por especialistas e profi ssionais entrevistados, como uma tendência no 
presente cenário do setor.

Greco et al. (2013), por exemplo, apresentam a evolução das operações 
de F&A no setor editorial da indústria do livro nos EUA, contemplando o 
período que se inicia na década de 1960 e se estende até os anos recentes. 
Segundo os autores, apesar do aumento no número dessas operações nos 
EUA ao longo das décadas, o Índice Herfi ndahl-Hirschman (IHH) ainda 
situa-se na cauda inferior da escala de concentração; ou seja, o mercado 
norte-americano ainda não pode ser caracterizado como concentrado. Uma 
explicação oferecida pelos autores é que a observada tendência à concen-
tração é acompanhada pelas ainda baixas barreiras à entrada nesse setor. 
O processo de concentração das editoras estabelecidas é concomitante à 
entrada de novas editoras, com aumento líquido no número de empresas 
no setor. Ainda segundo os autores, a hipótese que sugere forte aumento 
da concentração tem baixa probabilidade de concretização por causa das 
novas tecnologias digitais de editoração, publicação e distribuição de livros.

A visão e os argumentos expostos em Greco et al. (2013), ainda que 
referentes ao elo editorial, não são consensuais na literatura (RIMSCHA; 

2 Disponível em: <http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-
news/article/67224-the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html>. Acesso em: 2 set. 2015.
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entre os entrevistados. Os defensores dessa visão argumentam que os impac-
tos das tecnologias digitais não serão distribuídos igualmente entre diferentes 
elos, segmentos de mercados e empresas da cadeia do livro. Algumas das 
novas tecnologias digitais, portanto, teriam um potencial concentrador em 
determinadas situações.

Como primeiro exemplo, é importante citar os segmentos de LD e de 
CTP. As tecnologias digitais aplicadas à elaboração desses livros permitem 
que esses conteúdos possam ir muito além da mera transposição do material 
impresso para o mundo digital. Algumas das editoras de CTP já começam 
a se posicionar como ofertantes de soluções educacionais, que envolvem a 
construção e a manutenção de amplas plataformas on-line, a análise e o uso 
das informações de robustos bancos de dados, a aprendizagem e o ensino 
adaptativos, o desenvolvimento e a integração de conteúdos oriundos de 
outras mídias, como músicas, fi lmes e jogos digitais.

A aplicação dessas ferramentas analíticas e de bases de dados digitais 
pode fazer avançar os resultados educacionais a partir da adoção do livro e 
das tecnologias digitais. Esses dispositivos permitem avaliar o desempenho 
de alunos e professores, inferir o nível do aprendizado, identifi car defi ciên-
cias e encaminhar soluções individuais para o permanente aprimoramento 
do ensino e da aprendizagem.

Tanto a criação desses materiais digitais quanto o desenvolvimento e a 
aplicação dessas novas ferramentas educacionais requerem competências 
muito específi cas e recursos abundantes, o que torna vultosos os investi-
mentos requeridos e aumenta as barreiras à entrada. Esses segmentos vêm 
se tornando cada vez mais intensivos em tecnologia e capital, que atuam 
como propulsores da efi ciência do negócio. Logo, as grandes empresas 
são aquelas que reúnem as melhores condições para desenvolver, interna 
ou externamente, seus produtos e serviços digitais. Conseguem mobilizar 
recursos humanos, técnicos e fi nanceiros para o investimento em produtos 
e serviços que as diferenciem. Como resultado, essas tecnologias têm o 
potencial para reforçar a concentração nesses segmentos.

Como segundo exemplo, vale citar o potencial concentrador de tecno-
logias digitais em um elo diferente, o dos varejistas que vendem livros. O 
desenvolvimento de dispositivos próprios de leitura digital pode envolver a 
criação do hardware e de plataformas que ofereçam programas específi cos 
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capazes de reconhecer formatos amigáveis e proporcionar um ambiente de 
navegação seguro para leitores e editores.

Assim, o desenvolvimento de plataformas de leitura digital demanda 
grandes investimentos, mais adequados ao porte de grandes empresas 
que, de maneira isolada, são aquelas que reúnem as condições para 
desenvolver, interna ou externamente, suas próprias plataformas. Essas 
empresas ainda contam com uma enorme base de clientes que, como visto, 
pode sofrer com o aprisionamento tecnológico. Assim, essas tecnologias 
redistribuiriam o poder de mercado entre as distintas empresas do elo 
varejista, podendo reforçar movimentos de F&A e, consequentemente, 
a concentração setorial

À luz dessas considerações, nota-se que importantes decisões de inves-
timento foram tomadas em anos recentes, inclusive por novos investidores, 
promovendo novos negócios e a compra de empresas já estabelecidas. A 
criação da Penguin Random House, em junho de 2013, por dois grandes 
líderes mundiais – a editora alemã Bertelsman (53%) e o grupo inglês 
Pearson (47%) –, foi o principal marco das mais recentes decisões empresa-
riais no elo editorial. Acrescente-se que, um ano depois, essa nova empresa 
se fortaleceria no mercado de língua hispânica ao adquirir a segunda maior 
corporação editorial da Espanha, o grupo Santillana,3 e ao consolidar o con-
trole da Random House Mondadori (atual Penguim Random House Grupo 
Editorial), terceiro maior grupo editorial espanhol.

Operações de F&A na França, na Itália e mesmo na Europa Central 
confi rmaram essa tendência de aumento da concentração nos segmentos 
editoriais de LD e CTP. Destaque-se a associação da Macmillan Science and 
Education – divisão do grupo editorial alemão Holtzbrinck – com a Springer 
Science+Business Media para a criação da Springer Nature. Formalizada 
em maio de 2015, sob o controle majoritário da Holtzbrinck, essa nova 
companhia surge com fortíssima liderança em CTP.

De forma semelhante, a japonesa Rakuten, maior empresa de e-commerce 
do Japão, investiu na ampliação de sua penetração geográfi ca ao decidir 
entrar no mercado de livros digitais. Inicialmente, em 2011, adquiriu a cana-
dense Kobo, fabricante do leitor digital de mesmo nome, e, posteriormente, 

3 De acordo com o Livres Hebdo Ranking, a Pearson liderava a relação de maiores editoras por fatu-
ramento em 2012, a Bertelsmann ocupava a quinta posição e o Grupo Santillana, a 25ª. Em 2014, o 
Wischenbart Rank manteve a Pearson na primeira colocação e a Penguin Random House na quinta.
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forma de distribuição de livros digitais OverDrive. Unindo suas aquisições 
à sua expertise em comércio de varejo on-line, a Rakuten não apenas se 
habilitou a disputar os mercados de e-readers e de e-books, como ampliou 
suas expectativas neste segundo mercado, ao se capacitar para competir 
também no negócio de assinaturas para acesso a conteúdo editorial digital. 
A OverDrive lhe conferiu um acervo de cerca de 2,5 milhões de títulos e o 
acesso a uma rede de relacionamento com milhares de editoras, bibliotecas, 
empresas e escolas.

De fato, é na comercialização de livros digitais que se observa o melhor 
exemplo atual de concentração na indústria de livros (WISCHENBART et 
al., 2015). Estima-se que a Amazon detenha de 70% a 75% do comércio 
mundial de e-books, avaliado em US$ 15 bilhões. Esse desempenho é impul-
sionado por um posicionamento verticalizado na cadeia produtiva de livros 
digitais, o que sugere uma atenção especial da corporação com um mercado 
que já pode representar em torno de 10% de suas receitas. A Amazon, por 
exemplo, conta com serviços de edição em diferentes selos (temáticos), 
inclusive para livros impressos; com vendas de e-books e de seu e-reader 
Kindle, o que, como visto, fi deliza seus consumidores; com o serviço de 
assinatura Kindle Unlimited; e ainda mobiliza a atenção e o engajamento 
de leitores no site <goodreads.com>, frequentado por dezenas de milhões 
de usuários em todo o mundo. Para a empresa, a combinação dessa comu-
nidade literária (<goodreads.com>) com a oferta de livros e outras mídias 
por streaming, como abordado na seção “Assinaturas”, representa grande 
potencial para o negócio, na medida em que gera vasta quantidade de dados 
sobre os leitores. Embora tenham participação menor no mercado global 
de e-books, Google e Apple procuram estratégia similar para se aproximar 
dos leitores e conseguir dados que revelem suas preferências e sejam base 
para oferta de produtos de seu interesse.

Assinaturas
O surgimento de um mercado para os serviços de assinaturas de livros 

digitais motivou grandes expectativas nos analistas setoriais, diante do ele-
vado potencial de mobilização de toda a comunidade associada ao mundo 
do livro. Aprofundar essa tendência, por meio da ampliação desses serviços, 
permitiria que centenas de editoras direcionassem seus produtos a milhões 
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de consumidores, em vários países que, por sua vez, teriam amplo acesso a 
um gigantesco acervo bibliográfi co a preços atraentes.

A criação de empresas como Oyster, Scribd, Smashwords, 24Symbols 
e Skoobe, entre outras, despertou o interesse global de editoras, autores 
e leitores. Os modelos de negócios variam de serviço para serviço. A re-
muneração de editores e autores, por exemplo, pode se dar em função da 
quantidade de vezes que cada livro é lido, mesmo que parcialmente, ou 
pode ser uma fração do faturamento total do serviço, calculada com base 
em algum critério de proporcionalidade.

Os serviços de assinatura também têm potencial para atender adequada-
mente à demanda de empresas, o que motiva a ampliação crescente de seus 
acervos digitais. Alguns passaram a dispor também de bibliografi a técnica 
específi ca e de conteúdos audiovisuais, com cursos e conferências voltados 
para o treinamento profi ssional.

A experiência vem demonstrando, porém, que há modelos de negócios 
que não são vantajosos para determinados tipos de publicação. Os títulos 
de grande tiragem, por exemplo, ao se tornarem disponíveis em serviços de 
assinatura, poderiam comprometer as vendas tanto de exemplares impressos 
como de versões digitais, o que não seria benéfi co para quase todos os elos 
da cadeia produtiva do livro, exceto os consumidores e as fornecedoras do 
serviço de assinatura. E como as grandes editoras, detentoras de boa parte 
dos títulos de maior apelo comercial, constituem um elo forte da cadeia, o 
modelo de distribuição por assinaturas encontrou uma limitação à qual uma 
parcela considerável dos leitores é bastante sensível.

Por outro lado, é válido mencionar o mercado de assinaturas de conteú-
dos digitais profi ssionais, que em muitos casos vieram apenas substituir ou 
complementar assinaturas já existentes de publicações técnicas ou científi cas 
impressas. Como visto anteriormente, o mercado de livros CTP foi profun-
damente modifi cado por esse tipo de serviço, que oferece acesso a bases 
de dados, informações e acervos de publicações digitais especializadas em 
várias áreas do conhecimento. Uma diferença fundamental em relação aos 
serviços de assinatura mais focados em OG diz respeito à empresa que realiza 
o investimento. Enquanto assinaturas no mercado de CTP são normalmente 
oferecidas pelas próprias editoras, os serviços para o mercado de OG são 
ofertados por grandes varejistas ou outras empresas especializadas.
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Com o surgimento dos e-books, a autopublicação tornou-se muito 

mais acessível aos autores, alavancada pela grande oferta de serviços 
on-line com essa fi nalidade, como o Kindle Direct Publishing (Amazon), 
o CreateSpace (também da Amazon, destinado a literatura, música e au-
diovisual) e o Smashwords.

Essa tendência é apontada por alguns entrevistados como positiva do 
ponto de vista da bibliodiversidade, já que aumenta a quantidade de novos 
títulos à disposição dos leitores. Além disso, os títulos digitais autopublica-
dos são normalmente vendidos a preços menores quando comparados aos 
preços dos livros digitais lançados por meio de editoras, o que ampliaria as 
condições de acesso aos livros. Por fi m, Greco et al. (2013) e Rimscha e 
Putzig (2013) consideram que a tendência à autopublicação pode contribuir 
para reduzir as já baixas barreiras à entrada no elo editorial.

Aparentemente, as editoras não demonstram preocupação com a 
autopublicação basicamente por duas razões. Em primeiro lugar, a ava-
liação é de que a expressiva maioria dos títulos autopublicados seria 
recusada – e alguns efetivamente foram – por editores, o que mostra que 
a concorrência não é direta. Em segundo lugar, a baixa rentabilidade, 
ou mesmo prejuízo, é uma constante nessas obras, e os autores que, ex-
cepcionalmente, se destacam com grandes tiragens passam a chamar a 
atenção das editoras. É como se as autopublicações funcionassem como 
um laboratório para testar o desempenho de obras e de escritores, uma 
vitrine para as editoras, cujos serviços seriam valorizados e desejados 
pela maioria dos autores.

Trata-se, portanto, de um efeito indireto sobre a bibliodiversidade, ao 
constituir um mecanismo organizado de geração de novas oportunidades 
para o mercado editorial profi ssionalizado. Ao entrar nesse mercado, a edi-
tora presta serviços de qualifi cação do conteúdo editorial, de marketing e 
de comercialização dos livros, com expectativa de incremento expressivo 
das vendas. Ainda que a remuneração do autor se reduza a percentuais até 
seis vezes menores do que na autopublicação, o retorno em valor absoluto 
pode ser vantajoso para o autor. As editoras parecem acreditar no valor ge-
rado pelos seus serviços e confi am que a autopublicação não seria ameaça 
ao seu negócio.
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Por fi m, cabe registrar dados divulgados pela Bowker4 sobre o mercado 
dos EUA, que mostram um crescimento de 437% no número de livros 
autopublicados de 2008 a 2013, ano em que o total de títulos ultrapassou 
458 mil. Em 2013, esse crescimento foi de 17%, chegando a 29% para o 
conjunto de autopublicações impressas. Se comparados aos 28 milhões 
de títulos de livros catalogados no Bowker Print in Books, nos EUA, as 
autopublicações5 já representam 1,5% desse total. Embora esse percentual 
ainda seja pequeno, é possível que se esteja diante de um fenômeno com 
forte perspectiva de crescimento (OIESTAD; BUGGE, 2014).

Bibliotecas
A entrada dos e-books nos acervos de bibliotecas era aguardada como 

uma consequência lógica do aumento da demanda por conteúdos nesse 
formato, seja pelas universidades, escolas e centros de pesquisa, seja pelo 
cidadão comum, usuário de bibliotecas públicas.

Com o anúncio do grupo editorial Macmillan, em agosto de 2014, de 
sua adesão aos empréstimos de e-books por bibliotecas nos EUA, todas as 
quatro grandes editoras daquele país – Penguim Random House, Simon 
and Schuster, HarperCollins e Hachette Book Group – superaram, ao que 
parece, o receio de que a oferta de livros por bibliotecas inibiria as vendas 
de suas obras. O acordo com essas editoras representou um importante 
marco no desenvolvimento do mercado de e-books nos EUA e, mais ainda, 
uma evidência da possibilidade de reprodução dessa experiência em outras 
economias por parte dessas mesmas editoras.

Mas a adesão das bibliotecas ao acervo digital foi além da simples 
compra e empréstimo de livros digitais. Há relatos na mídia especializada 
de experiências de bibliotecas no Texas e no Colorado que se benefi ciaram 
das facilidades das ferramentas de autopublicação e passaram a promover e 
estimular a publicação de obras, além de oferecer aos autores oportunidades 
e condições para organizar suas comunidades de leitores.

4 A Bowker é uma empresa especializada em informações bibliográfi cas e é a agência ofi cial da 
International Standard Book Number (ISBN) nos Estados Unidos e na Austrália. No Brasil, o forneci-
mento de ISBN é de competência da Biblioteca Nacional. 
5 Também se observa uma elevada concentração nas plataformas de autopublicação. Apenas três delas 
respondem por um quarto das autopublicações: Smashwords; Create Space, da Amazon; e Lulu.
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publicação de trabalhos acadêmicos, também estimulam o uso das ferra-
mentas de autopublicação digital. Um exemplo disso vem das bibliotecas da 
Universidade de Minnesota, que promovem ofi cinas e prestam orientações 
em seu site aos interessados em criar, compartilhar e autopublicar suas obras 
em formato de e-books.

Impressão sob demanda
Como o próprio nome indica, a impressão sob demanda – print on 

demand (POD)  – é um processo de produção de obras impressas orien-
tado pela demanda, ou seja, pelos consumidores. A impressão de cada 
exemplar só ocorre quando ele é requerido pelo mercado, exatamente na 
quantidade necessária.

Várias empresas oferecem serviços de POD em diversos países do 
mundo, como a Lighting Source – líder mundial desse serviço, subsidiária 
da distribuidora norte-americana Ingram Book Company, também líder 
mundial; a Create Space, da Amazon; as também norte-americanas Blur, 
Lulu e 48HourBooks; as alemãs BOD e GGP Media; as inglesas CPI e Book 
Force e tantas outras.

Embora essa modalidade de produção não se benefi cie de economias de 
escala e, portanto, acarrete maior custo unitário, ela apresenta vantagens 
relevantes, entre as quais algumas das apresentadas pelo livro digital, 
como a eliminação de estoques de produtos e a maior fl exibilidade na 
distribuição. Ainda que a tradicional impressão offset gere elevados ganhos 
de escala e, consequentemente, seja vantajosa para grandes tiragens, o 
custo logístico de manutenção e administração dos estoques de livros e as 
frequentes sobras de edições podem encarecer excessivamente as pequenas 
edições. Dependendo do volume das unidades não comercializadas que 
retornam ao editor, a margem de lucro gerada por aquela obra pode fi car 
seriamente comprometida.

Nesse contexto, a POD torna-se mais atrativa e pode constituir uma alter-
nativa fi nanceiramente interessante, que vem sendo adotada, particularmente 
nos EUA. A melhoria na qualidade da impressão, comentada tanto por entre-
vistados como por articulistas, tem contribuído para a sua crescente adoção. 
Algumas de suas vantagens e limitações estão resumidas no Quadro 2.
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Quadro 2 | Algumas vantagens e desvantagens da POD

Vantagens Desvantagens
Redução do volume de capital necessário 
à impressão

Descentralização da produção e 
consequentes benefícios à distribuição, 
com redução de custos, especialmente 
os logísticos

Viabilidade de customização de 
cada exemplar

Eliminação dos estoques de produtos 
das editoras

Possibilidade de atualização do conteúdo 
do livro

A ainda acentuada diferença de preços 
em relação à impressão offset de grandes 
tiragens

Apesar dos avanços na qualidade da 
impressão, a POD ainda não alcançou os 
padrões da impressão tradicional

Alguns serviços apresentam restrições 
de formato (por exemplo, apenas edições 
mais baratas do tipo paperback, ou apenas 
em preto e branco)

Fonte: Elaboração própria.

As vantagens da POD, contudo, req uerem a existência de equipamentos 
especializados e de serviço de entrega abrangente, de modo que a produção 
possa ser descentralizada e que os consumidores recebam suas compras em 
tempo satisfatório.

Diante dessas características, fi ca evidente que a POD se torna bastante 
apropriada para os livros da chamada backlist, aqueles que, independen-
temente do sucesso que possam ter alcançado no passado, atendem hoje a 
pequenas demandas. Em tese, um livro que já disponha de seu conteúdo 
digitalizado jamais precisará ser retirado de catálogo e poderá, a qualquer 
momento que for demandado, ter um novo exemplar impresso.

A POD também pode ser uma alternativa bastante adequada à autopu-
blicação, em particular para novos autores, cujo dimensionamento das 
vendas é bastante difícil e o risco de um grande percentual de unidades não 
comercializadas é elevado.

Metadados
Os metadados podem ser defi nidos como um conjunto de informações 

capaz de representar bens materiais ou imateriais e, assim, promover uma 
satisfatória descrição e entendimento dos bens representados. A geração de 
metadados pode ser efetuada a partir de qualquer conteúdo, produto ou serviço.
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com a expansão da oferta e da diversidade de produtos nos sites de comércio 
eletrônico, o nível de difi culdade que o consumidor enfrenta para encontrar 
os produtos se tornou uma questão de enorme relevância.

No caso do setor editorial digitalizado, isso se acentua com a crescente 
diversidade de oferta de obras editoriais, seja pelos lançamentos ampliados 
pela autopublicação, seja pelas oportunidades de manter a cauda longa “na 
prateleira”. O desafi o de expor os livros aos consumidores nas lojas on-line 
cresce em importância e é tratado na literatura pelo nome de “discoverabilty” 
(DANET, 2014). No caso da cadeia produtiva do livro, pode-se dizer que 
“as vitrines das livrarias encolheram”, na medida em que os consumidores 
passaram a adotar com maior intensidade as lojas virtuais e, concomitan-
temente, a diversidade de oferta de obras editoriais ampliou-se. Ou seja, a 
vitrine encolheu, mas as prateleiras tornaram-se infi nitas.

Os metadados passam, então, a desempenhar um papel crucial como 
instrumento de apresentação do livro ao consumidor e como mecanismo 
para promover e destacar seus atrativos, tornando-se fundamentais para 
infl uenciar as decisões de compra. Como observa Danet (2014), os consu-
midores empregam diferentes critérios para encontrar produtos, serviços 
ou conteúdos que lhes interessem. Os metadados permitem que esses 
bens possam ser efi cientemente descobertos no universo de produtos e 
serviços da rede.

Uma pesquisa foi conduzida pela Nielsen (BREEDT; WALTER, 2012) 
com os cem mil livros mais vendidos no Reino Unido em 2011, que repre-
sentaram 91% das unidades comercializadas e 87% do valor das vendas 
naquele ano. Essas obras foram agrupadas entre aquelas que atendiam, 
parcial ou integralmente, os requerimentos de metadados estabelecidos pela 
Book Industry Communications (BIC) e, adicionalmente, as que dispunham 
ou não de imagem em seus metadados.

Os resultados da pesquisa encontram-se nos gráficos 2 e 3. Entre os 
principais pontos identificados na pesquisa, destacam-se: (i) a correlação 
positiva entre obras que contêm imagens em seus metadados e o número 
de unidades comercializadas das mesmas obras; e (ii) a correlação posi-
tiva entre as obras que contêm metadados adicionais àqueles definidos 
pela BIC (enhanced metadata elements) e o desempenho comercial 
dessas obras.
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Gráfico 2 | Venda média de exemplares por grupamento de livros, entre os cem mil 
títulos mais vendidos no Reino Unido em 2011
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Fonte: Breedt e Walter (2012).

Gráfico 3 | Participação dos livros com enhanced metadata elements, entre os 
títulos mais vendidos no Reino Unido em 2011
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Fonte: Breedt e Walter (2012).

É importante ainda destacar a característica dinâmica dos metadados. À 
medida que novas informações possam ser acrescidas, ou as já existentes atua-
lizadas, os metadados modifi cam-se de forma a registrar a evolução da obra. 
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recebido pelo autor são informações que devem ser incorporadas aos metadados 
da obra editorial, o que poderia ampliar os atributos favoráveis à sua base de 
busca e, consequentemente, à sua compra. Logo, a manutenção de um sistema 
confi ável e atualizado de metadados tende a contribuir para o desenvolvimento 
saudável do mercado e para ampliação do acesso de leitores aos livros.

Por fi m, cabe destacar que as novas formas de acesso digital aos livros 
utilizam de maneira crescente o big data e a inteligência de mercado para 
captar tendências e demandas do consumo, que podem e são empregados 
para vender bens a cada um de seus consumidores. A partir da arquitetura 
de metadados que organiza o universo de produtos, as informações deixadas 
pelos usuários a cada busca e a cada compra reúnem preciosas evidências de 
suas preferências e da demanda em geral pelos produtos e serviços adquiridos, 
o que permite a identifi cação de hábitos de consumo que, uma vez conheci-
dos, podem otimizar a comunicação com o cliente e incrementar as vendas.

O Brasil
De acordo com a mais recente pesquisa anual (2016) patrocinada 

pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros (SNEL), o mercado editorial brasileiro foi estimado em 
R$ 5,2 bilhões em 2015, o que ainda o faz fi gurar entre os dez maiores do 
mundo (WISCHENBART et al., 2015). Uma evidência da sua relevância 
é a atração de grandes players internacionais, que investem no mercado 
brasileiro por meio da aquisição de editoras nacionais.

Outra forma de constatar a importância do mercado brasileiro é a di-
mensão do segmento de LD e a sua dinâmica, marcadas pelas compras 
governamentais que atraem editoras de mercados já maduros e permitem 
o crescimento de grandes editoras nacionais, como FTD, Saraiva e Abril 
Educação. Essas três empresas fi guraram na lista das maiores editoras do 
mundo em 2014.

Quando observados em termos absolutos, os números do mercado bra-
sileiro de livros impressionam. No meio digital, há um enorme potencial a 
ser explorado. A base de smartphones e tablets cresce em ritmo acelerado 
( gráfi cos 4 e 5). A penetração do livro digital, por sua vez, ainda é tímida, 
apesar de apresentar crescimento signifi cativo. Em 2012, a participação dos 
livros digitais no número de exemplares vendidos de OG foi de 0,5%. Em 2014, 
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essa participação chegou a 3,5%, segundo estimativas do portal PublishNews. 
Alguns entrevistados estimaram que esse valor fi caria entre 5% e 10% em 2015.

Gráfico 4 | Venda de smartphones no Brasil
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Fonte: International Data Corporation (IDC).

Gráfico 5 | Venda de tablets no Brasil
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67É importante ter claro, contudo, que o mercado brasileiro de livros, 
atualmente, está estagnado. Entre 2014 e 2015, a venda de unidades caiu 
de 435 mil para 389 mil. O crescimento real do faturamento das editoras 
foi negativo, chegando a -12,6%, considerada a variação do IPCA. Entre 
2005 e 2014, o faturamento real cresceu apenas 5,79%, segundo estudo 
do PublishNews.

Assim, a caracterização do Brasil como o décimo maior mercado edito-
rial no ranking mundial pode mascarar certas difi culdades enfrentadas pelo 
mercado editorial brasileiro, que poderá contar com a contribuição das novas 
tecnologias digitais para superá-las.

Manifestação das tendências na indústria brasileira do livro
Como descrito anteriormente, as novas tecnologias digitais representa-

ram pontes de acesso à cadeia produtiva do livro, por meio das quais novos 
investidores ingressaram no setor com suas expertises, conquistando fatias 
de mercado e incrementando o ritmo de adoção dessas tecnologias, seja por 
meio de seus investimentos ou pela reação das empresas já estabelecidas.

A primeira dessas pontes foi construída a partir do surgimento do co-
mércio on-line, que motivou empresas varejistas já versadas no e-commerce 
a incorporar uma crescente quantidade de livros a seus vastos catálogos 
de produtos e, como consequência, acirrou a competição via preços. Esse 
mesmo processo foi observado com a entrada de lojas virtuais no mercado 
brasileiro de livros, como <americanas.com.br>, <pontofrio.com.br> e 
<submarino.com.br>, fato que ajudou a atrair também investimentos de 
grandes corporações internacionais, como Apple e Amazon.

Esse fenômeno abalou fortemente as livrarias em diversos mercados, 
como no emblemático caso da Barnes & Nobel, nos EUA. No Brasil, em-
bora as livrarias tenham sofrido com os novos concorrentes, as principais 
cadeias nacionais também investiram no comércio on-line e continuaram 
no mercado, somando ao faturamento de suas lojas a geração de receitas de 
seu e-commerce. As pequenas livrarias sentiram mais fortemente as conse-
quências dos novos concorrentes, sobretudo pela pressão exercida sobre o 
preço dos livros. Sem o mesmo poder de barganha dos grandes varejistas e 
das redes de livrarias com editoras e distribuidores, os pequenos livreiros 
passaram a conviver com margens de lucros mais comprimidas. Como 
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algumas experiências pelo mundo atestam, a cooperação entre pequenas e 
médias livrarias, ao permitirem ganhos de escala, pode oferecer meios para 
o enfrentamento da concorrência no mundo digital.

Em um segundo momento, a ascensão do e-book pavimentou o caminho 
para que novos investidores adentrassem a cadeia produtiva do livro. A nova 
“linha de montagem” criada nas editoras para o livro digital torna necessária 
a capacitação em atividades que, mesmo as mais simples, eram, até então, 
completamente estranhas ao universo editorial. A conversão de conteúdos 
para as diferentes plataformas de leitura, a diagramação dos livros nessas 
variadas formatações e a geração de metadados – que se tornaram muito 
mais necessários no universo digital – são exemplos dos novos requisitos 
introduzidos pelos e-books.

Expertises dessa natureza, associadas ao conhecimento do mercado edi-
torial, propiciaram o surgimento de novas editoras, mais focadas em livros 
digitais. Os demais elos da cadeia produtiva do livro também germinam 
novas empresas, na distribuição, no comércio ou ainda na aplicacão de no-
vas ferramentas (redes sociais, sites, blogs) voltadas ao desenvolvimento do 
mercado por meio do aprimoramento do contato com os leitores.

No Brasil, merece destaque a experiência singular da criação da distri-
buidora digital DLD ainda em 2010, fruto da associação estratégica de seis 
das maiores editoras do país. Em um mercado no qual a escala importa, vale 
mencionar que o número de distribuidoras digitais no Brasil se tornou rela-
tivamente elevado, reunindo, entre outras empresas, a Xeriph, a Digitaliza 
Brasil, a iSupply e a Bookwire. A tendência percebida é a de pressão contínua 
sobre essas empresas, que buscam se diferenciar por meio da oferta de servi-
ços que cubram lacunas do mundo digital, como a conversão de conteúdos 
e a geração de metadados. Esses últimos, em face da crescente tomada de 
consciência de sua importância, vêm mobilizando empresas e associações 
de classe em busca de soluções para o mercado editorial brasileiro.

Como já comentado, novos modelos de negócios surgiram na esfera do 
consumo, com serviços de acesso a acervos de livros digitais por meio de 
assinaturas. Empresas brasileiras como Árvore de Livros, Nuvem de Livros 
e o serviço Kindle Unlimited já disputam o mercado brasileiro no comércio 
B2C e/ou B2B. Por sua vez, a escassez de bibliotecas no país parece constituir 
um fator estrutural que inibe a constituição de bibliotecas digitais que, assim, 
deixam de exercer seu papel de difusoras e demandantes de obras digitais.
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publicação e comercialização no Brasil tanto para os livros impressos como 
para os digitais. Surgiram empresas como a Clube dos Autores e a PerSe. 
Editoras como a Saraiva também passaram a oferecer essa modalidade de 
serviço, com o Publique-se!. Outras plataformas de autopublicação com 
atuação internacional, como a Kindle Direct Publishing e a Blurb, também 
se dedicaram a desenvolver e disputar o mercado brasileiro.

Como complemento à autopublicação, serviços de POD também já são 
ofertados no Brasil, o que alimenta a perspectiva de um efetivo desenvol-
vimento desse mercado no país. Entretanto, sua difusão como resposta ao 
desafi o logístico de um país de dimensões continentais como o Brasil parece 
longe de estar equacionada. Nas entrevistas com especialistas do setor, a 
grande maioria foi cética quanto à sua concretização. De fato, faz-se ne-
cessário prover a infraestrutura desse sistema e a segurança imprescindível 
para o seu funcionamento. Além disso, tal tecnologia requer certo grau 
de coordenação entre os agentes, visando à formação de polos regionais de 
impressão e distribuição de livros, viáveis economicamente de acordo com 
a demanda. Diante desse quadro, o mais provável é que o desenvolvimento 
de um sistema com esse formato, se existir, não seja em curto prazo.

Por fi m, cabe ainda registrar o lançamento de um e-reader pela editora 
Saraiva, o Lev, que conquistou destaque na mídia internacional e na Feira 
do Livro de Frankfurt de 2014, como instrumento de uma estratégia de 
fi delização de consumidores no novo mercado editorial digital brasileiro. 
Detentora de um enorme acervo de títulos e de um intenso contato com os 
consumidores por meio de sua rede de livrarias, inclusive a loja virtual – à 
época, ainda pertencentes ao grupo editorial –, a Saraiva procurava, com 
esse lançamento, fortalecer a posição do grupo em um contexto de entrada 
de fortes concorrentes, como a Amazon.

Concentração de mercado

As análises efetuadas anteriormente sobre tendências de concentração 
no mercado editorial, bem como os efeitos das novas tecnologias nesse 
processo, também são válidas para a realidade brasileira. Embora não haja 
produção sistemática de indicadores de concentração para o nosso mercado 
editorial, não há razões para supor, a princípio, que o mercado local apre-
sente comportamento distinto dos demais. Aqui também se observa maior 
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propensão à concentração nos segmentos voltados à educação, tanto em LD 
como em CTP, e menor tendência nos segmento de OG, em que as menores 
barreiras à entrada estimulam o ingresso de novos investidores em paralelo 
a movimentos de F&A.

A presença de grandes grupos editoriais internacionais no mercado 
brasileiro faz com que algumas das decisões de F&A tomadas no plano 
global se refl itam aqui no Brasil. Por exemplo, a já mencionada aquisi-
ção dos selos de OG do Grupo Santillana6 pela nova Penguim Random 
House incluiu a venda da editora Objetiva, que, fundada no Brasil, tinha 
seu controle acionário sob posse do grupo espanhol desde 2005. Como a 
Companhia das Letras já havia sido adquirida pela Penguim em 2011, tanto 
a Companhia quanto a Objetiva passaram a fazer parte do mesmo grupo 
editorial – Penguim Random House.

Recentes aquisições também movimentaram o mercado editorial bra-
sileiro. No segmento educacional, a aquisição da Saraiva Educação pela 
Abril Educação, atual Somos Educação, foi, sem dúvida, a mais importante 
e envolveu, além da compra dos selos voltados aos ensinos básico, técni-
co e superior, a dos sistemas de ensino Ético e Agora. Esse investimento, 
no valor de R$ 725 milhões, conforme divulgado, representou mais uma 
demonstração de confi ança da Tarpon Investimentos no mercado edito-
rial brasileiro voltado à educação, uma vez que, no início de 2015, esses 
gestores já haviam alocado, por meio da Thunnus Participações, cerca de 
R$ 1,3 bilhão para assumir o controle da Abril Educação.

Outro investimento que merece registro foi a incorporação, em julho 
de 2015, da tradicional editora Atlas, especialista nas áreas de direito e 
economia, pelo Grupo Editorial Nacional (GEN), que reúne um conjunto 
de editoras voltadas ao mercado CTP no campo da saúde, das ciências 
exatas, humanas e sociais aplicadas, além de idiomas. Buscando aprimo-
rar sua atuação como provedor de soluções de ensino, o GEN já havia 
adquirido o curso Fórum, dedicado à área jurídica, em 2014, e expandido 
sua oferta, antes restrita a cursos presenciais, também para a modalidade 
on-line. Ao identifi car outras oportunidades de crescimento nesse mercado, 
o GEN também anunciou investimentos em temas como contabilidade e 
residência médica.

6 Os selos voltados ao segmento de LD e ao mercado infantojuvenil da Santillana não fi zeram parte do 
negócio. Portanto, a Santillana permanece proprietária da editora Moderna.



Setor Editorial

71Desafios para a difusão das tecnologias digitais no Brasil
Segundo Wischenbart et al. (2015), as forças motrizes que impulsionam 

o mercado de e-books pelo mundo têm raízes locais, globais ou específi cas. 
Entre as primeiras, são mencionadas as legislações, os regimes tributários, 
a renda local, os hábitos culturais etc. Entre as forças globais, o autor cita 
o surgimento de plataformas globais de entretenimento, cujas proprietárias 
são empresas transnacionais como Amazon, Google e Apple. Por fi m, entre 
as forças específi cas, estão as inovações tecnológicas, como as novas tec-
nologias de publicação e distribuição de livros digitais, e as empresariais, 
como os novos modelos de negócios.

Essas considerações ajudam a lançar luz sobre a situação brasileira e 
o potencial de difusão dos e-books em nossa sociedade. Fonseca (2013) 
identifi cou boa parte desses elementos em sua avaliação da indústria do 
livro no Brasil. Para o autor, as políticas públicas do governo, as novas 
tecnologias e o tamanho real e potencial do mercado constituem as princi-
pais fronteiras que delimitam o espaço para o desenvolvimento da indústria 
brasileira do livro.

Com isso em mente, são apresentados na subseção “Hábitos culturais” 
alguns pontos que desafi am a ampla adoção da leitura digital no Brasil.

Hábitos culturais

Em primeiro lugar, pode-se afi rmar que a leitura está longe de fi gurar 
entre as predileções dos hábitos culturais dos brasileiros. Na última edição 
da pesquisa sobre hábitos de leitura no Brasil, referente a 2015, revelou-se 
que apenas 55,6% dos brasileiros podem ser considerados leitores.7 Em 2007, 
esse número era de 55% e, em 2011, de 50% (FAILLA, 2012).8

Para os entrevistados, a leitura de livros em papel ou digitais foi classi-
fi cada como a décima opção de lazer durante o tempo livre. Entre os não 
leitores, quase 50% disseram não gostar de ler ou não saber como ler. Até 
aquele momento, 74% dos entrevistados nunca haviam lido um livro digital 
e 59% nem sequer tinham ouvido falar dessa tecnologia. Assim, em um 

7 A pesquisa defi ne leitor como aquele que leu, integral ou parcialmente, ao menos um livro nos últimos 
três meses.
8 Para os dados referentes à pesquisa de 2015, veja apresentação do Intituto Pró-Livro: <http://prolivro.org.
br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2016.
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contexto de disputa acirrada pelo tempo livre, ganha relevância a refl exão 
sobre novas formas de estimular e manter o interesse pela leitura.

O principal desafi o a ser superado, portanto, é a formação de novos leito-
res, o que benefi ciaria não apenas livros digitais, mas a leitura em qualquer 
meio. Nesse sentido, as tecnologias digitais têm potencial para ampliar o 
acesso à leitura. O acesso geográfi co é expandido, já que o início da leitura 
pode ser instantâneo por meio de quase qualquer aparelho com conexão à 
internet. Além disso, o acesso também se amplia do ponto de vista econômi-
co, já que o livro digital tem condições de oferecer preços menores quando 
comparados às publicações impressas. O Brasil poderia se benefi ciar dessas 
tecnologias, ampliando a oferta de livros a preços mais em conta em todas 
as regiões, com impacto mais expressivo nas regiões distantes dos grandes 
centros (CARRENHO, 2014).

A reorganização e as novas competências
Fonseca (2013) observa que as novas tecnologias digitais aumentam 

a heterogeneidade de atores, associações, relações, modelos de negócios, 
produtos e serviços, gerando consequente aumento da complexidade9 para 
toda a cadeia produtiva do livro.

Segundo o autor, o aumento da complexidade, ao mesmo tempo que 
abre inúmeras opções para a criação de valor pelas empresas da cadeia, 
demanda diversas competências, muitas das quais ainda não acessadas por 
várias dessas empresas brasileiras.

Entre os efeitos  – ainda que indiretos – do crescimento da complexidade, 
é possível observar o aumento da tendência à concentração em determina-
dos setores (FONSECA, 2013). Ou seja, em virtude do grande número de 
editoras e dos elevados custos de transação envolvidos, as poucas, porém 
grandes, varejistas que comercializam livros digitais evitam fi rmar contratos 
diretos com editoras, restringindo-se apenas, quando possível, aos maiores 
clientes. Como saída, as editoras devem recorrer às empresas agregadoras 
que, por sua vez, celebram contratos com as grandes varejistas. Portanto, a 
fi gura da empresa agregadora já nasce em um setor concentrado, já que sua 
escala se traduz em signifi cativas economias de custos de transação para 
os grandes varejistas.

9 O autor defi ne complexidade como o aumento da quantidade de laços de interdependência entre as 
partes componentes da indústria brasileira do livro.
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aumento da concorrência e de confl itos entre empresas do mesmo setor e 
entre empresas de setores diferentes. Segundo o autor, nos últimos anos, 
surgiram indícios de deterioração da cooperação dentro da indústria. Um 
sintoma dessa situação seria a coexistência de diversas outras entidades 
representativas, tais como a Associação Nacional de Livrarias (ANL), a 
Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros) e a Liga 
Brasileira de Editoras (Libre). O SNEL e a CBL não teriam conseguido 
representar totalmente os diferentes e, por vezes, confl itantes interesses das 
empresas da nova indústria brasileira do livro.

Dessa forma, a internalização e/ou o acesso a novas competências são 
desafi os e reúnem as condições necessárias para o sucesso empresarial a 
longo prazo da cadeia produtiva do livro no Brasil. Cabe ressalvar, contu-
do, que a maior parte das empresas de LD e de CTP já está trilhando esse 
caminho ao realizar investimentos pesados em inovação tecnológica. Como 
muitas delas afi rmaram nas entrevistas, mesmo que ainda não estejam 
aplicando amplamente essas novas tecnologias, estão se preparando para 
aplicá-las quando necessário. Para tanto, buscam continuamente aumentar 
suas capacidades de absorção tecnológica (absorptive capacities) por meio 
de investimentos em P&D.

Nesse processo, o Brasil se benefi cia da experiência e da competência 
da indústria brasileira de software, que poderá auxiliar na difusão dessas 
tecnologias para os demais segmentos editoriais.

Necessidade de catálogo x pequeno número de vendas

Nas entrevistas realizadas com especialistas do setor, o pequeno catálo-
go de e-books no Brasil foi apontado como explicação para a igualmente 
pequena penetração desses livros no mercado brasileiro. O argumento é 
que o baixo volume de vendas de livros digitais é consequência da reduzi-
da quantidade de títulos disponíveis para o leitor. Para os defensores dessa 
visão, vende-se pouco porque há pouco para se vender.

Por outro lado, alguns entrevistados defenderam a tese de que o baixo 
volume de vendas desestimularia a produção de títulos em formato digital. 
Nessa visão, há pouco para se vender porque se vende pouco. A fraca de-
manda não justifi caria o investimento no novo formato.
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Diante dessas visões, ressalta-se que não é objetivo deste artigo identi-
fi car e ordenar relações de causalidade. Entende-se, todavia, que ambas as 
posições oferecem elementos que ajudam a entender o problema colocado.

A experiência internacional mais bem-sucedida, a dos EUA, oferece 
bons insights sobre essa questão. Wischenbart et al. (2015) argumentam 
que, naquele país, a popularização do livro digital foi fruto de um esforço 
deliberado da Amazon, que persuadiu as editoras a produzir versões digi-
tais para o recém-lançado Kindle (STONE, 2013). Nesse caso, portanto, 
a rápida difusão do e-book não decorreu nem propriamente da demanda 
dos consumidores fi nais nem da proatividade das editoras atuantes naquele 
país. A solução foi encaminhada por uma empresa do setor varejista, cujo 
modelo de negócio dependia da disponibilização de um enorme catálogo 
de livros digitais.

No Brasil, Fonseca (2013) destaca a resistência de grande parte da in-
dústria em promover o livro digital. O autor argumenta que algumas das 
experiências internacionais, inclusive a norte-americana, não foram bem 
avaliadas pelos setores editorial e varejista brasileiros. Entre os principais 
motivos dessa avaliação estariam: a reorganização e o consequente dese-
quilíbrio de forças na indústria, introduzidos pela entrada de empresas com 
atuação global; a difi culdade de mensurar o efeito líquido decorrente, por um 
lado, da expansão das vendas de livros digitais e, por outro, da substituição 
de livros impressos, levando em consideração as diferenças de margens 
e rentabilidade entre essas duas mídias; e o risco de a pirataria aumentar.

Em suma, na visão de Fonseca (2013), há certa resistência na promoção 
do novo formato pelas editoras e livrarias brasileiras. Nos EUA, esse tipo 
de resistência foi “resolvido” por um novo entrante com grande poder de 
barganha. No Brasil, ainda não foi possível identifi car um agente catalisador 
para acelerar a introdução e a adoção dos livros digitais.

O Governo Federal, por meio de compras governamentais, poderia ser o 
ator relevante a desequilibrar as forças de mercado em prol dos conteúdos 
digitais. Principalmente nas compras de LD, mas também na compra de 
OG para bibliotecas, o governo tem o potencial de estimular a aquisição 
de competências pelas editoras e a constituição de um catálogo expressivo 
de livros digitais. Se esse esforço for combinado com políticas efetivas de 
promoção da leitura, o país poderá superar o desafi o e concretizar seu grande 
potencial de demanda.
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Entre as forças propulsoras que atualmente concorrem para o crescimento 
da indústria brasileira do livro, Fonseca (2013) menciona o aumento real 
da renda e, portanto, do potencial mercado para os livros no Brasil, que já 
estimulou investimentos, induziu operações de F&A e atraiu novos entrantes.

A lógica dessa constatação é intuitiva: quanto maior a renda das pessoas, 
maior a renda disponível para a compra de bens e serviços de lazer, como a 
cultura e o entretenimento. Contudo, Wischenbart et al. (2015) mostram evi-
dências de que o mercado de livros permaneceu relativamente estagnado apesar 
do crescimento da economia até 2014. Enquanto o produto interno bruto (PIB) 
brasileiro cresceu quase 45% entre 2004 e 2013, a indústria brasileira do livro 
cresceu pouco mais de 7%. Esse baixo crescimento ainda fi cou concentrado nas 
compras públicas de livros didáticos e paradidáticos para escolas e bibliotecas.

Nesse contexto, uma política mais direcionada para a demanda de bens 
culturais, entre eles o livro, foi implementada com o lançamento do Vale 
Cultura em 2012.10 Em seus dois primeiros anos, o maior item de gasto foi 
a aquisição de livros, jornais e revistas, que alcançou 74% do valor gasto 
pelos usuários do programa.11

Outro fenômeno a considerar nessa discussão é a precifi cação dos livros 
impresso e digital. No surgimento dos livros digitais, os preços signifi ca-
tivamente menores contribuíram para a atração de leitores e a constituição 
do novo mercado (STONE, 2013). Contudo, o livro digital não parece ser 
visto como um substituto perfeito do livro impresso, especialmente em OG, 
em boa parte do mundo.12

A estratégia de precifi cação de alguns grandes varejistas continua inci-
tando a concorrência e pressionando as margens das editoras, o que tende a 
pressionar a queda dos preços de e-books em relação aos preços das mesmas 
edições impressas. Muitos entrevistados assumiram que a regra de bolso na 
precifi cação de e-books é oferecer descontos entre 20% e 30% das versões 
impressas dessas obras.

10 Lei 12.761, de 27 de dezembro de 2012.
11 Disponível em: <www.ebc.com.br/cultura/2014/12/ha-um-ano-em-vigor-vale-cultura-benefi cia-
264-mil-trabalhadores>. Acesso em: 7 dez. 2015.
12 Os consumidores parecem ter diferentes percepções de valor ou de preço justo cobrado pelo livro 
digital quando comparado ao mesmo conteúdo em versão impressa. Sobre esse ponto, ver pesquisas de 
Ballhaus et al. (2014) e Bookboon.com, disponível em: <http://bookboon.com/blog/bookboon-coms-
global-ebook-survey/>. Acesso em: 17 nov. 2015.
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Livros autopublicados, que geralmente são vendidos a preços médios 
menores, também podem contribuir para reduzir a percepção de valor de 
muitos consumidores, já alimentada pela crença em menores custos de pro-
dução dos e-books. Como resultado, estratégias de preços reduzidos e a 
percepção de menor valor do livro digital são movimentos que tendem a se 
retroalimentar. Portanto, o desafi o para a indústria brasileira é gerar uma 
equação de equilíbrio que contemple o crescimento sustentável das vendas de 
e-books a preços que satisfaçam tanto os consumidores quanto as empresas 
dos diferentes setores.

No mercado de livros CTP e didáticos, os conteúdos digitais podem se 
posicionar mais como bens complementares e menos como bens substitutos. 
As possibilidades abertas pelas tecnologias digitais tendem a aumentar a 
percepção de valor dos consumidores fi nais, o que acomodaria os custos 
de produção, que muitas vezes são signifi cativamente maiores do que os de 
livros impressos.

Políticas públicas
Uma especifi cidade da indústria brasileira do livro é a importância do 

governo, que assume a condição de principal comprador. Através de pro-
gramas já mencionados, como o PNLD e o PNBE, os livros didáticos e 
paradidáticos são comprados e distribuídos para as escolas de todo o Brasil.

Esse poder de compra governamental também poderia ser usado para 
induzir o avanço tecnológico por toda a cadeia. Para seguir nesse caminho, 
contudo, é essencial avaliar gradual e continuamente os resultados pedagó-
gicos proporcionados pelo uso dessas tecnologias em salas de aula. Também 
seria benéfi co conferir certa estabilidade aos programas de compras públicas 
do Estado brasileiro, o que sinalizaria o comprometimento a longo prazo 
com a difusão do conteúdo digital e de suas potencialidades. Dessa forma, 
diminuiriam as incertezas que pairam sobre (e inviabilizam) muitas das 
decisões de investimento das editoras.

Antes mesmo de decidir comprar conteúdos digitais, no entanto, é pre-
ciso solucionar uma série de desafi os, que passam pelo treinamento básico 
de professores e pela construção de infraestrutura (computadores, tablets, 
conexão à internet etc.) que permita o amplo acesso dos professores e es-
tudantes aos conteúdos digitais. A complexidade desses desafi os demanda 
respostas cujos resultados não devem ser homogêneos geografi camente nem 
devem ser sentidos em curto prazo.
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Os recentes avanços tecnológicos vêm demandando profundas trans-

formações nos setores culturais e de entretenimento, o que gera, ao mesmo 
tempo, oportunidades e incertezas no mercado. Na cadeia produtiva do 
livro, essas mudanças, especialmente aquelas engendradas pela internet e 
pelas tecnologias digitais, têm a capacidade de ampliar sobremaneira não 
apenas o acesso à leitura, mas também as oportunidades para todos os elos 
dessa cadeia.

Diante desse cenário, este artigo buscou mapear, ainda que de modo não 
exaustivo, as tendências internacionais e nacionais da cadeia produtiva do 
livro a partir do advento e da disseminação das tecnologias e dos conteú-
dos digitais dentro desse fl uxo. Entre as principais tendências observadas 
no Brasil e no mundo, destacam-se: os diferentes ritmos de difusão dos 
e-books nos diversos países; a entrada de novos atores e o surgimento de 
novas atividades; o aumento da concentração de mercado, especialmente nos 
elos de livrarias e editoras de LD e CTP; e o surgimento de novos modelos 
de negócios, como a autopublicação e as assinaturas de conteúdos digitais.

Na medida em que introduzem novos elementos às tradicionais atividades 
da cadeia, essas tendências podem contribuir para a ampliação do acesso à 
leitura e o aumento da bibliodiversidade. Pelo lado da demanda, o ambiente 
é de maior concorrência com outros conteúdos de entretenimento de fácil 
acesso, fato que se torna um dos principais desafi os a ocupar a atenção e a 
agenda de editoras e livrarias. Nesse contexto, é fundamental aprofundar o 
conhecimento sobre o consumidor, seus desejos e suas necessidades. Além 
disso, um sistema de metadados efi ciente mostra-se igualmente fundamen-
tal para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência de mercado e o 
crescimento das vendas.

Todavia, para que as novas tecnologias digitais possam caminhar mais 
rapidamente rumo ao seu potencial pleno no Brasil, é necessário superar 
uma série de desafi os. Ainda não é possível identifi car um agente que esteja 
atuando como catalisador da difusão dessas tecnologias digitais. O governo, 
por meio, principalmente, de seu poder de compra, teria condições de assumir 
esse papel, incentivar o desenvolvimento e o uso gradual dessas tecnologias 
e, assim, dirimir incertezas. Combinados com ações de estímulo à leitura e 
de formação de novos leitores, os resultados seriam potencializados. Como 
observado em algumas experiências internacionais, elementos exógenos pú-
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blicos ou privados podem funcionar como o estopim (ou a trava) que acelera 
(ou difi culta) a difusão de e-books e, a partir daí, contribuir para defl agrar 
(ou impedir) o desenvolvimento endógeno desse mercado.

Em meio a essa nova confi guração econômica, em que tecnologia, ino-
vação e conteúdo cultural se tornaram fatores competitivos diferenciais, 
as empresas e o setor público devem estar preparados para acompanhar e 
compreender o desenrolar das tendências do mercado, objeto de refl exão 
deste artigo. Esse esforço abre uma agenda para futuros trabalhos que 
busquem aprofundar o conhecimento sobre cada um dos temas explorados 
e, especialmente, que discutam possibilidades de ação e reação de atores 
públicos e privados para a inserção competitiva da indústria nacional e a 
difusão de conteúdo brasileiro.
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Resumo
Relevantes para a economia nacional sob diversos aspectos, as micro, pe-
quenas e médias empresas (MPME) deparam-se com uma série de desafi os 
para superar barreiras à elevação de seus níveis de competitividade. Entre 
as soluções discutidas pela literatura, está o estabelecimento de relações 
cooperativas interfi rmas, materializadas sob a forma de redes ou alian-
ças estratégicas empresariais. O presente trabalho aborda essa temática, 
destacando dois casos em que a cooperação interfi rmas contribuiu para a 
mitigação de um dos gargalos típicos para o crescimento das MPME, no 
caso, o acesso ao crédito de longo prazo. Discute também as perspectivas 
de ampliação do apoio do BNDES às MPME por meio de variadas formas 
de redes empresariais.
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Introdução
As MPME constituem um conjunto relevante de atores da economia 

brasileira. Empresas desse porte foram responsáveis por 59% do pessoal 
formalmente ocupado e por 34% do valor da produção da indústria de trans-
formação brasileira em 2014, segundo a Pesquisa Industrial Anual (PIA) do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), e por 62% dos em-
pregos formais do setor de comércio e serviços do país em 2014, de acordo 
com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais).1 Constituem também 
um conjunto estratégico quanto ao potencial de crescimento e de geração 
de inovações. Muito evidentes no setor de serviços, sobretudo na atualida-
de, em que as start-ups ligadas às tecnologias da informação despontam 
como fonte promissora de geração de renda e de inovação, as MPME estão 
presentes em praticamente todas as atividades econômicas desenvolvidas 
no país, inclusive em importantes elos de cadeias industriais. São também 
estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento regional, porque estão 
dispersas por todo o território do país e por serem um locus natural para o 
empreendedorismo da população.

O pleno desenvolvimento dessas empresas tem sido limitado por pro-
blemas estruturais da sociedade brasileira (altas taxas de juros, difi culdade 
de acesso a crédito, sistema tributário complexo etc.), por questões internas 
às fi rmas (baixa profi ssionalização da gestão fi nanceira, organizacional e 
estratégica) e pela dinâmica do mercado, com destaque para o aumento da 
concorrência, advindo da crescente internacionalização das economias.

Os meios à disposição das MPME para encarar as pressões competitivas 
com que se deparam são sugeridos por diversas abordagens teóricas no 
campo da economia, da inovação, da gestão empresarial e das fi nanças, 
dentre as quais se destacam a cooperação interfi rma e a formação de redes 
ou alianças estratégicas empresariais.

Motivado por experiências recentes de concessão de fi nanciamento 
pelo BNDES às MPME por meio de redes empresariais, o presente estudo 
analisa como a prática cooperativa pode contribuir para a superação de 
gargalos ao crescimento e para a ampliação da capacidade de inovação e 

1 Para esse cálculo, foi utilizada uma classifi cação empregada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que considera MPME as empresas industriais com até 499 
empregados e empresas dos ramos de comércio e serviços (exclusive administração pública) com até 
99 pessoas ocupadas.
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a crédito de longo prazo (uma restrição enfrentada pelas pequenas e médias 
empresas tanto no Brasil quanto no exterior), mas também a possibilidade 
de o BNDES atuar como catalisador da cooperação interfi rmas.

O trabalho está dividido em quatro seções. Depois desta introdução, a 
seção “Referencial teórico” é reservada a uma revisão da literatura sobre 
cooperação e redes empresariais. Nela, são abordadas as defi nições que 
norteiam o debate sobre o tema, as principais tipologias existentes, as van-
tagens e os ganhos de competitividade associados à cooperação interfi rma, 
bem como os custos, riscos e difi culdades para se estabelecer e dar conti-
nuidade a essa prática. A seção “O fi nanciamento às MPME – desafi os e 
experiências recentes” discute brevemente as razões pelas quais as MPME 
encontram difi culdades para acessar o mercado de crédito de longo prazo 
e destaca dois casos em que a cooperação interfi rma, coordenada por em-
presas-âncora, contribuiu para ampliar o acesso e reduzir o custo do crédito 
de uma série de MPME com o BNDES. O primeiro deles consiste em uma 
operação de fi nanciamento em que uma grande empresa industrial (Grupo 
Boticário) viabilizou crédito de longo prazo a pequenas empresas varejistas 
participantes de sua rede de franquias. De maneira semelhante, o segundo 
caso se refere a uma grande empresa varejista (Lojas Renner) que viabilizou 
fi nanciamento de longo prazo a parte de sua rede de fornecedores industriais 
instalada no país. Por fi m, a seção avalia ainda a possibilidade de o BNDES 
ampliar essa modalidade de apoio, estendendo-o a variadas formas de redes 
empresariais. A quarta seção contém as considerações fi nais.

Referencial teórico
Para sobreviverem no mercado, as MPME tradicionalmente enfrentam 

desafi os associados à quantidade limitada de recursos de que dispõem e ao 
pouco suporte que geralmente recebem dos governos (CASALS, 2011). 
Quase sempre em desvantagem perante as grandes empresas em diversos 
aspectos, como o acesso a informações em geral, a novos mercados, ao 
mercado de capitais e a soluções tecnológicas ou gerenciais, as MPME vêm 
enfrentando crescentes pressões advindas do acirramento da competição 
internacional, da emergência de novas tecnologias e do maior grau de exi-
gência dos consumidores. Além disso, não raro se encontram posicionadas 
nas cadeias produtivas entre grandes clientes e fornecedores, tendo, portanto, 
limitado poder de barganha e reduzidas margens operacionais.
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O enfrentamento dessas questões passa necessariamente pela busca de 
formas inovadoras de se manter no mercado. Uma das soluções encontradas 
por um grande número de MPME em diversos países é a adoção de estra-
tégias cooperativas com outras empresas, sejam elas concorrentes entre si, 
ou interligadas por fl uxos comerciais ao longo de cadeias produtivas. A 
estratégia é vista como uma forma de as MPME alavancarem seu cresci-
mento, abrirem caminho para inovações e competirem de maneira menos 
desequilibrada com as grandes, sem dispor de suas qualidades intrínsecas, 
como a agilidade e a fl exibilidade.

Tendo como inspiração o sucesso dos distritos industriais italianos,2 a 
prática da cooperação empresarial ganhou destaque na esfera da produção a 
partir da década de 1980, bem como em parte da literatura econômica, que 
ajudou a difundir termos e conceitos que hoje são associados a essa prática, 
como os de alianças estratégicas empresariais, rede de empresas, distritos 
industriais, arranjos produtivos locais (APL) etc. As próximas subseções 
do presente trabalho fazem uma breve revisão da literatura sobre o tema. 
Vale frisar que, por guardarem em sua essência um mesmo fenômeno (a 
cooperação interfi rmas), os termos supracitados serão aqui tratados como 
“redes de empresas”.

Definições e tipologias
Em analogia com as redes físicas, formadas por nós interligados, as redes 

de cunho social são constituídas por pessoas, empresas ou instituições, conec-
tadas por algum tipo de relacionamento. Como explicam Scalera e Zazzaro 
(2009), as redes de empresas têm como pontos nodais fi rmas legalmente 
independentes, que se ligam por relações de natureza diversa, a exemplo 
de contratos e direitos de propriedade; sentimento de pertencimento a uma 
comunidade, etnia ou família, além de conexões pessoais e políticas. Isso 
explica a grande variedade de possíveis formas organizacionais de redes 
empresariais, tais como franquias, joint ventures, redes de subcontratação, 
cooperativas e associações.

2 Segundo Keller (2008), o interesse internacional nos distritos industriais pode ser atribuído ao sur-
gimento inesperado no pós-guerra de um novo modelo de sistema produtivo (especialização fl exível) 
que emergia nos “distritos industriais” da Terceira Itália, com as experiências de sucesso de empresas 
pequenas e médias na região da Emilia Romagna. A expressão “Terceira Itália” foi cunhada para indicar 
o desenvolvimento socioeconômico de uma região que se colocava de forma inovadora entre o Norte 
desenvolvido (Primeira Itália) e o Sul atrasado (Segunda Itália). As peculiaridades do sistema produtivo 
que emergia dessas fi rmas aglomeradas incluíam o tamanho (pequeno) das fi rmas e o relacionamento 
complexo entre elas, assim como com a comunidade local.
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pesquisa de diversas correntes teóricas. Dentre elas, destacam-se os campos 
da organização industrial, da economia dos custos de transação, da teoria da 
dependência de recursos e da teoria institucional.

Segundo Grandori e Soda (1995), para as teorias da organização indus-
trial, a formação de redes empresariais se justifi ca na medida em que estas 
se mostram como forma de organização efi ciente (e em alguns casos mais 
do que o modelo da grande empresa verticalizada), em razão de sua inerente 
geração de economias de escala, de escopo e de especialização. Conforme os 
autores: os ganhos de escala estão associados a fatores como o maior acesso 
a recursos e à provisão de serviços comuns; as economias de escopo podem 
surgir do compartilhamento de equipamentos e know-how; e as economias 
de especialização surgem principalmente quando as empresas concentram 
esforços em suas competências centrais.

Para essa teoria, as diversas modalidades de redes constituem uma forma 
de organização potencialmente efi ciente e alternativa, tanto ao mercado 
quanto à rígida hierarquia das grandes empresas. Deve-se ressaltar, no 
entanto, que, no espectro de modalidades de redes verifi cado na prática, há 
desde aquelas que se aproximam da estrutura de hierarquia até outras que 
se assemelham ao mercado (Figura 1).

Figura 1 | Opções de alianças estratégicas conforme o grau de integração vertical

Nenhum

Fusões e 
aquisições

Participação
societária

Empreendimento
cooperativo
formal

Empreendimento
cooperativo
informal

Joint
venture MERCADO

Grande

HIERARQUIA

Grau de integração vertical

Fonte: Lorange e Roos apud Oliveira Neto et al. (2007).

Balestrin e Arbage (2007) explicam que, segundo a teoria dos custos 
de transação desenvolvida por Williamson (1979), nas relações econômi-
cas entre fi rmas existem custos originados de inefi ciências advindas de 
racionalidade limitada dos tomadores de decisões, incerteza sobre o futuro 
e possibilidade de comportamento oportunista por parte dos agentes eco-
nômicos. Em outras palavras, a falta de confi ança nas relações da empresa 
com seu ambiente tem como consequência a geração de custos de transação. 
Uma vez que a cooperação constitui um dos pilares da formação de redes 
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empresariais, o desenvolvimento desse tipo de arranjo pode, portanto, ser 
entendido como uma maneira de reduzir custos dessa natureza.

Para a teoria da dependência de recursos, na qual se destaca o trabalho de 
Pfeffer e Salancik (1978), as fi rmas se organizam em redes para compartilhar 
ou acessar recursos escassos, como tecnologia, bens de capital, instalações, 
matérias-primas, informação e conhecimento.

De maneira semelhante, a teoria institucional, na qual se destaca o traba-
lho de DiMaggio e Powell (1983), também tem a dependência de recursos 
(no caso, imateriais) como elemento central da formação e expansão das 
redes. Segundo essa teoria, as fi rmas ingressam em redes para alcançar 
legitimidade no ambiente institucional em que se encontram, isto é, para 
serem avaliadas segundo os padrões de idoneidade e qualidade pelos quais 
a rede é conhecida.

Em razão do grande número de teorias que tratam das redes empresariais, 
há disponível na literatura especializada uma oferta igualmente grande de 
tipologias que buscam qualifi cá-las por diferentes dimensões.

Uma das tipologias mais básicas da literatura é encontrada em Santos et 
al. (1994), que dividem as redes em verticais ou horizontais. As primeiras 
são formadas por empresas que cooperam com seus parceiros comerciais ao 
longo de uma cadeia produtiva. Já as segundas são formadas por empresas de 
um mesmo segmento que, com um objetivo defi nido, juntam-se de maneira 
cooperativa, mas mantendo-se autônomas e concorrentes.

Baseados em construções teóricas anteriores sobre o tema, Grandori e 
Soda (1995) propuseram uma tipologia mais complexa, na qual as redes se 
diferenciam de acordo com os termos em que se estabelece o relacionamento 
entre as empresas que as compõem. Para os autores, existem três tipos de 
redes empresariais:

 · Redes sociais: são aquelas em que as partes envolvidas mantêm 
relacionamento de caráter estritamente social, ou seja, não baseado 
em contratos formais.

 · Redes burocráticas: a parceria entre as fi rmas é regida por um contrato 
formal, que visa regular não apenas as especifi cações de produtos ou 
serviços transacionados entre elas, mas, sobretudo, a própria organi-
zação da rede – o que necessariamente passa pelo estabelecimento 
de regras a respeito de condutas, obrigações e punições.
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que formalizam o direito de propriedade entre acionistas e empresas.

Os autores subdividem ainda cada tipo de rede segundo a forma de 
comando estabelecido entre elas, chamando-as de “simétricas” ou “as-
simétricas”. No caso das primeiras, todos os membros da rede têm igual 
poder de infl uência sobre os demais, enquanto no caso das segundas há 
a fi gura de um agente central, dotado de poder diferenciado. A Figura 2 
ilustra as dimensões propostas por essa tipologia com as principais formas 
de redes de que se tem conhecimento.

Figura 2 | Exemplo de redes sociais, burocráticas e proprietárias

Sociais Burocráticas Proprietárias

Redes de empresas

Simétrica Assimétrica Simétrica Assimétrica Simétrica Assimétrica

Parcerias de
subcontratação;

APL etc.

Associações
comerciais;
sindicatos;

cooperativas
etc.

Franquias,
redes de

agências;
licenciamentos

etc.

Joint ventures Capital
ventures

Polos; distritos
industriais;
clusters; APL

etc.

Fonte: Adaptado de Olave e Amato Neto (2001).

Com base na constatação de que a crescente complexidade de produtos 
e processos produtivos torna impraticável às MPME o domínio de todas as 
etapas de produção, Casarotto Filho e Pires (1998) defendem a necessidade 
de cooperação entre as MPME e propõem uma tipologia de redes empresa-
riais, dividindo-as entre redes top-down e redes fl exíveis.

As redes top-down (Figura 3) são aquelas formadas por uma empresa- 
 -âncora, chamada pelo autor de “empresa-mãe”, que exerce o papel de coor-
denadora da rede, e por empresas relativamente menores. Dependentes da 
estratégia da empresa-mãe, as menores fornecem insumos, produtos ou serviços 
a ela, seja por meio de produção própria (primeira linha da Figura 3), seja por 
terceirização ou subcontratação (segunda linha da Figura 3). Para os autores, 
a competitividade desse tipo de arranjo está associada à liderança por custos.
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Figura 3 | Rede top-down

Empresa-
mãe 

1ª linha 

2ª linha 

Fonte: Casarotto Filho e Pires (1998).

Rodrigues (2014) destaca que, embora na modalidade de rede top-down 
as empresas menores tenham pouca autonomia, no tocante ao planejamento, 
estratégia e decisão de questões internas à rede, elas podem ser benefi ciadas 
ao integrá-la. Em contrapartida, a autora sublinha que essa modalidade de 
rede frequentemente envolve baixos níveis de cooperação, pois a prática de-
pende muito de iniciativas das empresas-âncora. Ainda assim, algumas delas 
reconhecem as vantagens do desenvolvimento coletivo de seus fornecedores 
(distribuidores) e investem em programas e iniciativas que benefi ciam a todos.

As redes fl exíveis (Figura 4) são aquelas em que um grupo de MPME 
independentes se organiza em torno de um objetivo comum, como o de 
oferecer ao mercado certo tipo de produto ou serviço, formando um consór-
cio que administra a rede como se fosse uma grande empresa. Esse tipo de 
arranjo admite tanto formas verticais quanto horizontais de cooperação. No 
primeiro caso, as fi rmas, ou grupos delas, assumem uma determinada fase 
do processo produtivo, gerando economias de especialização. No segundo, 
a rede é formada por empresas que ofertam os mesmos produtos ou servi-
ços, com vistas a ter na escala sua principal fonte de competitividade. Em 
ambas as versões, as participantes do consórcio são benefi ciadas pelo porte 
do conjunto em si, que pode se aproximar do de uma grande empresa, mas 
também da capacidade de responder rapidamente às exigências do mercado, 
dada a típica fl exibilidade produtiva das MPME.
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Consórcio 

Empresas 

Fonte: Casarotto Filho e Pires (1998).

Cabe destacar que questões tecnológicas ou de mercado peculiares de 
um determinado setor de atividade econômica, ou de uma cadeia produtiva, 
podem ser determinantes para a forma em que a rede de empresas se estru-
tura. Por um lado, nas cadeias produtivas em que um de seus elos é carac-
terizado por elevadas barreiras à entrada ou conta com um ou mais players 
desproporcionalmente grandes, as redes eventualmente formadas tendem a 
ser assimétricas ou do tipo top-down. Por outro, em setores pulverizados, 
as redes tendem a ser simétricas ou fl exíveis.

Conceitos e tipologias a respeito de redes de empresas são encontrados 
também em estudos que têm como tema a análise dos desdobramentos da 
concentração geográfi ca das atividades econômicas.

A compreensão de que a concentração espacial de atividades econômicas 
gera vantagens pecuniárias e tecnológicas às empresas remonta aos distritos 
industriais defi nidos em Marshall (1890). Segundo o autor, a aglomeração 
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espacial de empresas de um mesmo ramo gera economias de escala externas 
às fi rmas (mas internas à localização) em virtude da formação de um mer-
cado de trabalho local dotado de habilidades específi cas, da especialização 
produtiva e dos linkages entre produtores, fornecedores e usuários. Além 
disso, a proximidade geográfi ca favorece as interações formais ou informais 
entre as fi rmas ou das pessoas que nelas trabalham, redundando na difusão 
de conhecimento técnico tácito, que se torna disponível aos agentes da lo-
calização, mas inacessível aos externos (spillovers tecnológicos).

Além das economias externas marshallianas, de caráter passivo, existe a 
possibilidade de nas aglomerações geográfi cas e produtivas haver uma força 
deliberada e consciente que busca o aumento da competitividade por meio 
da ação coletiva. Da soma desses dois efeitos, o incidental e o intencional, 
surge um tipo de vantagem competitiva que Schmitz (1997) chama de “efi -
ciência coletiva”. Como no cerne desse ganho de competitividade está a 
cooperação interfi rma, as aglomerações produtivas no território podem ser 
consideradas tanto um tipo especial de rede empresarial (quando algum nível 
de cooperação se verifi ca) quanto um ambiente propício para sua formação.

As redes empresariais localizadas geografi camente recebem diversas 
denominações pela literatura econômica. Dentre elas, merece destaque o 
termo “cluster”, defi nido por Porter (1998, p. 197) como uma “concentra-
ção geográfi ca de empresas interconectadas, fornecedores especializados, 
prestadores de serviços e instituições associadas, que atuam em uma mesma 
área ou ramo industrial, competindo entre si, mas também cooperando”. No 
Brasil, utiliza-se com frequência um termo alternativo, o APL, cujo conceito 
é muito semelhante ao de Porter (1998), mas que relativiza a intensidade da 
cooperação entre as fi rmas, dada as particularidades da cultura empresarial 
do país. Para mais detalhes, ver Cassiolato e Lastres (2003).

Do exposto até aqui, depreende-se que as principais dimensões estru-
turantes das redes de empresas são a formalização, as relações de poder 
ou hierarquia e a proximidade, geográfi ca ou relacional (Figura 5). Da 
combinação dessas dimensões surge a diversidade de redes verifi cada na 
prática, por exemplo, as formais fundamentadas na hierarquia e concentra-
das espacialmente, como algumas redes de autopeças e montadoras; e as 
formais hierárquicas multilocalizadas, cujo exemplo mais proeminente são 
as grandes marcas ou varejistas de moda, que mantêm uma extensa rede 
de fornecedores operando em escala nacional ou global. Outros exemplos 
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grafi camente, como os APL, e as formais ou informais, não hierarquizadas, 
cuja proximidade se dá apenas em bases relacionais, como algumas alianças 
oportunísticas e organizações virtuais operando em escala global, forma-
das, entre outros motivos, para trocar tecnologias ou investir em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D).

Figura 5 | Dimensões estruturantes das redes de empresas

Hierarquia
(rede vertical)

Conivência
(rede informal)

Aglomeração
geográfica
(rede local)

Cooperação
(rede horizontal)

Contrato
(rede formal)

Dispersão
geográfica

(rede global)

Fonte: Adaptado de Balestrin e Vargas (2004).

Apesar da grande diversidade de arranjos colaborativos possíveis, todos 
têm em comum a busca por alguma forma de benefício que difi cilmente 
seria obtido por uma empresa atuando isoladamente. A subseção “Vantagens 
e custos das redes” aborda as principais vantagens percebidas por fi rmas 
que se associam a outras por meio de alguma forma de rede, enquanto a 
subseção “As difi culdades, o sucesso e o fracasso de redes de empresas” 
analisa os custos associados à prática, bem como os problemas que muitas 
vezes levam ao insucesso das redes.
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Vantagens e custos das redes
Segundo Verschoore e Balestrin (2008), a ideia da cooperação em rede 

como forma de gerar diferenciais e de potencializar a capacidade de compe-
tição das empresas tem estimulado governos ao redor do mundo a elaborar 
políticas de promoção e de apoio a iniciativas de redes. Ao analisar casos de 
sucesso no Brasil e no exterior, os autores identifi caram uma série de variá-
veis que afetam positivamente a competitividade das empresas associadas a 
redes, justifi cando sua implementação. Como forma de simplifi car a análise, 
Verschoore e Balestrin (2008) aglutinaram essas variáveis em cinco ganhos, 
que, com base nas explicações desses autores, se encontram resumidos a seguir.

Escala e poder de mercado

Considerando que o poder de barganha de um conjunto de empresas (prin-
cipalmente quando pertencem a um mesmo ramo de atividade econômica) 
diante de seus fornecedores é maior do que o observado por essas mesmas 
empresas ao negociar isoladamente, empresas tendem a ser favorecidas por 
economias de escala ao ingressar em uma rede de cooperação, uma vez que 
podem acessar insumos a preços relativamente menores.

Outra vantagem associada à escala é a possibilidade de a rede, mesmo 
que formada por pequenas empresas, atender a pedidos e encomendas de 
grande porte. Nesse caso específi co, como cada fi rma isoladamente não tem 
a capacidade de atender a um grande pedido, participar de uma rede tende 
a aumentar as oportunidades de atuação no mercado. Destaca-se ainda que 
empresas participantes de redes frequentemente podem se benefi ciar do fato 
de pertencerem a marcas dotadas de grande exposição e reconhecimento 
por parte do público.

Acesso a soluções

Ao reunir pessoas com diferentes formações, níveis de conhecimento 
técnico e de mercado, as redes formam um ambiente fértil para a proposi-
ção e implementação de soluções para questões comuns enfrentadas pelas 
MPME. Não raro, as redes identifi cam fragilidades comuns e oferecem a seus 
associados serviços produtivos como forma de superar os desafi os impostos 
pelo mercado, por exemplo, garantias ao crédito, prospecção e divulgação 
de oportunidades, auxílio contábil e técnico, capacitação e treinamentos, 
acesso a consultorias etc.
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por parte de seus membros ou desenvolvem infraestrutura coletiva, como 
redes de informática, plataforma de e-commerce, laboratórios de P&D, mate-
riotecas, laboratórios de ensaios e testes, centros de distribuição, armazéns etc. 
O maior acesso a recursos não apenas dá apoio aos participantes da rede, mas 
também concretiza nas empresas o sentimento de pertencimento a um grupo. 
Esse fator consiste em um importante diferencial para as empresas partici-
pantes de redes, uma vez que considera os serviços, produtos e infraestrutura 
disponibilizados pela rede com vistas ao desenvolvimento de seus membros.

Aprendizagem e inovação
Esses dois conceitos dizem respeito ao compartilhamento de ideias na 

rede, à troca de experiências entre seus participantes e às ações de caráter 
inovador desenvolvidas coletivamente. O ambiente de rede propicia a apren-
dizagem de seus membros de diversas formas – desde a simples interação e 
colaboração em práticas rotineiras até o desenvolvimento de competências 
e habilidades coletivas.

A cooperação em rede permite que os membros tenham acesso a novas 
teorias, conceitos, métodos, estilos e práticas para o melhor gerenciamento 
da empresa e para a solução de problemas e desenvolvimento dos negócios.

Em redes verticais, o ambiente favorece ainda o desenvolvimento de 
habilidades por meio da sinergia das diversas competências acumuladas ao 
longo da cadeia produtiva.

No que tange à inovação, além de reunir pessoas com conhecimentos 
variados, não raro complementares, as redes possibilitam o desenvolvimento 
de estratégias coletivas de inovação e oferecem canais de informação que 
permitem rápido acesso a novas tecnologias e ao conhecimento relevante 
para inovar. Em outras palavras, ao reunir uma diversidade de conhecimento 
e de informações, as redes criam um ambiente propício para a inovação, 
conjugando diferentes lógicas e combinações de informações.

Redução de custos e riscos
Estreitamente relacionada às demais vantagens de participar de uma 

rede de empresas, a redução de custos e riscos constitui um dos principais 
motivadores da formação ou da participação desse tipo de arranjo, haja 
vista que materializam os ganhos de competitividade da prática cooperativa.
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O caso clássico que ilustra esse ganho é o compartilhamento de riscos e 
de custos (mas também dos resultados) das diversas etapas que envolvem os 
processos inovativos. Pode-se citar, também, o acesso ao crédito de longo 
prazo em condições mais competitivas, o compartilhamento dos gastos de 
propaganda, de logística, de plataformas de comércio on-line etc.

O ganho aqui descrito engloba ainda as vantagens advindas de comple-
mentaridades produtivas ou do estabelecimento de relações sinérgicas entre 
as empresas da rede, tendo como consequência a redução de custos diversos, 
como os de produção, de transação e de informação.

Relações sociais
Um dos benefícios das redes, e também um dos determinantes de seu 

sucesso ou fracasso, consiste em proporcionar meios para a emergência da 
confi ança e do capital social entre seus participantes.

A formação da rede gera per se um ambiente favorável ao estabelecimento 
de relações sociais entre empresários, em que se pode trocar conhecimentos 
e experiências, além de se discutirem questões internas e externas relevantes 
para todos.

Em alguns casos, as relações entre as partes progridem de tal maneira, que 
consolidam o sentimento de pertencimento a um grupo ou família e superam 
as relações puramente econômicas. Em redes que evoluem dessa maneira, o 
sentimento de pertencimento causa pressões sociais para a manutenção dos 
relacionamentos. Tal fato, associado ao risco de perda dos ganhos coletivos, 
tende a mitigar uma das principais vulnerabilidades das redes de empresas, 
no caso, o comportamento oportunista.

As dificuldades, o sucesso e o fracasso de redes de empresas
Apesar das diversas vantagens advindas da organização de empresas em 

rede, o sucesso proveniente da reunião de agentes econômicos naturalmente 
heterogêneos (no que tange ao conhecimento acumulado, práticas produtivas, 
técnicas de gestão, expectativas a respeito da cooperação etc.) não é auto-
mático. Depende de uma série de fatores, dos quais se destacam a existência 
de complementaridades entre as fi rmas, a convergência de objetivos, níveis 
moderados a altos de confi ança e a propensão a cooperar.

Não existe nenhum modelo que assegure o bom desempenho e a conti-
nuidade de redes empresariais. Wegner e Padula (2012), no entanto, citam 
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Redes de Cooperação, que pode ser tomado como referência de boas práticas, 
pois contribuiu para o desenvolvimento de um grande número de redes de 
empresas no estado.

Os autores explicam que o programa conta com uma fase de contatos 
iniciais, quando empresas são convidadas a conhecer a proposta de forma-
ção de uma rede e a integrar um grupo em estruturação. Com a ajuda de 
um agente externo (consultor designado pelo programa), que acompanha 
intensivamente o processo de formação da rede até seu lançamento, iden-
tifi cam-se problemas, difi culdades comuns, assim como oportunidades no 
horizonte das empresas.

Na etapa seguinte, são estabelecidos mecanismos legais e regulamentos 
(defi nição de normas e regras de conduta), estruturados com vistas a mediar 
contratualmente a relação cooperativa. A partir desse momento, iniciam-se 
as primeiras atividades conjuntas. A rede é ofi cialmente lançada por meio de 
eventos que marcam sua apresentação para clientes, fornecedores, parceiros 
e a comunidade em geral.

Destaca-se que o programa tem o cuidado de fomentar a criação de 
equipes de trabalho e a elaboração de planejamento estratégico para guiar 
ações e fortalecer a cooperação durante a fase de desenvolvimento da rede. 
Na etapa seguinte, chamada de consolidação, a rede atinge certa maturidade, 
conta com capacidade de autogestão, realiza diversas ações colaborativas 
e se estrutura para ampliar o número de participantes. Nesse momento, a 
rede é estimulada a se tornar mais independente do agente externo, embora 
continue contando com algum apoio em atividades de organização, plane-
jamento e expansão.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia do Governo do Rio Grande do Sul,3 o Programa Redes de 
Cooperação, em convênio com universidades locais, já apoiou em todo o 
estado a formação de 260 redes, que contaram com a participação de 7.132 
empresas associadas e geraram ou mantiveram 81 mil postos de trabalho.

Apesar de não haver muitos estudos que busquem as razões pelas quais 
fracassaram inúmeras redes de empresas, deve-se atentar para o fato de que 

3 Disponível em: <http://www.agdi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=81&id=3360>. Acesso em: 
29 dez. 2015.
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a prática implica custos (de estabelecimento, manutenção e gerenciamento 
das interdependências, por exemplo), assim como riscos (comportamento 
oportunista, divisão injusta de resultados etc.), que, dependendo de sua 
magnitude e dinâmica, podem culminar na dissolução da rede.

A esse respeito, Jarillo (1988) advoga que a continuidade de uma rede 
depende de os ganhos provenientes da cooperação superarem, no longo prazo, 
os lucros que poderiam ser obtidos fora dela. Segundo o autor, para a rede ser 
bem-sucedida, deve, necessariamente, ser efi ciente, a ponto de a divisão de 
seus resultados suplantar o desempenho das fi rmas agindo individualmente, 
bem como contar com mecanismos justos de divisão dos resultados.

Para Park e Ungson (2001), as alianças entre empresas se mantêm como 
forma efi ciente para transações interfi rmas enquanto os benefícios de coo-
peração superarem os custos relativos a seu gerenciamento. Além disso, 
advertem que a cooperação tende a terminar caso alguma empresa partici-
pante da rede julgue que os benefícios que recebe não são proporcionais a 
seus esforços. Os autores evidenciam, portanto, que o sucesso de uma rede 
de cooperação interfi rma depende da existência de instrumentos que deixem 
claro os benefícios fi nanceiros, bem como os custos da cooperação, o que 
nem sempre é trivial.

Além das questões fi nanceiras, Park e Ungson (2001) consideram ainda as 
questões comportamentais que envolvem o funcionamento das redes. Nesse 
sentido, dividem em duas dimensões as principais razões para o insucesso 
de alianças entre empresas (Figura 6), a saber, a rivalidade entre parceiros 
e a complexidade gerencial.

Figura 6 | Modelo integrativo de fracasso em alianças

Rivalidade entre as
firmas Risco de oportunismo

Retornos
assimétricos/apropriação de
recursos/barganha adversa

Confiança, reputação,
comprometimento

Equidade, eficiência,
adaptação

Dificuldade de coordenação/
desajuste estrutural/estratégico

Custos de agência e
burocráticos/rigidez

organizacional

Complexidade
gerencial

Falha da aliança

Fonte: Park e Ungson (2001).
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ou havendo falhas na confi ança, reputação duvidosa ou baixo comprometi-
mento entre as partes, o ambiente da rede torna-se marcado pela incerteza, 
considerando a real possibilidade de algum participante adotar um compor-
tamento oportunista. A solução desse problema, em geral, envolve o esforço 
de construir um número relativamente maior de regras de governança. No 
entanto, esse recurso tem como consequência a elevação de custos de tran-
sação que, dependendo de sua magnitude, tornam a opção pelo mercado 
mais atrativa que a cooperação.

Como lembram Barcellos et al. (2012), a presença de culturas diferentes 
na mesma rede é inquestionável, uma vez que cada membro tem sua ma-
neira de fazer negócios e de lidar com temas como cooperação, confi ança, 
lealdade e comprometimento. Quando a cultura e as práticas administrativas 
dos participantes da rede são muito heterogêneas, podem gerar incertezas 
associadas à complexidade gerencial, custos de agência4 ou rigidez orga-
nizacional, inviabilizando, em muitos casos, a própria existência da rede.

Por sua vez, Casals (2011) enumera outros problemas e barreiras à cola-
boração que difi cultam o estabelecimento ou o progresso de redes formadas 
por MPME. Dentre as barreiras internas às fi rmas, o autor destaca:

 · difi culdades para encontrar parceiros apropriados;

 · ausência de planejamento estratégico – que poderia contemplar a 
cooperação e seus objetivos;

 · baixa propensão a cooperar das MPME, em virtude de sua maior 
relutância em compartilhar conhecimento acumulado;

 · falta de conhecimento sobre condicionantes do sucesso de alianças 
empresariais;

 · falta de pessoal capacitado;

 · inabilidade para enxergar novas oportunidades de negócios; e

 · escassez de recursos – importante, sobretudo, quando os benefícios 
da cooperação não são claros.

4 No caso das redes, refere-se aos custos para estruturar sua organização, bem como de monitoramento 
de seus eventuais gestores, com o objetivo de garantir que ela opere de forma a benefi ciar todos os 
participantes de maneira justa.
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O autor enumera também problemas e barreiras externas às fi rmas, como 
a imperfeição de mecanismos que avaliam os resultados da cooperação, além 
das difi culdades típicas da organização de redes, relacionadas aos custos de 
gerenciamento e à necessidade de se investir recursos para o monitoramento 
de condutas e de resultados.

O financiamento às MPME – desafios e experiências recentes
O acesso ao crédito por parte das empresas constitui importante ferra-

menta ao desenvolvimento econômico de qualquer país. No caso das MPME, 
além de estimular o potencial empreendedor dos indivíduos, o crédito tem 
destacado efeito multiplicador sobre a capacidade de geração de emprego, 
como ressaltam Coutinho et al. (2009, p. 56):

O acesso ao crédito provê o seguro contra choques adversos de renda, 
o que aumenta o bem-estar do empresário e tende a incentivar o inves-
timento em recursos tecnológicos que sejam efi cientes, porém mais 
arriscados. O aumento de renda dos indivíduos benefi ciados tende a 
ter efeito dinâmico sobre a economia local, assim como a expansão 
das atividades de micro e pequenas empresas, concentradas em setores 
intensivos em trabalho, tende a ter impacto positivo sobre a geração de 
emprego. Esses fatores externos positivos associados a uma operação 
de crédito em pequena escala podem fazer com que o retorno social 
supere o custo do empréstimo.

No entanto, em todo o mundo, mas especialmente nos países em desen-
volvimento, as MPME enfrentam diversas barreiras para acessar o mercado 
fi nanceiro. Em geral, as opções disponíveis são diretamente proporcionais 
ao tamanho das fi rmas demandantes de recursos, isto é, mostram-se mais 
limitadas para as micro e pequenas empresas, principalmente no caso das 
necessidades de recursos para investimentos de longo prazo, e mais variadas 
para as grandes empresas (Figura 7).

Para ilustrar tal fato, o Gráfi co 1 apresenta os resultados de uma pesquisa 
realizada pelo Banco Mundial, que aponta a falta de acesso ao mercado fi -
nanceiro como o maior obstáculo ao desenvolvimento de uma percentagem 
signifi cativa de pequenas e médias empresas industriais dos países de baixa 
e de média renda.
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Fonte: International Finance Corporation (2010).

Gráfico 1 | Percentagem de empresas industriais que consideram o acesso ao 
mercado financeiro o maior obstáculo ao desenvolvimento, por porte empresarial 
e renda dos países

0
5

10
15

20
25
30
35

40
45
50

Baixa renda Média renda Alta renda

Pequena (menos de vinte empregados) Média (de vinte a 99 empregados)

Grande (cem ou mais empregados)

Fonte: International Finance Corporation (2010).

A mesma pesquisa demonstra que, nos países em desenvolvimento, a 
maior parte das empresas, mas principalmente as pequenas, fi nanciam seus 
investimentos em ativos fi xos por meio de recursos próprios. Tal fato tende 
a limitar o potencial de expansão dessas empresas, uma vez que, além de 
relativamente caro, esse capital frequentemente é insufi ciente para cobrir a 
totalidade dos investimentos vislumbrados pelas fi rmas.



100

O 
ap

oi
o 

do
 B

ND
ES

 a
 m

icr
o, 

pe
qu

en
as

 e 
m

éd
ia

s e
m

pr
es

as
 p

or
 m

ei
o 

de
 re

de
s e

m
pr

es
ar

ia
is:

 
ex

pe
riê

nc
ia

s r
ec

en
te

s e
 p

er
sp

ec
tiv

as

Gráfico 2 | Fontes de financiamento para investimentos fixos de empresas 
industriais em países em desenvolvimento (%)
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Fonte: International Finance Corporation (2010).

A despeito da robustez do mercado fi nanceiro brasileiro, o acesso ao 
crédito por parte das MPME é difi cultado por uma série de fatores. Além 
daqueles provenientes de questões de ordem conjuntural e estrutural da 
economia brasileira, Zica et al. (2008) destacam problemas relacionados à 
qualidade das informações prestadas e às garantias oferecidas pelas empre-
sas. Conforme os autores, nos pequenos negócios brasileiros, a informalidade 
e as defi ciências no campo da gestão, em geral, são acompanhadas por uma 
produção precária de informações contábeis e fi nanceiras. A indisponi-
bilidade ou a baixa qualidade de informações contábeis oferecidas pelos 
proponentes de crédito às instituições fi nanceiras tornam difícil a aferição 
dos lucros e da capacidade de amortização de empréstimos. Tal fato não 
apenas implica geração de custos de transação relacionados à obtenção e 
ao acompanhamento de informações, mas também prejudica ou inviabiliza 
as análises de risco e crédito. Em função disso, os custos operacionais e a 
percepção de risco dos pequenos negócios por parte dos agentes fi nanceiros 
tendem a ser elevados, o que resulta na oferta de crédito a altas taxas efetivas 
para essa classe de empresas.

Por sua vez, a ausência, a insufi ciência ou a baixa qualidade de garantias 
reais ofertadas para assegurar o pagamento dos empréstimos constituem o 
maior obstáculo para o acesso ao crédito pelas micro e pequenas empresas. 
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têm poucos ativos imobilizados para oferecer em garantia, independente-
mente de seu porte. Em outras, a limitada capacidade de ofertar garantias 
reais se concentra nas MPME e é agravada por difi culdades de se manter 
o negócio em níveis lucrativos. Defi ciências na gestão e no planejamento 
estratégico dessas empresas frequentemente prejudicam sua lucratividade, 
bem como a adequada reposição de ativos fi xos depreciados, redundando 
na quantidade insufi ciente ou baixa qualidade do patrimônio que poderia 
ser oferecido em garantia.

Observada a patente necessidade e o valor social de se expandir o acesso 
ao crédito das MPME, soluções são buscadas pela maioria dos países. No 
Brasil, várias iniciativas vêm sendo delineadas para reduzir esse problema, 
entre elas as desenvolvidas pelo BNDES. Além de suas linhas tradicionais, o 
Banco tem investido em inovações fi nanceiras com vistas a facilitar o acesso 
ao crédito das micro e pequenas empresas. Dentre elas se destacam instru-
mentos como o Cartão BNDES e o Fundo Garantidor para Investimentos 
(FGI), criados para, respectivamente, reduzir custos de transação e mitigar 
a falta de garantias.

Outra iniciativa que começa a ser adotada pelo BNDES é o fi nancia-
mento de MPME por meio de redes de empresas. A abordagem das redes 
acrescenta uma nova opção de fi nanciamento a MPME, na modalidade 
direta, na qual a intermediação de agentes fi nanceiros é substituída pela 
atuação de uma empresa-âncora. Além disso, a abordagem apresenta outras 
vantagens, em especial a possibilidade de contribuir para o estreitamento 
ou a consolidação da cooperação interfi rma, cujos ganhos foram discutidos 
no presente trabalho.

As próximas duas subseções (“Caso 1: Grupo Boticário – fi nanciamento 
à rede de franquias por meio de empresa-âncora” e “Caso 2: Lojas Renner – 
fi nanciamento da rede de fornecedores por meio de empresa-âncora”) deta-
lham operações de fi nanciamento a MPME com o BNDES por meio de redes 
verticais, que podem ser classifi cadas como assimétricas ou top-down, uma 
vez que contam com a coordenação de uma empresa-âncora. Na sequência, 
o trabalho discute as perspectivas de se aprofundar essa prática, com os ob-
jetivos de elevar progressivamente a competitividade das empresas apoiadas 
e de estender o modelo para redes horizontais simétricas ou fl exíveis.
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Caso 1: Grupo Boticário – financiamento à rede de franquias por 
meio de empresa-âncora

O Grupo Boticário foi a primeira empresa a repassar recursos do BNDES 
para sua rede de franquias. Para isso, foi utilizado um formato inovador de 
estruturação de operação de fi nanciamento, no qual o grupo atuou como ga-
rantidor, responsabilizando-se a repassar os recursos nas mesmas condições 
recebidas, ou seja, sem obter ganho fi nanceiro.

Ao desempenhar o papel de empresa-âncora, o grupo atingiu duas metas 
estratégicas principais: a aceleração do crescimento do negócio, uma vez 
que seus franqueados tornaram-se capazes de acompanhar o dinamismo 
do franqueador; e o fortalecimento do relacionamento com sua cadeia de 
comercialização. O formato da operação também propiciou vantagens para 
os franqueados (cujo porte é de MPME), que puderam acessar recursos com 
custos fi nanceiros atraentes (dado que a política operacional do BNDES 
inclui entre suas prioridades o apoio a MPME), com simplicidade opera-
cional. O BNDES, por sua vez, conseguiu estimular o fortalecimento das 
cadeias produtivas e de comercialização, ampliando seu apoio a empresas 
de menor porte.

O grupo

O Grupo Boticário atua no setor de higiene pessoal, perfumaria e cos-
méticos (HPPC) há 38 anos, participando em toda a cadeia produtiva: P&D, 
produção e comercialização (aos franqueados e ao consumidor fi nal), em 
um sistema no qual participam o grupo e seus franqueados.

O faturamento total da empresa em 2014 em termos de sell out (venda 
ao consumidor fi nal) foi de pouco menos de R$ 10 bilhões, considerando 
as vendas de lojas próprias e franqueadas. O grupo ocupa a terceira posição 
do setor, atrás apenas de Natura e Unilever.

Seu modelo de negócio está apoiado em uma atuação multinegócios/
multimarcas – O Boticário (HPPC), Quem Disse, Berenice? (foco em 
maquiagens), Eudora (foco em consumidoras com um perfi l atitudinal, 
comercializando produtos de HPPC principalmente por venda direta) e The 
Beauty Box (produtos de HPPC nacionais e importados, de marca própria 
e multimarcas) – e em uma estrutura de vendas multicanal – com mais de 
3.900 lojas físicas, venda direta por meio de revendedoras e varejo eletrô-
nico, apoiada em um sistema de franquias.
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em 2011. A unidade Eudora iniciou suas atividades naquele ano, enquanto 
Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box começaram a operar em 2012.

Um dos diferenciais do grupo é sua estrutura de comercialização, baseada 
originalmente em lojas e atualmente em um modelo multicanal. O canal de 
lojas franqueadas e próprias dá ao grupo um grande controle sobre a execução 
das ações prioritárias, como o lançamento de novos produtos e promoções, e 
possibilita conhecer melhor o comprador fi nal. As lojas funcionam também 
como uma base logística para a entrada no canal de vendas diretas. Nesse 
canal, as representantes autônomas (RA) estão vinculadas a determinada 
franquia e utilizam as lojas e as Centrais de Serviços aos franqueados como 
pequenos centros de abastecimento. Esse modelo aumenta a velocidade de 
entrega para o consumidor fi nal e torna o crescimento das vendas diretas um 
bom negócio para os franqueados, e não uma ameaça de canibalização de 
suas vendas. Por outro lado, isso signifi ca que o Grupo Boticário depende 
de seus franqueados para garantir seu crescimento.

Relacionamento com franquias

O sólido relacionamento com os franqueados pode ser considerado uma 
das principais forças do grupo. Além disso, constituiu um dos pilares da 
modalidade de crédito via rede de empresas apresentada nesta seção.

Entre as quatro unidades de negócio do grupo, duas – O Boticário e Quem 
Disse, Berenice? – utilizam o modelo de franquias. As lojas franqueadas 
representam mais de 90% do total de lojas do grupo.

Apesar de contar com uma grande quantidade de lojas, existem apenas 
cerca de seiscentos grupos de franquias, com período médio de relaciona-
mento de 24 anos (o grupo tem 38 anos) e baixa rotatividade.

O relacionamento entre franqueado e franqueadores é baseado no respeito 
pelo negócio. O grupo busca equilibrar a obtenção de suas metas com a dos 
franqueados, o que se refl ete na garantia de boa lucratividade, rápido retorno 
nos investimentos e mínima interferência entre canais. Considerando-se 
essa premissa, foi criado o modelo de venda direta baseado nas franquias.

A parceria também abrange a gestão do negócio. O grupo criou um 
modelo de segmentação de franquias – de forma a identifi car e oferecer as 
soluções mais adequadas a cada perfi l – e um painel de indicadores de de-
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sempenho de cada franquia. Foram desenvolvidos sistemas para as áreas em 
que há interface entre franqueador e franqueados, incluindo planejamento de 
demanda, gestão de estoques, gestão de desempenho e gestão fi nanceira para 
que o franqueado possa gerir seu negócio. Destaca-se também o programa 
pioneiro criado para treinar a segunda geração de franqueados (fi lhos dos 
fundadores), que visa não só qualifi car tecnicamente os sucessores, mas 
também criar envolvimento emocional com o grupo, para que mantenham 
o mesmo vínculo da primeira geração.

Vale sublinhar que até mesmo o processo de inovação do grupo é in-
fl uenciado pela parceria. O novo modelo de lojas O Boticário, que começou 
a ser implementado em 2015, foi criado levando em conta aprendizados e 
recomendações dos franqueados. Além disso, as inovações em produtos e 
embalagens incorporam sugestões dos franqueados.

O grupo busca também oferecer oportunidades de expansão, o que foi 
um dos grandes motivadores para a criação de novos negócios, como o 
Quem Disse, Berenice?, que teve suas lojas oferecidas exclusivamente aos 
franqueados atuais.

A operação
A partir de 2013, o Grupo Boticário passou a disponibilizar aos franquea-

dos fi nanciamentos provenientes do BNDES. A intenção era possibilitar que 
os franqueados viabilizassem seus projetos de investimento, acompanhando 
a expansão do grupo. Nesse modelo, a franqueadora realiza uma operação 
de empréstimo com o Banco, oferecendo garantias. Os recursos são repas-
sados aos franqueados que tenham interesse em adquirir fi nanciamento (nas 
mesmas condições do fi nanciamento original), reduzindo, assim, o custo 
e a complexidade para captação dos recursos por parte dos franqueados.

A seguir estão resumidas as principais atividades a cargo de cada uma 
das partes no modelo de operação utilizado pelo Grupo Boticário.

 · BNDES

– Análise e concessão do fi nanciamento: cabe ao Banco analisar a 
operação de fi nanciamento à empresa-âncora.

– Acompanhamentos e comprovações: depois da organização das 
informações e da verifi cação inicial pela empresa-âncora de que 
os gastos foram efetuados pelos franqueados, cabe ao BNDES 
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itens investidos são fi nanciáveis e que a realização física do projeto 
efetivamente ocorreu.

– Liberação: mediante comprovação, o Banco efetua a liberação dos 
recursos.

 · Grupo Boticário (empresa-âncora/franqueador)

– Pleito do financiamento e apresentação de garantias: cabe à 
 empresa-âncora pleitear o fi nanciamento e assumir o risco da ope-
ração. É essa empresa que oferecerá garantias ao valor fi nanciado.

– Defi nição dos benefi ciados e contratação: cabe à empresa co-
municar aos franqueados sobre a existência do fi nanciamento 
entre os interessados, analisar e defi nir aqueles que estão aptos 
ao recebimento dos recursos e assinar um contrato individual5 no 
momento da adesão ao fi nanciamento.

– Organização da comprovação fi nanceira: o grupo recebe todos os 
comprovantes de gastos, os organiza e os repassa ao BNDES para 
verifi cação fi nal.

– Repasse dos recursos sem ganho fi nanceiro: depois da liberação 
dos recursos pelo BNDES, a franqueadora os repassa aos fran-
queados sem ganho fi nanceiro.

– Pagamento ao BNDES: o grupo se responsabiliza pelo pagamento 
do fi nanciamento ao BNDES e pela cobrança dos franqueados.

 · Franqueados

– Execução do projeto: cabe ao franqueado executar o projeto.

– Comprovação dos gastos: é de responsabilidade do franqueado 
comprovar devidamente todos os gastos para os quais pleiteie 
reembolso.

– Pagamento à empresa-âncora: o franqueado deve efetuar os paga-
mentos do fi nanciamento à empresa-âncora, uma vez fi nalizado o 
período de carência.

5 Cujo modelo é elaborado pela empresa, com apreciação do BNDES.
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Para tornar possível a operacionalização desse modelo, o Grupo Boticário 
montou uma equipe de gestão específi ca, responsável pelos pontos corres-
pondentes ao grupo, citados anteriormente.

A primeira operação desse tipo, envolvendo um número limitado de fran-
quias, foi realizada em 2013, funcionando como um piloto que propiciou o 
aprendizado necessário para a replicação do modelo. Uma vez confi rmada 
sua efetividade e concluída a fase de desembolsos, foi contratada uma nova 
operação em 2015, com volume três vezes maior de recursos e alcançando 
mais franquias.

Os principais desafi os com os quais a empresa vem se deparando ao longo 
do processo têm sido tornar a contratação do fi nanciamento mais ágil, garantir 
uma adequada comprovação para que os gastos passíveis de fi nanciamento 
efetivamente sejam fi nanciados e maximizar o alcance dos recursos.

Os processos de contratação e comprovação, quando realizados de forma 
manual, demandam tempo considerável tanto da equipe interna responsável 
pelo processo quanto dos franqueados. Por isso, o Grupo Boticário desen-
volveu um sistema, na forma de um portal, que permite que o franqueado 
realize eletronicamente todas as fases do processo, desde a contratação 
até a comprovação dos gastos, reduzindo o tempo de processamento em 
quase 50%.6

Mesmo assim, os reembolsos por franquias fi caram inicialmente abaixo 
do esperado, uma vez que os franqueados ainda não estavam habituados a 
organizar seus gastos de forma que pudessem ser posteriormente compro-
vados. A experiência e a implantação do sistema supracitado ajudaram a 
resolver esse problema.

A questão mais desafi adora está no fato de que o número de franquias 
que vêm aderindo ao modelo é menor do que o inicialmente esperado. O 
percentual de franquias abertas que aderiram ao novo sistema aumentou, 
mas ainda se encontra abaixo da meta desejada. A empresa acredita que 
isso se deve ao conservadorismo fi nanceiro dos investidores, pois os em-
preendedores historicamente atuam com capital próprio e preferem limitar a 
velocidade de crescimento a se endividar, ainda que com um fi nanciamento 
de longo prazo e com condições favoráveis.

6 Nesse ambiente, o franqueado pode fazer solicitações e simulações de fi nanciamentos, inserção de 
comprovantes de pagamentos, upload de notas fi scais e demais documentos relativos à contratação.
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intermédio de simulações fi nanceiras que quantifi cam o benefício, tem 
contribuído para o enfrentamento dessa questão. O acompanhamento das 
adesões pelos consultores de vendas, que auxiliam no esclarecimento de 
dúvidas, já está sendo feito. A empresa planeja manter essas ações e acredita 
que a taxa de adesão crescerá, mas de forma gradual, uma vez que envolve 
uma mudança cultural.

Benefícios da operação

Os franqueados que recebem o fi nanciamento (MPME) conseguem 
acessar recursos de longo prazo com condições que melhoram signifi ca-
tivamente suas perspectivas de investimento, incluindo menores custos e 
menor complexidade (uma vez que lidam com o franqueador, com quem já 
mantêm sólido relacionamento). Esses recursos possibilitam um crescimento 
mais rápido em relação ao que seria possível com capital próprio e, além 
disso, tornam imprescindível que a empresa se organize e se formalize, já 
que todos os gastos têm de ser comprovados.

A empresa-âncora, que é a franqueadora, torna possível que os franquea-
dos acelerem seu crescimento, o que alavanca o crescimento do sistema em 
geral (franqueado e franquias) e fortalece seu relacionamento com sua rede 
de franqueados.

O modelo também possibilita que o BNDES realize operações com 
MPME com relativa simplicidade e com baixo risco, já que o garantidor é 
a empresa-âncora.

Fatores de sucesso e principais aprendizados

A primeira operação (2013) permitiu que fossem identifi cados alguns 
fatores de sucesso e aprendizados, que vêm sendo complementados com a 
experiência da segunda operação (2015).

Em primeiro lugar, para que esse modelo de operação fosse aplicado, 
era necessário atender a duas precondições: os ganhos que a operação 
iria trazer (i.e., aceleração do crescimento das franquias) eram de grande 
relevância para a estratégia da empresa-âncora e havia uma relação sólida 
entre franqueadora e franqueados, o que permitiu que a primeira aceitasse 
assumir o risco pelos últimos.
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Ao longo da operação foi identifi cado que sua complexidade era maior 
do que a de uma operação direta convencional, embora signifi cativamente 
menor do que a de operações individuais desse tipo. Os principais instru-
mentos que se mostraram adequados para fazer frente e minimizar essa 
complexidade foram: a existência dentro da empresa-âncora de uma equipe 
estruturada e focada na gestão da operação; a clareza do contrato entre 
franqueadora e franqueada, em especial no que tange às condições de re-
passe dos recursos e à especifi cação dos itens fi nanciáveis; a implantação 
de uma operação-piloto, com relativamente poucas franquias; e, por último, 
a implementação de um sistema que permitiu a automatização de todo o 
processo, o que viabilizou a sua ampliação para uma escala maior.

Outro aprendizado foi a constatação de que existem instrumentos que per-
mitem a maximização da utilização dos recursos contratados. A comunicação 
adequada da existência da operação e de seus benefícios, a orientação sobre 
o que pode ser comprovado e como fazê-lo e a implantação de um sistema 
que facilita a adesão e a comprovação permitiram que mais franqueados 
pudessem ser benefi ciados e que pudessem comprovar corretamente um 
valor mais signifi cativo de seus investimentos.

Por último, foi identifi cado que, para que o fi nanciamento atinja seus 
objetivos fi nais, o fortalecimento da cadeia de comercialização e a aceleração 
do crescimento, é importante garantir que a comunicação com os franqueados 
esteja alinhada a seus cronogramas de planejamento (normalmente anuais), 
o que incentiva a defi nição de planos mais arrojados ao sinalizar a existência 
de recursos de longo prazo com custos adequados para apoiá-los.

Desafios futuros e perspectivas

Os principais desafi os relacionados a esse modelo são:

 · Mensurar e maximizar o impacto do fi nanciamento para a âncora e 
a cadeia.

 · Continuar aprimorando o modelo para atender a mais franqueados e 
em menor tempo.

 · Ampliar o fi nanciamento aos franqueados com outros produtos do 
Banco, como o Cartão BNDES, que permitem benefícios diferentes 
(neste caso, antecipação dos recursos) para diferentes necessidades.
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meio de empresa-âncora
A empresa

As Lojas Renner, o maior varejista de moda do Brasil em faturamento, 
vêm, a cada ano, investindo mais para aperfeiçoamento de seu modelo de 
negócio, o que trouxe velocidade e reatividade às demandas do mercado.

A Renner conta com um total de 283 lojas em operação em todas as re-
giões do país e com 19 marcas próprias, das quais 16 são de vestuário dos 
segmentos feminino e/ou masculino e seis são representativas do conceito 
lifestyle, o que evidencia a complexidade da gestão do design de moda da 
empresa. Adicionalmente às marcas de vestuário, a companhia possui uma 
de cosméticos, uma de acessórios e uma de calçados, além de peças e pro-
dutos licenciados que também são oferecidos em todas as suas unidades.

A Renner está implementando mudanças estruturais que vão permitir 
maior velocidade no lançamento das coleções (alinhadas com as últimas 
tendências mundiais do varejo de moda) desenvolvidas por uma equipe 
própria, além de engajar seus fornecedores para dar a forma fi nal ao conceito 
desenvolvido por essa equipe.

A empresa conta ainda com outros empreendimentos. Com foco na 
expansão de seus negócios, adquiriu em 2011 a Camicado, rede de artigos 
de cama, mesa e banho, cozinha, eletroeletrônicos e artigos de decoração. 
Líder no segmento em que atua no Brasil, a Camicado possui atualmente 
setenta lojas em operação.

Criada em 2013, a Youcom é uma marca especializada em moda jovem 
e atualmente possui 44 lojas em operação.

Importância dos fornecedores nas mudanças estruturais

A base desse novo modelo (mais veloz) é o lançamento de diversas 
coleções no ano, além de atualizações constantes das peças de vestuário no 
período intercoleções, o que contrapõe o modelo tradicional de duas coleções 
por ano (primavera-verão e outono-inverno), utilizado tradicionalmente na 
indústria da moda.

Além disso, um modelo mais veloz pressupõe que, a fi m de que sejam 
lançadas mais coleções e atualizações, haja um trabalho de captação de 
tendências de moda mais constante do que o tradicional.
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No modelo de maior velocidade, os fornecedores cumprem papel pri-
mordial na estratégia da Renner, já que é necessário ter capacidade rápida 
de resposta às demandas da varejista. Em outras palavras, um tempo de 
resposta inapropriado pode resultar na entrega de uma mercadoria ao fi m ou 
até fora do período para o qual ela foi desenvolvida, resultando em pouco 
ou nenhum tempo para vendê-la ao consumidor fi nal pelo preço planejado.

Cabe ressaltar que, caso a peça de vestuário não seja vendida no período 
para o qual foi desenvolvida, as redes varejistas de moda precisam conceder 
descontos para o consumidor, o que reduz suas margens.

Particularmente, a indústria de confecção nacional deve ter condições 
operacionais para responder rapidamente às demandas geradas pelas empre-
sas que adotam um modelo com maior número de lançamento de coleções, 
pois os processos de desenvolvimento, produção e importação de vestuá-
rio duram cerca de 210 dias, o que faz com que as empresas antecipem a 
captação de tendências e reduzam a chance de acerto da coleção, além de 
introduzir o risco cambial no processo.

O projeto

Essa operação de fi nanciamento teve como fi nalidade o repasse de recur-
sos pela Renner a fornecedores nacionais para implantação e modernização 
dos respectivos parques fabris e treinamento de seus funcionários.

Similarmente à operação de O Boticário, a Renner é a benefi ciária do 
contrato assinado com o BNDES e deve repassar os recursos para os for-
necedores, que são as empresas benefi ciadas diretamente.

O principal benefício para a Renner é que, sem o desenvolvimento de 
seus fornecedores, a adoção de uma estratégia que traga maior velocidade 
ao lançamento das coleções é inviável.

Para os fornecedores, o principal benefício é o acesso a recursos fi nan-
ceiros com custos defi nidos com base no risco fi nanceiro da Renner – a 
benefi ciária do contrato. Desse modo, os fornecedores podem executar mais 
rapidamente seus planos de expansão e modernização de suas atividades por 
meio de fi nanciamento com taxa, carência e prazo de amortização adequados 
a projetos de investimento em capacidade produtiva de longo prazo.

Para o BNDES, o principal benefício é transbordar sua atuação no de-
senvolvimento da indústria nacional para a cadeia de micro, pequenos e 
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crescimento e formaliza a cadeia de fornecedores.

Estruturação da operação

Na estruturação da operação, cada agente envolvido (BNDES, Lojas 
Renner e fornecedores) cumpre um papel específi co.

Ao BNDES cabe analisar os méritos e riscos da operação e conceder o 
fi nanciamento para a benefi ciária do contrato, além de realizar a compro-
vação físico-fi nanceira do projeto.

O papel da Renner, a benefi ciária do contrato, é selecionar os forne-
cedores participantes do projeto e acompanhar a operação, realizando a 
comprovação físico-fi nanceira dos diferentes projetos dos fornecedores. 
Uma característica específi ca desse tipo de operação é que a benefi ciária 
tem como obrigações: (i) o repasse para o fornecedor um dia depois de 
receber os recursos do BNDES; (ii) o repasse dos recursos sem ganho 
fi nanceiro; e (iii) a garantia da conformidade fi scal, parafi scal e ambiental 
do fornecedor benefi ciado.

Na seleção dos fornecedores, a Renner considera a relevância do 
volume fornecido e a qualidade do serviço, além do tempo de relaciona-
mento com esse fornecedor. Desse modo, a empresa estimula o estabe-
lecimento da estrutura necessária de fornecimento para que possa adotar 
a estratégia de velocidade nas coleções e reduz o risco de inadimplência 
do fi nanciamento.

Há uma relevante diferença em relação à operação de repasse a fran-
quias. Nesse modelo, há uma previsão de abertura de lojas, cujo custo por 
metro quadrado é conhecido. De posse desse parâmetro e da informação 
do tamanho médio de uma loja, defi ne-se o valor total do investimento. No 
caso do repasse a fornecedores, não há um projeto-padrão, e cada fornecedor 
apresenta uma necessidade diferente.

Desse modo, é necessário haver uma pré-seleção dos projetos dos for-
necedores e a apuração do investimento envolvido. Os gastos de cada 
 fornecedor são classifi cados em rubricas habitualmente utilizadas em análise 
de projetos (obras civis, máquinas e equipamentos nacionais, entre outros) 
e a soma das rubricas dos fornecedores compõe um quadro agregado do 
investimento total do projeto.
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A taxa do fi nanciamento é defi nida de acordo com a linha ou programa 
do BNDES e com o porte da empresa. Tipicamente, o fi nanciamento é re-
passado para MPME. No caso do projeto em questão, houve um fornecedor 
pré-selecionado classifi cado como média-grande empresa e foram defi nidos 
subcréditos específi cos para ele. Caso a Renner opte por substituir algum 
fornecedor pré-selecionado, esse fornecedor deve ter o mesmo porte e gastos 
similares ao da empresa substituída.

Os fornecedores fi cam responsáveis por realizar os projetos defi nidos e 
apresentar sua comprovação fi nanceira para a Renner.

Desafios, oportunidades e perspectivas
As duas experiências vistas anteriormente deixam em evidência os 

benefícios percebidos, tanto pelas empresas-âncora quanto para as demais 
participantes das redes (em sua maioria, MPME), de uma inovação de pro-
cesso no âmbito do BNDES.

O retorno econômico e social do apoio a investimentos de MPME, 
associado ao sucesso das citadas operações de fi nanciamento, coloca em 
perspectiva a necessidade de o BNDES continuar estimulando projetos 
de redes capitaneadas por empresas-âncora. Impõe também o desafi o de a 
instituição prosseguir na busca por inovações de processo e de ampliar seu 
escopo de atuação no apoio a outras modalidades de redes.7

Informações de fontes diversas sugerem que redes já formalizadas, bem 
como as em potencial, constituem um campo fértil para a expansão dos inves-
timentos de uma grande quantidade de MPME em todo o território nacional.

Segundo Mello (2011), um mapeamento realizado pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em 2011 iden-
tifi cou a existência de 1.129 redes e centrais de negócios no país, das quais 
778 eram ativas. A pesquisa contabilizou a existência de redes em mais de 
setenta atividades, das quais as mais importantes foram o comércio, com 
458 redes ativas, os serviços (130), os agronegócios (97) e a indústria (93). 
Nesse último segmento, destacaram-se as atividades de fabricação de mó-
veis, de confecção de artigos do vestuário e acessórios, construção civil e 
vinicultura. De acordo com a pesquisa, cada rede dispunha de dez a vinte 
empresas associadas.

7 Vale destacar que o BNDES já apoia cooperativas.
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despontam como os mais importantes. No segmento de supermercados, um 
ranking elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 
revela que as maiores cinquenta redes associativistas formalizadas do setor 
faturaram R$ 22,6 bilhões em 2014, o que correspondeu a aproximada-
mente 8% do faturamento total do setor no país.8 No ramo farmacêutico, a 
Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias 
(Febrafar)9 informa que a ela estão associadas 45 redes de farmácias inde-
pendentes, que se encontram em 23 estados e no Distrito Federal. As mais de 
nove mil lojas integradas às redes associadas à Febrafar atendem a clientes 
em mais de 2.300 municípios. A importância de redes desses setores para 
a sociedade não é desprezível, uma vez que contribuem para aprimorar a 
logística de produtos no território, bem como a oferta de melhores preços, 
já que ampliam a concorrência com os grandes grupos varejistas.

Embora não seja possível medir o número de redes informais, ou com 
potencial de formalização, existentes no país, a proximidade de um grande 
número de empresas em APL é uma boa indicação das oportunidades de 
formação ou consolidação de redes horizontais, notadamente em atividades 
industriais. Para se ter uma ideia da magnitude do potencial de formação 
de redes horizontais no país, podem-se citar os números do Observatório 
Brasileiro de APL (OBAPL), que identifi cou no Brasil 725 APL, de diversos 
setores, localizados em 448 cidades polos, distribuídas por todas as unidades 
federativas do país.

Além de aumentar o número de operações de fi nanciamento a MPME – 
o que gera empregos, renda e os demais benefícios discutidos nas seções 
anteriores –, a atuação proativa do BNDES no fomento de redes de empresas 
pode resultar em outra importante contribuição para o sistema produtivo 
brasileiro: a expansão e o aprofundamento da prática cooperativa interfi rmas.

No caso das redes baseadas em empresas-âncora, a questão mais impor-
tante consiste em estimular o aprofundamento da cooperação preexistente, 
conduzindo-a a níveis mais sofi sticados. Isso inclui a adoção de diversas 
práticas, como a realização de P&D conjunto no âmbito da rede e a transfe-
rência de conhecimento técnico, tecnológico e organizacional das empresas 

8 Disponível em: <http://www.abrasnet.com.br/comites/canal-de-redes-abras-nacional/ranking-das-
redes />. Acesso em: 2 jan. 2016.
9 Disponível em: <http://febrafar.com.br/a-febrafar/>. Acesso em: 2 jan. 2016.
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maiores para as menores, com vistas a aumentar o potencial de gerar inova-
ções, a qualidade dos produtos e a efi ciência do conjunto de fi rmas apoiado.

No tocante às redes horizontais, as necessidades são mais primárias, 
porém relativamente complexas. Para elas, são fundamentais a conscienti-
zação a respeito das vantagens da cooperação, o estímulo à formalização na 
modalidade mais adequada a cada atividade ou negócio10 e a criação ou o 
aprimoramento de mecanismos de monitoramento e controle que assegurem 
a transparência, a visualização de custos e benefícios e, principalmente, 
níveis crescentes de confi ança entre os atores envolvidos. Vale frisar que, 
por questões históricas, sociais e culturais, a confi ança – um dos alicerces 
da prática cooperativa – encontra-se em bases relativamente precárias no 
Brasil. Racy (2015) ilustra esse fato com números de uma pesquisa realizada 
pelo instituto chileno Latinobarómetro, que evidenciou que, no Brasil, não 
passa de 7% o total de pessoas que confi am em terceiros. O índice brasileiro 
é o mais baixo da América Latina (a pior região do planeta no que tange à 
confi ança pessoal) e contrasta de maneira signifi cativa com os primeiros co-
locados – nos países nórdicos, oito em cada dez pessoas confi am nos outros.

Dada a complexidade de conhecimentos que envolvem o apoio à for-
mação e à consolidação de redes de empresas, principalmente no caso das 
horizontais, são fundamentais a mobilização e a articulação de agentes 
públicos e privados (operando em bases locais, regionais ou nacionais) que 
se encontram trabalhando de maneira isolada na questão da cooperação in-
terfi rmas. O Sebrae, por exemplo, disponibiliza vários cursos, consultorias, 
palestras e informações para apoiar a criação e a gestão de empreendimentos 
coletivos. Além disso, recentemente editou publicações, como a Série de 
Empreendimentos Coletivos, para transmitir às empresas questões concei-
tuais, práticas, legislação pertinente e outras matérias de interesse para o 
estímulo de diversas modalidades de cooperação interfi rmas.

De qualquer modo, o êxito de uma eventual articulação institucional 
depende do comprometimento dos diversos atores envolvidos em assumir de-
safi os em seus campos de atuação. No caso de instituições fi nanceiras como 
o BNDES, os desafi os envolvem superar limites em diversas frentes, como a 
análise de risco e a oferta de garantias das MPME, simplifi car processos para 

10 Segundo Rodrigues (2014), existem muitas modalidades de formalização institucional de empreen-
dimentos coletivos. Destacam-se as associações, as cooperativas, as centrais de negócios, os consórcios 
de empresas, as sociedades de propósito específi co e a Sociedade de Garantia de Crédito, dentre outras.
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elaboração de um grande número de contratos, além do acompanhamento 
de projetos realizados por várias empresas simultaneamente.

Considerações finais
A agenda da promoção da competitividade e da produtividade das 

empresas brasileiras não pode se furtar a levar em consideração o papel 
e a relevância das MPME no tecido econômico do país. Como não existe 
solução única para efetuar mudanças no padrão produtivo, organizacional e 
tecnológico dessa classe de empresas, a avaliação de alternativas de políticas 
ou de iniciativas é de grande valia.

Das soluções preconizadas pela literatura econômica para enfrentar parte 
das restrições a que as MPME são submetidas, a abordagem da cooperação 
interfi rmas em redes de empresas se mostra bastante pertinente, em função 
da variedade de ganhos que pode proporcionar. Entre elas está a mitigação 
de um dos gargalos ao crescimento das MPME, qual seja, o acesso ao cré-
dito de longo prazo.

Com base em uma inovação de processo do BNDES, o presente traba-
lho mostrou dois casos em que MPME participantes de redes coordenadas 
por empresas-âncora acessaram linhas de fi nanciamento de longo prazo do 
BNDES de maneira direta e em condições muito competitivas; as operações 
de fi nanciamento reuniram o risco relativamente baixo das empresas-âncora 
(que ofereceram sólidas garantias) com as taxas básicas favoráveis que o 
BNDES oferece às MPME.

O trabalho mostrou também que o esforço de cooperar com um objetivo 
específi co pode gerar ganhos adicionais, tanto para as empresas-âncora 
quanto para as MPME.

O sucesso dessas experiências recentes, o retorno econômico e social 
de apoiar iniciativas dessa natureza e a existência de um grande número 
de redes formais, informais e em potencial no Brasil evidenciam que o es-
tímulo à formação e à consolidação de arranjos cooperativos constitui um 
campo fértil para a promoção de políticas voltadas à elevação dos níveis 
de competitividade tanto de MPME quanto de grandes empresas no país.

Isso posto, cabe ao BNDES o desafio de prosseguir na busca de 
inovações de processo, de modo a ampliar o apoio a redes de empresas, 
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capitaneadas ou não por âncoras. Cabe também fomentar com as ope-
rações de crédito o aprofundamento da cooperação, com vistas a pro-
mover a inovação e produzir melhorias tecnológicas e organizacionais 
que deverão redundar no aumento da produtividade, da qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos e, consequentemente, da competitividade 
das empresas apoiadas.
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A Bombardier e o apoio bilionário de Quebec: 
“hospital de empresa” ou lição para o mundo?

Paulus Vinicius da Rocha Fonseca
Sérgio Bittencourt Varella Gomes
João Alfredo Barcellos*

Resumo
Este artigo trata do apoio fi nanceiro ao Grupo Bombardier pela província 
de Quebec, Canadá, onde se localiza sua sede. Aborda de forma sintética 
a história da empresa, desde sua origem como fabricante de veículos para 
neve até chegar ao grupo atual, integrado por indústrias aeronáuticas e de 
material de transporte ferroviário, um dos maiores do mundo nesses seg-
mentos. Fazem-se então uma análise de indicadores econômico-fi nanceiros 
da empresa e uma breve comparação com a Embraer, principal concorrente 
aeronáutico. As operações de aporte fi nanceiro estatal na Bombardier, de 
US$ 1 bilhão, feito pela província de Quebec, e de US$ 1,5 bilhão pela 
Caisse de Depôt et Placement du Québec (CDPQ) são analisadas tendo em 
vista a crise fi nanceira gerada pelo Programa CSeries e as novas e inovado-
ras aeronaves comerciais da Bombardier. Por fi m, são avaliadas possíveis 
consequências desse ativismo governamental tanto para o Canadá quanto 
para outros países fabricantes de aeronaves, como o Brasil.
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Introdução
O legítimo sucesso alcançado pela Embraer no mercado global é sempre 

motivo de admiração e orgulho nos mais diversos círculos da sociedade 
brasileira. Tal sucesso costuma ser entendido, quase exclusivamente, com 
base na excelência dos produtos e na qualidade das ações de marketing e 
vendas da empresa. Pouco se discute ou se debate a respeito do principal 
concorrente da Embraer: a empresa canadense Bombardier, de origem 
anterior e inventora do jato regional, há mais de 15 anos o carro-chefe do 
faturamento da Embraer.

O presente artigo visa começar a preencher essa lacuna. A principal 
motivação para sua elaboração foi a recente “megaoperação” fi nanceira que 
injetou recursos da ordem de US$ 2,5 bilhões na Bombardier, oriundos da 
província de Quebec, onde estão a sede da empresa e suas principais unidades 
fabris. Embora seja consenso que governos costumam apoiar as indústrias 
aeronáuticas localizadas em seus respectivos territórios (GOMES, 2012) via 
compras de itens de defesa, fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I) etc., não é todo dia que se assiste a uma injeção de capital estatal 
bilionária em uma empresa privada do setor. O que estaria em jogo e quais 
as consequências para o mercado em geral e para a Embraer em particular?

As próximas cinco seções tentam elucidar essas questões. A seção “Breve 
histórico” aborda desde a origem da Bombardier até a formação do conglo-
merado atual. Menciona o contencioso Brasil-Canadá, o qual fez com que a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) fosse palco para que brasileiros 
e canadenses entrassem em litígio pelos apoios ofi ciais providos a seus 
respectivos fabricantes no fi nanciamento às exportações de aeronaves. A 
seção “Qual seria o real porte empresarial do Grupo Bombardier?” procura 
fazer uma rápida radiografi a da Bombardier atual com base nos dados de 
balanço publicados, começando pelo grupo, “descendo” para a Bombardier 
Aerospace e, em seguida, fazendo algumas comparações entre os números 
desta última e da Embraer. Já a seção “Por que Quebec resolveu investir?” 
tenta entender o investimento bilionário da província de Quebec, tema 
central do artigo. A seção “Algumas consequências do aporte governamen-
tal” procura avaliar as consequências dessa ação, fazendo um esforço para 
extrair possíveis lições para o setor em todo o mundo. Por fi m, conclui-se o 
artigo com os pontos principais levantados nas seções anteriores, apontando 
algumas possíveis questões para o futuro.



Aeronáutica

121Breve histórico
Origens familiares

A história da Bombardier tem início em 1936 quando Joseph-Armand 
Bombardier consegue a patente de um veículo motorizado para uso em ter-
renos cobertos por neve – o snowmobile. Em 1942, é criada a Bombardier 
Snow Car Limited.

Depois de sua morte, em 1964, a empresa, baseada na província de Quebec, 
Canadá, passou a ser dirigida por seu genro, Laurent Beaudoin, que cinco anos 
depois abriu o capital, ao vender dois milhões de ações e listar a Bombardier 
Ltda. nas bolsas de valores de Montreal e Toronto. Havia dois tipos de ações: 
as da família (com direito a dez votos cada) e as dos demais investidores (com 
direito a um voto cada). Isso mantinha o controle da empresa por parte dos 
herdeiros de Bombardier: a viúva e seus cinco fi lhos. Atualmente, mantendo 
o controle na família, são cinco os herdeiros de Joseph-Armand Bombardier 
entre os 17 membros que compõem o Conselho Diretor da empresa.

Ao longo dos anos, questionamentos sobre a condução dos negócios e o 
controle da empresa pela família ocorreram em função da geração de lucros 
ou reveses nos negócios.

A formação do conglomerado
O sucesso do veículo criado por Bombardier na década de 1930 e seus 

vários modelos foi muito grande, de tal sorte que, se no inverno de 1959-
-1960 foram vendidas 225 unidades, em 1969 as vendas anuais atingiram 
quatrocentas mil unidades (HADEKEL, 2004). Em 1972, foi fundada a 
Bombardier Credit, Inc. (atualmente Bombardier Capital, Inc.) como o braço 
fi nanceiro da empresa, cuja fi nalidade inicial era a concessão de fi nancia-
mento aos compradores dos snowmobiles.

Todavia, a dependência de um único produto, que já apresentava dezenas 
de concorrentes, aliada a um inverno mais ameno em 1973 no Canadá, à 
crise mundial do petróleo e à recessão econômica, que impactaram diversos 
países, fez as vendas diminuírem de modo considerável. Isso resultou em 
uma necessidade de diversifi cação no portfólio dos investimentos.

Inicialmente, a atenção da empresa voltou-se para a indústria ferroviária. 
Em meados dos anos 1970, a Bombardier adquiriu a fabricante de locomo-
tivas de Montreal (Montreal Locomotive Works – Worthington Ltda.). Esta 
era, então, a terceira maior fabricante de locomotivas diesel-elétricas, após 
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uma compra de ações feita pela Société Générale de Financement (SGF).1 
Sete anos mais tarde, a Bombardier ganharia uma licitação para fornecer 
trens de subúrbios para a cidade de Chicago.

Na década de 1980, o Canadá decidiu privatizar suas empresas estatais 
fabricantes de aeronaves (Canadair e de Havilland) em decorrência dos altos 
custos para o desenvolvimento de projetos e de uma nova recessão mundial. 
Foi quando a Bombardier aproveitou a oportunidade para investir na indús-
tria aeronáutica, adquirindo a Canadair Ltda. em 1986, que já contava com 
uma aeronave executiva a jato: o Challenger. Ampliando seus negócios na 
indústria aeronáutica, em 1989 a Bombardier comprou do governo britânico 
a fabricante de aeronaves Short Brothers PLC, instalada na Irlanda do Norte. 
Estimulada pelas novas necessidades das companhias aéreas americanas, a 
Bombardier desenvolveu seu jato regional a partir do projeto do Challenger, 
que, com algumas modifi cações e o alongamento de sua fuselagem, resul-
tou no Canadair Regional Jet (CRJ) de cinquenta assentos (Figura 1), que 
recebeu várias encomendas durante o Paris Air Show em 1989.

Figura 1 | CRJ 100

Foto: Anthony92931/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0.

1 A SGF foi constituída em 1962 para fi nanciar, com recursos públicos, projetos que gerassem cresci-
mento econômico na província do Quebec.
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consequência natural do sucesso que a empresa vinha tendo no mercado 
americano, com os modelos a turbopropulsão Bandeirante e Brasília, de 19 e 
trinta assentos, respectivamente. Essa intenção materializou-se no Embraer 
Regional Jet (ERJ-145), lançado em 1995, com capacidade para cinquenta 
assentos, e que veio a concorrer com o CRJ.

Ainda em 1989, a Bombardier comprou dois fabricantes de equipamento 
ferroviário: o belga BN Construction Ferroviaires et Metalliques e o fran-
cês ANF Industrie, fornecedor dos trens de alta velocidades (TGV). Foi 
quando também ganhou o contrato para fornecimento dos trens que fariam 
a travessia do Eurotúnel, ligando a França à Grã-Bretanha. Já nesse perío-
do, estava claro para a empresa que a disputa por contratos nesse setor, no 
continente europeu, teria mais sucesso se tivesse participação acionária ou 
contasse com fabricantes locais de material ferroviário. No ano seguinte, 
a Bombardier comprou o fabricante britânico de equipamento ferroviário 
Procor Engineering Ltda.

Com o crescimento do mercado aeronáutico nos anos 1990, novas 
aquisições foram feitas pela Bombardier: Learjet Corp., um dos fabri-
cantes americanos de jatos executivos (ao lado da Gulfstream Aerospace 
Corp. e da Lockheed Aircraft Manufacturing Company); e a fabricante 
canadense de aeronaves, de Havilland Aircraft Company, então de pro-
priedade da Boeing.

Em 1995, com a criação da subsidiária Flexjet, a Bombardier inovava ao 
possibilitar o compartilhamento de um mesmo jato executivo (por ela fabri-
cado) por diferentes coproprietários e detentores de parcelas da aeronave.

Na década de 1990, a empresa canadense continuaria suas aquisições 
no setor de transporte ferroviário: a Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril S.A, a Waggonfabrik Talbot, a Deutsche Waggonbau e a Adtranz, 
que, além de produzir trens, também produzia seus sistemas elétricos de 
propulsão. Isso ajudou a Bombardier a competir com a Siemens e a Alstom 
por novos contratos de fornecimento de equipamentos ferroviários.

A linha do tempo apresentada na Figura 2 indica o crescimento da 
Bombardier, com diversas aquisições nos setores de transporte sobre trilhos 
e aeronáutico.2

2 Em 2003, a Bombardier vendeu sua divisão de produtos recreativos da qual fazia parte o snowmobile.
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Figura 2 | Linha do tempo da formação do grupo Bombardier
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Fonte: Elaboração própria.

Todavia, o início do século XXI também trouxe más notícias para a 
Bombardier. A aquisição da Adtranz mostrou-se problemática e surpreen-
deu o mercado com a falta de uma análise mais acurada sobre os dados da 
empresa (dívidas, contratos etc.). Isso, além de um contrato da Bombardier, 
da década de 1990, para fornecimento de trens para a americana Amtrak 
que sofria com atrasos e problemas técnicos. O ataque terrorista de 11 de 
setembro em Nova York fez com que a perspectiva de crescimento das 
vendas de aeronaves regionais fosse prejudicada. Tais fatores abalaram a 
credibilidade da empresa no mercado fi nanceiro.

O conjunto acumulado de tais eventos obrigou a Bombardier a iniciar um 
processo de profi ssionalização de sua gestão. Para a alta administração, hou-
ve a contratação, em 2003, de um novo chief executive offi cer (CEO), Paul 
Tellier, profi ssional experiente na administração pública federal do Canadá 
e que, designado CEO da Canadian National Railways, foi o responsável 
pela reestruturação e privatização da empresa, tornando-a mais efi ciente e 
com melhores resultados fi nanceiros e operacionais.

A prematura saída de Paul Tellier da empresa, ao fi m de 2004, fez com 
que Laurent Beaudoin reassumisse então o cargo até 2008, e seu fi lho, Pierre 
Beaudoin, fosse designado o novo CEO da Bombardier. Pierre ocupou essa 
posição até 2015, quando foi substituído por Alain Bellemare, profi ssio-
nal que atuou nas empresas UTC Aerospace Systems e Pratt & Whitney 
(DUHAMEL, 2015).
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Em diversos países, um dos aspectos característicos após a Segunda 

Guerra Mundial e, mais acentuadamente a partir da década de 1970, foi a 
percepção da necessidade de reformulação do Estado, reduzindo e, muitas 
vezes, eliminando sua participação em empresas. Isso não se contrapunha 
às decisões estratégicas de apoiar segmentos da economia nacional que 
importavam em signifi cativos avanços tecnológicos, em um mundo cada 
vez mais globalizado, onde empresas e governos competem para assegurar 
matérias-primas, recursos fi nanceiros, domínio da tecnologia e mercados 
a seus produtos.

O papel do governo canadense no apoio e fi nanciamento de sua indústria 
aeroespacial remonta ao fi m da Segunda Guerra. Diante do perigo da amea-
ça de expansão do bloco soviético, várias empresas que haviam produzido 
aeronaves e equipamentos militares no Canadá foram estimuladas a operar 
em conjunto com empresas americanas que atuavam no setor aeroespacial 
e de defesa.

Todavia, logo fi cou claro que os projetos naqueles setores tinham, e ainda 
têm, longo tempo de maturação, desenvolvimento, produção e venda. O alto 
custo dos investimentos associados a um retorno de longo prazo requeria o 
aporte de recursos públicos, situação comum entre os países que investem 
em suas indústrias aeroespacial e de defesa. Por esse motivo, diversos ins-
trumentos e programas fi nanceiros foram criados para fazer frente a essa 
demanda, não só contribuindo para o desenvolvimento de variados projetos, 
como também apoiando a exportação dos produtos deles resultantes.

No Canadá, são exemplos de instrumentos utilizados: a criação em 1944 
do Export Credit Insurance Corporation, atualmente Export Development 
Canada (EDC),3 para a promoção das exportações, a geração de empregos 
e o desenvolvimento da economia; a criação em 1965 pela província de 
Quebec de um fundo de pensão (CDPQ), com mandato para promover o 
desenvolvimento da economia dessa província; e a fundação de uma com-
panhia estatal (SGF) para fazer investimentos estratégicos nos negócios 
de Quebec.

O país criou, em 1982, o Defense Industry Productivity Program (DIPP), 
o qual foi substituído em 1996 pelo Technology Partnerships Canada (TPC). 

3 O EDC desempenha atualmente funções equivalentes às do BNDES Exim.
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Nesse último, dois terços de seu orçamento anual vêm sendo destinados à 
indústria aeroespacial, embora limitados a um teto de fi nanciamento público 
de 33% por projeto.4

Esses elementos explicam, em parte, o apoio à Bombardier, ao longo de 
seu processo de crescimento, nos âmbitos federal e provincial, assim como 
o de países onde a empresa possui subsidiárias. Também explicam o apoio 
recebido no desenvolvimento de novos projetos de aeronaves e em sua co-
mercialização e na disputa por contratos de fornecimento de equipamentos 
para ferrovias, metrôs e outros sistemas de transporte urbanos.

Assim, ainda em 1980, quando a Bombardier anunciou um programa de 
investimentos em suas três fábricas de Quebec, recebeu subsídios e emprés-
timo com baixos juros de dois órgãos do governo (HADEKEL, 2004) – o 
Departamento Regional de Expansão Econômica (CAD$ 7,5 milhões) e a 
Sociedade de Desenvolvimento Industrial (CAD$ 3,7 milhões).

Já em 1989, na compra da Short Brothers PLC da Irlanda do Norte, a 
Bombardier se benefi ciou do fato de o governo britânico ter retirado as 
dívidas da empresa de seu balanço para poder viabilizar sua privatização. 
Trata-se de um procedimento relativamente comum, adotado por governos 
para a venda de empresas estatais.

Na aquisição da Canadair Ltda., o DIPP apoiou fi nanceiramente os 
projetos de modifi cações, aquisição de nova turbina, alteração de asas e o 
alongamento da fuselagem do Challenger. Ao EDC coube fi nanciar a expor-
tação dessa aeronave, ainda que tivesse apenas 52% de conteúdo canadense, 
quando as regras do EDC permitem fi nanciamento com um mínimo de 60% 
de origem nacional.

Em 1992, quando a Bombardier introduziu no mercado os jatos regionais 
CRJ 200, perante uma nova recessão mundial atribuída a vários fatores (cri-
se nas bolsas de valores, guerra do Iraque etc.), o governo do Canadá, por 
meio do EDC, não titubeou no fi nanciamento à exportação de tais aviões. 
Cabe destacar que o início do fi nanciamento governamental para a venda 

4 A indústria aeroespacial no Canadá conta com uma forte atuação de sua associação (Aerospace 
Industries Association of Canada – AIAC) com os governos – federal e provinciais –, na obtenção de 
apoio fi nanceiro para o setor. Em 2014, de acordo com a AIAC, ele gerava 180 mil empregos (diretos, 
indiretos e induzidos) e foi responsável por CAD$ 29 bilhões do produto interno bruto (PIB) canadense. 
Nesse ano, investiu CAD$ 1,8 bilhão em pesquisa e desenvolvimento. 
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as instituições de fi nanciamento privado ainda não tinham certeza de seu 
sucesso, ou mesmo do valor de mercado que a aeronave teria ao longo dos 
anos (residual value), caso fosse necessário revendê-la para abater o saldo 
devedor de um eventual cliente inadimplente.

Já alguns anos depois, em 1996, a Embraer logrou sua primeira venda para 
a ExpressJet Airlines. Ficou então claro que o canadense CRJ 200 competiria 
diretamente com o brasileiro ERJ-145. Além disso, o apoio fi nanceiro público 
de que dispunham para fi nanciar suas exportações levou à percepção de o 
quanto Embraer e Bombardier concorreriam no mercado global.

Portanto, o importante papel do fi nanciamento governamental, aliado 
ao comprometimento do Canadá e do Brasil em relação às exportações 
de seus respectivos fabricantes de aeronaves, resultou em questionamen-
tos recíprocos na OMC. Isso envolvia a falta de equidade nas condições 
desses fi nanciamentos, além de possíveis subsídios nos preços das ae-
ronaves. Assim, em 1996, o Canadá iniciou uma reclamação contra o 
Brasil na OMC. Ao longo desse contencioso, que durou até 2002, os dois 
países obtiveram o reconhecimento de parte de suas alegações. Todavia, 
Canadá e Brasil consideraram por bem não exercer o direito a medidas 
retaliatórias, apesar de endossadas pela OMC, e foram em busca de um 
melhor relacionamento bilateral, o que levou à celebração, no ano de 2007, 
em Paris, do Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft 
(ASU) no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). O ASU estabeleceu, desde então, parâmetros-padrão 
para o fi nanciamento à exportação (venda e arrendamento de aeronaves) 
com recursos públicos, de tal sorte a favorecer uma concorrência equânime 
(level playing fi eld).

Internamente, o governo canadense recebe muitas críticas relativas aos 
fi nanciamentos públicos e à forma como foram concedidos a diversas em-
presas. Particularmente, a Canadian Taxpayers Federation (CTF) apontou 
para o fato de que, de 1982 a 1998, apenas 15% dos empréstimos concedidos 
nos dois programas (DIPP e TPC) foram pagos. A CTF continua sendo um 
crítico forte do apoio governamental à Bombardier (WUDRICK, 2015).

5 O processo de desenvolvimento de uma aeronave demora cerca de quatro anos até sua certifi cação e 
de cinco a sete anos de produção e venda até que o investimento comece a dar retorno positivo.
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Entretanto, a indústria aeroespacial é um setor em constante demanda 
por inovações tecnológicas e, independentemente da origem familiar da 
Bombardier e de seu controle acionário, gera retornos apenas em longo prazo 
dos investimentos realizados. Com custos e receitas em dólares americanos 
e diante de eventuais conjunturas mundiais adversas (epidemias, guerras, 
crise econômica etc.), requer apoio governamental para seu desenvolvimen-
to. O quadro da canadense Bombardier apresentado neste artigo indica que 
parte substancial desse apoio tem-se dado tanto por meio de incentivos de 
créditos concedidos diretamente à empresa quanto pelo fi nanciamento da 
exportação de seus produtos.

Qual seria o real porte empresarial do Grupo Bombardier?
O Grupo Bombardier

O grupo atua em dois mercados distintos: no setor aeroespacial – 
com a fabricação de aeronaves executivas, comerciais e anfíbias e com 
serviços de engenharia e produção de aeroestruturas – e no mercado de 
material ferroviário, com a fabricação de trens e equipamentos corre-
latos, sistemas de sinalização e controle, além de serviços de apoio. A 
Bombardier possui diversas empresas subsidiárias pelo mundo, sendo as 
mais signifi cativas situadas no Canadá, nos Estados Unidos, no México 
e na União Europeia.

No fi m de dezembro de 2014, o Grupo Bombardier contava com cerca de 
71 mil colaboradores (entre empregados e prestadores de serviço). Detinha 
ainda oitenta centros de engenharia e produção distribuídos por 28 países e 
centros de serviços espalhados pelo mundo.

O tamanho da Bombardier pode ser avaliado pelos números de seu ba-
lanço patrimonial6 (Tabela 1). Trata-se de uma empresa de US$ 22,9 bilhões 
em ativos em 2015, já tendo sido de US$ 29,4 bilhões ao fi m do ano de 
2013, quando chegou a acumular um patrimônio líquido de US$ 2,5 bilhões 
e receitas de US$ 20 bilhões.

6 Em 2011, a Bombardier passou a adotar o padrão de contabilidade do International Financial Reporting 
Standards (IFRS), optando por fazer o fechamento de seu balanço em 31 de dezembro de cada ano. Até 
então, a empresa fazia o fechamento de seu exercício social no dia 31 de janeiro de cada ano. Dessa forma, 
quando indicado nas tabelas, quadros e gráfi cos jan. 2011, isso representa os números correspondentes 
ao período de 1º de fevereiro do ano anterior até 31 de janeiro do ano indicado. O exercício concluído 
em 31 de dezembro de 2011 teve apenas 11 meses (1º de fevereiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011), 
tendo o exercício social da Bombardier anterior terminado em 31 de janeiro de 2011.
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Jan. 2010 Jan. 2011 2011 2012 2013 2014 2015
Ativo corrente 13.199 13.444 12.620 12.415 14.386 13.119 12.105
Ativo não corrente  8.921  9.912 10.719 12.823 14.977 14.495 10.798
Ativo total 22.120 23.356 23.339 25.238 29.363 27.614 22.903
Passivo corrente 11.663 11.981 11.417 11.793 13.786 13.435 11.823
Passivo não 
corrente

 9.497  9.965 11.375 12.125 13.128 14.124 15.134

Patrimônio líquido   .960  1.410   .547  1.320  2.449   . 55 (4.054)

Fonte: Elaboração própria, com base nas demonstrações fi nanceiras (DFP) da Bombardier de janeiro 
de 2010 a dezembro de 2015.

Os principais setores de atuação da empresa estão agrupados em dois 
grandes blocos: Bombardier Aeroespace (BA) e Bombardier Transportation 
(BT). Nesses blocos, existem as seguintes divisões:

 · Bombardier Business Aircraft (BBA): Compreende aeronaves desde a 
categoria light (Learjet), passando por jatos médios (Challenger), até 
aeronaves de grande porte e alcance (Challenger 650 e a série Global).

 · Bombardier Commercial Aircraft (BCA): Compreende desde os 
turboélices Q400 até os jatos CRJ 700/900/1000 para a aviação re-
gional e o Programa em desenvolvimento da família CSeries, com 
os modelos CS 100 e CS 300, além de suporte técnico para os jatos 
CRJ 200 vendidos no passado.

 · Bombardier Aerostructures and Engineering Services (BAES): 
Trabalha com o desenvolvimento e produção de componentes es-
truturais para aeronaves, fornecendo principalmente para as outras 
divisões da BA, além de outras empresas aeronáuticas, em especial 
para a Airbus e a Boeing. Envolve a produção de naceles para motores, 
partes da fuselagem e asas. Além disso, oferece o suporte técnico para 
projetos de modernização e/ou atualização de aeronaves e fornece 
partes e peças e outros serviços de engenharia aeroespacial.

 · Bombardier Transportation (BT): Segmento dedicado a material fer-
roviário – projeto, desenvolvimento e produção de trens (Figura 3), 
vagões, infraestrutura e demais serviços relacionados à indústria de 
trens, com projetos sendo instalados, desenvolvidos ou aperfeiçoados 
em diversas partes do mundo.
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Figura 3 | Bombardier Frecciarossa 1000

Foto: Hoff1980/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0.

Na média dos últimos dez anos, o setor aeroespacial proporcionou 
aproximadamente 52% do total de receitas, e o setor de transporte ferro-
viário respondeu por 48% (Gráfi co 1), demonstrando um equilíbrio entre 
os dois blocos.

A liquidez geral da empresa, ou seja, a relação entre seu ativo corrente 
e o passivo corrente, caía desde janeiro de 2010, quando atingiu 1,13, até 
o fechamento do ano de 2014, quando baixou a 0,98. Em setembro de 
2015, esse índice voltava a um patamar mais confortável de 1,09, muito 
em função da reestruturação que está em curso na empresa, especialmente 
no setor aeroespacial. Destaque quanto aos números do terceiro trimestre 
de 2015: existe um desequilíbrio entre o valor total dos ativos e do passi-
vo. Embora a relação de liquidez geral tenha melhorado, a relação entre o 
ativo total e o passivo total (corrente e não corrente) fi cou abaixo de 1. A 
empresa apresentou um patrimônio líquido negativo de US$ 3,66 bilhões e 
um passivo 15,34% superior ao ativo total, situação que exige atenção por 
parte da administração do grupo.
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de atuação (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs da Bombardier de 2006 a 2015.

Quanto à receita (Tabela 2), em 2014 o setor aeroespacial somou 
US$ 10,5 bilhões e o de transporte ferroviário faturou US$ 9,6 bilhões. 
No período de 1º de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro de 2011, o 
segmento ferroviário respondeu por mais da metade da receita bruta da 
Bombardier (Gráfi co 1),7 em uma época na qual as vendas de aeronaves 
executivas tiveram uma queda em função da crise econômica mundial 
defl agrada em 2008. Em 2012, o segmento aeroespacial voltou a repre-
sentar a maior parte da receita da empresa, com o retorno do crescimento 
das vendas de jatos executivos, especialmente os de grande porte, de 
maior valor unitário.

Já o lucro líquido da Bombardier teve crescimento em janeiro de 2009, 
demonstrado na demonstração do resultado do exercício (DRE) do res-
pectivo período, tendo caído em janeiro de 2010, em decorrência da crise 
internacional. Já em 2010 e 2011 as vendas (e os lucros) se recuperaram, 
especialmente para os Estados Unidos, seu principal mercado, que responde 
em média por 50% das vendas da BBA.

7 Ver nota de rodapé 6.
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Tabela 2 | Receita por segmento e resultado do período (US$ milhões)

 Jan. 
2006

Jan. 
2007

Jan. 
2008

Jan. 
2009

Jan. 
2010

Jan. 
2011

2011 2012 2013 2014 2015

Aeroespacial 8.087 8.230 9.713 9.965 9.357 8.614 8.594 8.628 9.385 10.499) 9.897

Transporte 6.639 6.586 7.793 9.756 10.009 9.098 9.753 8.140 8.766  9.612) 8.275

Ebit 357 553 740 1.411 1.098 1.050 1.202 695 923 (566) (4.838)

Lucro 
líquido

249 268 317 1.008 707 769 837 598 572 (1.246) (5.340)

Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs da Bombardier de janeiro de 2006 a dezembro de 2015.

As margens de resul tado da Bombardier oscilaram signifi cativamente 
no período analisado. A margem Ebit (lucro antes das despesas e receitas 
fi nanceiras e tributos sobre o resultado, na sigla em inglês), em relação ao 
faturamento total do período, estava em 2,4% na DRE de janeiro de 2006, 
chegando a 7,2% em janeiro de 2009 com média de 5,5% entre janeiro 
de 2010 e o fi m de 2013. Em 2014 e 2015, esse índice fi cou negativo, e a 
margem líquida (o lucro líquido do período perante as respectivas receitas) 
também fi cou negativa, ambas infl uenciadas por despesas extraordinárias 
pelo reconhecimento de perdas no valor recuperável de ativos afetos ao 
programa do jato executivo Learjet 85 (Figura 4) e ao programa CSeries.

Figura 4 | Mockup Learjet 85 exposto em Paris em 2009

Foto: Georges Seguin (Okki)/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0.
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dos custos dos produtos vendidos comparado à receita total esteve sempre 
acima de 10,9% (valor registrado em 2015), e atingiu um máximo de 18,6% 
em janeiro de 2009. Isso signifi ca que a empresa apresenta uma boa relação 
entre o valor de suas vendas e o custo para produzir os bens e serviços ofer-
tados. Ocorre, porém, que a margem operacional vem decrescendo desde 
2009, mesmo antes de reconhecidas as perdas por despesas extraordinárias 
(a exemplo de baixas de ativo).

Gráfico 2 | Margens de resultado da Bombardier (% do faturamento)
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Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs da Bombardier de 2006 a 2015.

Em virtude da adoção das normas do International Financial Reporting 
Standard (IFRS) em 2011, a Bombardier fez a aplicação de teste de 
 impairment no quarto trimestre de 2014. Reconheceu uma perda de 
US$ 1.357 milhões no Programa Learjet 85. Em 2015, foram reconhecidas 
perdas pelo cancelamento desse programa no total de US$ 1.163 milhões. 
Por conta disso, a Bombardier demitiu cerca de mil funcionários no México 
e nos Estados Unidos em janeiro de 2015. Durante 2014, houve uma redução 
de 3,7 mil postos de trabalho na BA.

No terceiro trimestre de 2015, houve o reconhecimento de perdas por 
impairment de US$ 3.235 milhões relativos ao Programa CSeries. Foi re-
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duzido assim o valor acumulado desse projeto: de US$ 3.989 milhões em 
dezembro de 2014 caiu para US$ 1.633 em setembro de 2015, já computados 
os investimentos e gastos nesse programa em 2015.

Com o reconhecimento de tais perdas, o resultado do grupo foi fortemente 
afetado. Em 2014, houve prejuízo de US$ 1.246 milhões. Em 2015, as perdas 
reconhecidas levaram a outro prejuízo bilionário da ordem de US$ 5.340 mi-
lhões, tornando o patrimônio líquido de 2015 negativo (Tabela 1).

Teste de impairment

Com a adoção do International Financial Reporting Standard (IFRS), isto é, das 
Normas Internacionais de Contabilidade, pelo Canadá, as empresas de capital aberto 
do país passaram a ser obrigadas a efetuar o teste de impairment regularmente. Esse 
teste está defi nido no International Accounting Standard (IAS 36) como a avaliação 
do valor recuperável de ativos não fi nanceiros. O objetivo é garantir que os ativos 
de uma empresa não sejam reconhecidos acima de seus valores recuperáveis. 
Segundo a norma, um ativo é reconhecido acima de seu valor recuperável se seu 
valor contábil exceder o valor a ser recuperado por meio do uso ou da venda do 
ativo. Nesse caso, o ativo é descrito como apresentando problemas de recuperação, 
e a entidade reconhece uma perda por redução no valor recuperável.

A Bombardier Aeroespace (BA)
Formada pelos segmentos de aviação comercial, aviação executiva e 

aeroestruturas e engenharia, a BA é a maior área do Grupo Bombardier em 
receita; o setor terminou o ano de 2015 com aproximadamente 27,6 mil co-
laboradores. Entre os três segmentos, a aviação executiva representa a maior 
receita, seguida pelo segmento de aeroestruturas e engenharia (Gráfi co 3).

Com a crise econômica defl agrada em 2008, a receita, até então crescente, do 
segmento de aviação executiva teve um período de declínio entre 2009 e 2010. 
Desde 2011, o segmento de aviação executiva tem expandido tanto em receita 
absoluta (Gráfi co 3) quanto em participação relativa à receita total (Gráfi co 4).

Em contrapartida, o segmento de aviação comercial vem perdendo espaço 
dentro do grupo. Em 2012 e 2013, representou menos de 15% (Gráfi co 4). 
Em 2014, voltou a crescer, passando de uma receita de US$ 1.250 milhões, 
em 2013, para US$ 1.956 milhões. Nos nove primeiros meses de 2015, esse 
segmento registrou uma queda de 13% nas receitas em relação ao mesmo 
período de 2014, com redução na quantidade de jatos comerciais entregues 
de 45 para apenas 35.
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Gráfico 4 | Composição da receita da Bombardier Aeroespace por segmento (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs da Bombardier de 2006 a 2015.
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O backlog8 da aviação comercial tem sido pouco satisfatório para 
a empresa (Gráfi co 5). Mesmo tendo registrado dois períodos de alta 
no número de novos pedidos de aeronaves da família CRJ, em 2007 e 
2012-2013, o volume de pedidos e entregas tem permanecido em um 
patamar pouco confortável (Gráfi co 6). A maior parte dos novos pedidos 
de aeronaves tem sido da família CSeries, cuja previsão inicial de en-
trada em serviço seria para 2013-2014, tendo sofrido vários atrasos em 
seu desenvolvimento. Apenas em dezembro de 2015, o modelo CS 100 
(primeiro a ser produzido e entrar na fase de ensaios em voo para certi-
fi cação) obteve a Certifi cação de Tipo emitida pela Transport Canada, a 
autoridade de aeronáutica civil canadense. As primeiras entregas estão 
previstas para 2016.

Em virtude dos atrasos, algumas encomendas de empresas aéreas correm 
o risco de serem canceladas. A BA não tem conseguido novos pedidos desde 
2014 (SINCLAIR, 2015; OWRAM, 2015), o que vem a ameaçar sua meta 
declarada de trezentos pedidos fi rmes no backlog no dia da primeira entrega 
de um CS 100 (Figura 5), postergada para 2016.

Figura 5 | Bombardier CS 100

Foto: Alexandre Gouger/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0.

8 Número de pedidos fi rmes acumulados para novas aeronaves a serem produzidas e entregues.
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Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs da Bombardier de 2006 a 2015.

Gráfico 6 | Aeronaves entregues anualmente (unidades)
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Nos últimos anos, foi registrado um aumento da demanda mundial por 
aeronaves turboélice para substituir, em parte, a frota de jatos regionais 
em voos de curta duração e curta distância, em razão dos elevados preços 
do combustível de aviação no quinquênio 2010-2014. Os modelos da 
BA, porém, não atingiram grande êxito no mercado. Os pedidos do Q400 
(Figura 6) fi caram bem abaixo dos recebidos pela concorrente direta, a 
ATR, consórcio entre a Alenia Aermacchi (Itália) e o Airbus Group. Em 
dezembro de 2013, a BA tinha um backlog de aeronaves turboélice de 
26 unidades, tendo entregue 29 no ano, enquanto a ATR tinha um backlog 
de 221 unidades e entregue 74.

Figura 6 | Bombardier Q400

Foto: Kentaro Iemoto, de Tóquio, Japão/Horizon Air Bombardier DHC8-Q400(N424QX)/Wikimedia 
Commons/CC BY-SA 2.0.

Aviação executiva – Bombardier Business Aircraft (BBA)

Divisão responsável pela concepção, desenvolvimento e produção de 
aeronaves executivas. Representa atualmente mais de 50% da receita da BA. 
A BBA produz jatos executivos de variados tipos e tamanhos (Quadro 1), 
conforme já informado.
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Família/nome Número de assentos* Alcance** (km)
Learjet

Learjet 70 6 a 7  3.815
Learjet 75 8 a 9  3.778

Challenger
Challenger 350 8 a 9  5.926
Challenger 650 9 a 10  7.408

Global
Global 5000 10 a 13  9.630
Global 6000 10 a 13 11.112
Global 7000 10 a 17 13.705
Global 8000 10 a 13 14.631

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações contidas no portal da Bombardier.
* Capacidade na versão standard, podendo variar conforme a confi guração desejada por cada cliente.
** Alcance máximo teórico, com as reservas de combustível mínimas defi nidas pela National 
Business Aviation Association (NBAA), voando à velocidade de cruzeiro típica.

Atualmente estão em curso os programas das novas aeronaves execu-
tivas de longo curso, Global 7000 e 8000, cujas primeiras entregas estão 
previstas para o segundo semestre de 2018. O programa do Challenger 650, 
uma evolução do modelo 605 (Figura 7), está em fase fi nal de certifi cação. 
Esses programas de novos jatos executivos acumularam, até setembro de 
2015, um custo de US$ 1.961 milhões.

Figura 7 | Challenger 605

Foto: Steven Byles, de Cingapura/A7-RZA Challenger 605/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0.
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Em 2015, a Bombardier entregou 33% das aeronaves executivas co-
mercializadas no mundo, fi cando com 36% de uma receita estimada em 
US$ 21 bilhões.

O mercado de jatos executivos é altamente competitivo. Cada modelo 
de aeronave concorre com diversos outros, não somente no fator preço, mas 
também em quesitos como conforto, capacidade de passageiros e alcance, 
dependendo da missão a que se destina (MIGON et al., 2011). Existem cinco 
empresas concorrendo com a Bombardier, que conta com o maior portfólio 
entre elas (Quadro 2).

Quadro 2 | Aeronaves concorrentes dos modelos de jatos executivos da 
Bombardier, dez. 2014

Classe Fabricante

Bombardier Dassault Embraer Gulfstream Cesna
Jatos leves 
(light)

L 70 Phenom 300 CJ4; CJ3+
L 75 XLS+

L 60XR;* L 85** Legacy 450 G150 Sovereing+
Jatos médios 
(midsize)

CL 350 Falcon 2000S Legacy 500 G280 Latitude
CL 605; CL 650 Falcon 2000 LXS Legacy 600 G450 X+; Longitude***

CL 800* Falcon 900 Legacy 650 G550 Hemisphere***

Jatos de grande 
porte (large)

Glo 5000 F5X*** Lineage 1000 G500
Glo 6000 F8X;*** F7X G600; G650

Glo 7000;***

Glo 8000***
G650ER

Fonte: Elaboração própria, utilizando critérios gerais da Bombardier.
* Aeronaves com a produção interrompida.
** Programa de desenvolvimento suspenso em 2015.
*** Programa em fase de desenvolvimento.

Os jatos executivos são desenvolvidos e produzidos nas unidades do 
Canadá (Toronto e Montreal) e nos Estados Unidos (Wichita), com centros 
de serviços, escritórios de vendas e suporte técnico em mais de 15 países. 
O escritório central fi ca localizado em Dorval, Quebec.

Aviação comercial – Bombardier Commercial Aircraft (BCA)

É responsável pela concepção, desenvolvimento e produção das aero-
naves comerciais da Bombardier. Produz os jatos regionais da família CRJ, 
os turboélices da família QSeries e está efetuando o desenvolvimento da 
família CSeries (Quadro 3).
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Família/nome N. de assentos Alcance* máximo 
(km)

Preço de lista
(US$ milhões)

CRJ
CRJ 700 66 a 78 2.553 41,0
CRJ 900 76 a 90 2.876 46,0
CRJ 1000 97 a 104 3.004 49,0

QSeries
Q 400 67 a 86 2.063 31,3

CSeries**

CS 100 108 a 133 5.741 71,8
CS 300 130 a 160 6.112 82,0

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações contidas no portal da Bombardier.
* Na versão de maior alcance de cada modelo de aeronave.
** Em desenvolvimento. O CS 100 tem previsão de início de entregas ainda em 2016.

Os jatos regionais (família CRJ) competem diretamente com as 
aeronaves da Embraer (E-Jets 170/175/190), com o jato ítalo-russo 
Superjet SSJ100 e com as aeronaves MRJ em desenvolvimento pela 
Mitsubishi no Japão. As novas aeronaves da família CSeries terão entre 
seus concorrentes, além dos E2 190 e 195 da Embraer, as versões menores 
dos jatos das família Airbus A320 e Boeing 737, entrando em um mercado 
altamente competitivo e dominado pelas gigantes do setor aeronáutico 
mundial (Quadro 4).

No mercado de aeronaves regionais, com capacidade entre sessenta e 
99 assentos, em 2014, a Bombardier entregou 27% das unidades, entre 
turboélices e jatos. A ATR entregou 32% e a Embraer 35% de um total 
de 692 aeronaves (de acordo com as DFPs de 2014 da Bombardier).

A produção e a engenharia da aviação comercial fi cam localizadas 
no Canadá (Mirabel, Toronto e North Bay), no Reino Unido (Belfast – 
Irlanda do Norte), no México (Querétaro) e em Marrocos (Casablanca), 
com centros de serviços, escritórios de vendas e suporte técnico em 
19 países. O escritório central fi ca localizado em Montreal, na província 
de Quebec.
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Quadro 4 | Modelos concorrentes das aeronaves comerciais da Bombardier

Fabricante Tipo de aeronave
Turboélice Jatos regionais Jatos comerciais

N. de 
assentos

N. de assentos N. de assentos

60-90 60-79 80-100 100-119 120-149 
Bombardier Q400 CRJ 700 CRJ 900 CRJ 1000 CS 100* CS 300*

ATR ATR 72      

Avic MA 60;
MA-700*

     

Embraer  E-170 E-175;
E2-175*

E-190 E-190 e 
E-195; 

E2-190*

E2-195*

Comac   ARJ 21*    

Mitsubishi  MRJ 70* MRJ 90*    

Sukhoi    SSJ 100   

Airbus     A318 A319;
A319Neo*

Boeing     737-600 737-700 NG;
737-7 Max*

Fonte: Elaboração própria, utilizando os critérios gerais da Bombardier.
* Aeronaves em desenvolvimento.

Aeroestruturas e engenharia – Bombardier Aerostructures & Engineering 
Services (BAES)

A Bombardier Aerostructures & Engineering Services é uma unidade 
de serviços especializada na criação, desenvolvimento e produção de 
estruturas aeronáuticas complexas. Produz itens tais como fuselagem, 
asas, portas, estabilizadores horizontais e naceles para motores aero-
náuticos, feitas em ligas metálicas ou materiais compostos. Também 
atua na fabricação de sistemas e componentes elétricos e mecânicos, 
montados em partes e peças aeronáuticas. Essa divisão é capacitada 
para trabalhar na engenharia de aeronaves, testes de equipamentos e 
certificação aeronáutica.

A maior parte de sua receita é oriunda das outras divisões da BA. Cerca 
de 25% de sua receita provém da fabricação de peças e fornecimento de 
serviços de engenharia a outras empresas e no fornecimento, reparo ou 
modifi cações de partes e peças para aeronaves Bombardier usadas.
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cluindo cinco unidades de manufatura e engenharia, localizadas no 
Canadá (Montreal), Irlanda do Norte (Belfast), México (Querétaro), 
Marrocos (Casablanca) e Índia (Bangalore). Conta ainda com dois 
centros de serviços e atendimento pós-venda, localizados nos Estados 
Unidos (Dallas) e Irlanda do Norte (Belfast). O escritório central fica 
localizado em Montreal.

Aeronave anfíbia – Bombardier Amphibious Aircraft

O modelo anfíbio Bombardier 415 é a maior aeronave de combate a 
incêndio em produção no mundo. Foi desenvolvido para esse tipo de ati-
vidade, atendendo a uma necessidade apresentada pelo serviço fl orestal 
canadense (Figura 8).

Em 2014, foi lançada a versão 415 MP, com a adequação da aeronave para 
outros tipos de missões, como busca e salvamento – Search and Rescue (SAR), 
transporte de carga, entre outras, adotando um padrão multimissão.

Figura 8 | Bombardier 415

Foto: Horticultural marxist/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0.
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Bombardier x Embraer
A Embraer é a principal rival da Bombardier no mercado de jatos re-

gionais desde meados da década de 1990, quando lançou a família de jatos 
regionais ERJ 145, concorrente direta dos jatos regionais CRJ 100/200 
da Bombardier.

De 1997 a 2005, as duas empresas disputaram ferozmente o mer-
cado de aviação regional norte-americano, que concentra cerca de 
75% das aeronaves desse porte vendidas no mundo. Entre 1997 e 2004, 
a Bombardier dominava o mercado, respondendo por mais de 50% das 
aeronaves entregues. A Bombardier começou a produzir aeronaves de 
maior capacidade em 2001, com o início da produção do CRJ 700, se-
guida do CRJ 900 em 2003.

Com o início das entregas da família de E-Jets da Embraer, o E-170 
em 2004, o E-175 e o E-190 em 2005 e o E-195 em 2006, iniciou-se 
uma inversão no mercado, com a Embraer entregando mais jatos regio-
nais do que a Bombardier. Além disso, houve um declínio das vendas 
e entregas de jatos de trinta a cinquenta assentos no mercado mundial 
(Gráfi co 7). Desde 2004, a Embraer já é a terceira maior fabricante de 
aeronaves comerciais, à frente da Bombardier e atrás de Boeing e Airbus 
(FONSECA, 2012).

Gráfico 7 | Número de jatos comerciais entregues no ano (unidades)
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Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs de 2006 a 2015 da Bombardier e da Embraer.
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então começou a concorrência direta entre alguns modelos das duas fabri-
cantes nesse segmento. A Embraer tem ganhado mercado, porém, por não 
possuir aeronaves na classe large, de longo alcance, não consegue captu-
rar uma fatia desse segmento que é a mais rentável. É nesse setor que a 
Bombardier alcança melhores resultados há mais de uma década, podendo 
ser considerada uma das líderes da aviação executiva mundial.

A receita total da BA, nos últimos dez anos, tem sido 67% superior à da 
Embraer. No entanto, no setor de aviação comercial, a Embraer tem obtido 
receitas 56% maiores, sendo cerca de duas vezes superiores às da BA entre 
2010 e 2014 (Gráfi co 8). Em virtude do aumento nas entregas em 2014 
e nos três primeiros trimestres de 2015, o setor de aviação comercial da 
Bombardier vem melhorando seu desempenho, mas ainda não o sufi ciente 
para garantir a lucratividade.

Gráfico 8 | Bombardier x Embraer: receitas dos respectivos setores de 
aviação comercial (US$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs de 2006 a 2015 da Bombardier e da Embraer.
Nota: Para fi ns de comparação apenas, os demonstrativos da Bombardier com fi m de exercício em 
janeiro de 2006 até janeiro de 2011 foram considerados relativos ao ano fi ndo em dezembro do 
ano anterior indicado. Embora não tenham sido ajustados em decorrência da diferença de um mês 
entre o fi m do exercício da Embraer e da Bombardier, a manutenção dos valores originais permite 
comparação efi caz entre as empresas.



146

A 
Bo

m
ba

rd
ie

r e
 o

 a
po

io
 b

ili
on

ár
io

 d
e Q

ue
be

c: 
“h

os
pi

ta
l d

e e
m

pr
es

a”
 o

u 
liç

ão
 p

ar
a 

o 
m

un
do

?

De maneira geral, o lucro líquido dos dois grandes segmentos da 
Bombardier combinados (BA + BT) é superior ao apresentado pela Embraer. 
A exceção foi o período de 2005 a 2007, quando seu resultado foi inferior 
ao de sua concorrente (Gráfi co 9). Em 2008, essa situação se reverteu, ao 
apresentar uma margem líquida de 5,1%, melhor resultado em uma década. 
Mas se a comparação for quanto à margem líquida, a Embraer obteve me-
lhores resultados no decênio 2005 a 2014, com uma margem líquida média 
de 5,8%, enquanto o Grupo Bombardier fi ca em 2,3%.

Em 2014, o resultado do grupo foi fortemente afetado pelas baixas por 
impairment ocorridas na BA, o que consumiu o já baixo resultado obtido 
pela BT. Em 2015, com o reconhecimento de mais perdas, o prejuízo foi da 
ordem de 30% do faturamento da BA no ano.

Gráfico 9 | Bombardier x Embraer – lucro líquido (US$ milhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs da Bombardier e da Embraer de 2006 a 2014.
Nota: Para fi ns de comparação apenas, os demonstrativos da Bombardier com fi m de exercício 
em janeiro de 2006 a janeiro de 2011 foram considerados relativos ao ano fi ndo em dezembro do 
ano anterior indicado. Embora não tenham sido ajustados em decorrência da diferença de um mês 
entre o fi m do exercício da Embraer e da Bombardier, a manutenção dos valores originais permite 
comparação efi caz entre as empresas.

Mesmo o lucro operacional da BA, desconsideradas as despesas não 
recorrentes, tais como as baixas por impairment, tem apresentado resulta-
do abaixo do obtido pela Embraer. Na Tabela 3, observa-se que o Ebit da 
Bombardier e o da Embraer, desconsiderados os gastos extraordinários, 
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receitas operacionais.

Enquanto a Embraer tem margens Ebit sempre superiores a 5,5%, a BA 
somente conseguiu fi car acima desse patamar em dois dos últimos sete anos, 
mesmo atuando em setores em tese mais lucrativos e de maiores margens, 
como a comercialização de jatos executivos da classe large.

Tabela 3 | Bombardier x Embraer: resultados operacionais (valores em US$ milhões 
e percentual sobre receita operacional)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ebit BA 473,0 448,0 554,0 502,0 382,0 388,0 437,0
Ebit Embraer 537,0 379,4 391,7 318,2 611,9 713,4 543,0
Margem Ebit BA (%) 4,7 4,8 6,3 5,8 4,4 4,1 4,2
Margem Ebit Embraer (%) 8,5 6,9 7,3 5,5 9,9 11,4 8,6

Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs da Bombardier e da Embraer de 2009 a 2014.

Outro aspecto importante a comparar entre as empresas é sua capacida-
de de geração de receitas futuras, representada em parte pelo backlog. Ao 
se comparar o backlog em unidades de jatos comerciais (pedidos fi rmes), 
observa-se que há um crescimento para ambas as empresas a partir de 2012 
(Gráfi co 10). A Embraer teve uma queda entre 2007 e 2013, resultante da 
crise econômica de 2008. Na época, aumentaram o número de cancelamentos 
de pedidos e as difi culdades em conseguir novas vendas de jatos regionais.

A BA vinha, desde 2005, com um backlog de jatos comerciais bai-
xo, representando pouco mais de um ano de produção. Grande parte do 
crescimento mostrado no Gráfi co 10 decorreu das encomendas de jatos 
CSeries, cuja conclusão do desenvolvimento está atrasada em mais de 
três anos. As encomendas dos jatos em produção continuam pequenas, e 
a empresa não tem conseguido angariar vendas relevantes na retomada 
do mercado regional norte-americano, onde os CRJ 700 e 900 concorrem 
com o E-Jet 175 da Embraer. Outro fator que contribuiu para o cresci-
mento considerável do backlog da Embraer está associado a pedidos 
para a nova família de jatos, a E2, prevista para cumprir suas primeiras 
entregas em 2018.

Portanto, constata-se que, no cômputo geral, a situação empresarial atual 
é mais favorável para a Embraer, apesar de esta ter um porte bastante inferior 



148

A 
Bo

m
ba

rd
ie

r e
 o

 a
po

io
 b

ili
on

ár
io

 d
e Q

ue
be

c: 
“h

os
pi

ta
l d

e e
m

pr
es

a”
 o

u 
liç

ão
 p

ar
a 

o 
m

un
do

?

ao da Bombardier. No entanto, a Embraer segue na posição de terceiro maior 
fabricante de jatos comerciais do mundo – graças aos E-Jets –, enquanto a 
Bombardier mantém essa terceira posição na fabricação de aeronaves civis 
em geral, graças ao sucesso de seus jatos executivos.

Gráfico 10 | Bombardier x Embraer: backlogs dos respectivos setores de 
aviação comercial (unidades)
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Fonte: Elaboração própria, com base nas DFPs da Bombardier e da Embraer de 2006 a 2015.

Por que Quebec resolveu investir?
O investimento patrocinado pela província de Quebec na Bombardier 

em 2015 foi estruturado em duas tranches, que totalizam US$ 2,5 bilhões. 
A primeira tranche – US$ 1 bilhão – é voltada especifi camente para o 
Programa CSeries, e a segunda, US$ 1,5 bilhão, embora não tenha destino 
específi co dentro do grupo, deverá, por questão de absoluta necessidade, 
ser aplicada majoritariamente nesse programa. As seções seguintes tentam 
explicar como se chegou a essa situação.

A promessa do Projeto CSeries
Desde que nasceram como um projeto de nova aeronave – antes de virar 

um programa –, os jatos da família CSeries estiveram associados a uma 
aura de avanço com salto tecnológico. Simbolizavam o maior empreen-
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das aeronaves) quanto em fi nanceiros. Tal perspectiva não poderia deixar 
de gerar controvérsias dentro da própria empresa: o Projeto CSeries foi 
originalmente apresentado ao mundo em 2005 e, depois de um período de 
interação com o mercado, foi paulatinamente “esquecido”. Em 2008, foi 
formalmente confi rmado, com um atrativo à época inigualável: um motor 
inteiramente novo, gerando economia de combustível de 12% a 15% em 
relação ao padrão tecnológico existente, uma inovação signifi cativa. Como 
se chegou a essa situação?

A Bombardier inventou o jato regional. A década de 1980 consagrou 
a aviação regional nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Porém, essa 
aviação era equipada com aeronaves turboélice9 – o Bandeirante e o Brasília 
da Embraer, o Jetstream da BAE Systems, o F-27 da Fokker e o Dash 8 da 
Boeing, a qual vendeu posteriormente essa linha para a Bombardier. Assim, 
já no fi m da década de 1980, a Bombardier começou a trabalhar na evolução 
natural para esse segmento: o jato regional.

Nessa época, a Bombardier já dispunha em seu portfólio do Canadair 
Challenger 600, um jato executivo de porte relativamente grande. Portanto, 
o caminho de menor esforço estava dado: proceder ao alongamento da fu-
selagem do Challenger, de forma a poder acomodar cinquenta assentos. A 
iniciativa era particularmente indicada pelo fato de essa aeronave executiva 
ter uma fuselagem de seção transversal ampla o sufi ciente para ser confi -
gurada cada fi leira com quatro assentos, dois de cada lado da fuselagem. 
Nascia assim o Canadair Regional Jet (CRJ), inicialmente como CRJ 100 
e, depois da reconfi guração com motores mais potentes, o CRJ 200, o qual 
teve grande sucesso comercial a partir de 1992. Até o encerramento de sua 
produção, pouco mais de mil unidades haviam sido entregues. Dessa forma, 
a Bombardier precedeu a Embraer em quase cinco anos, embora esta última 
viesse atingir a marca de 941 unidades vendidas do concorrente ERJ-145 
(MATHEWS, 2014).

Como passos seguintes, tanto a Bombardier como a Embraer viriam a pro-
duzir jatos maiores, mas as soluções adotadas foram distintas. A Bombardier, 
novamente pioneira, produziu sucessivas versões derivadas do CRJ 200, a 
saber os CRJ 700, CRJ 900 e CRJ 1000, cobrindo a faixa de capacidade que 

9 Aeronaves de pequeno porte, com capacidade de 19 a cinquenta assentos e empregadas essencialmente 
no tráfego doméstico ou internacional transfronteiriço. Os jatos BAe 146 e Fokker Mk28 – com modelos 
de setenta a cem assentos – não eram vistos então como “regionais”, embora operassem várias rotas 
caracterizáveis como tais. Isso mudaria na virada da década de 1980 para a de 1990.
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vai de setenta a cem assentos. Já a Embraer partiu, em 1999, para o projeto de 
uma família inteiramente nova de aeronaves, os E-Jets, e o E-195 comporta 
até 122 assentos. Porém, nessa nova etapa da concorrência no mercado – 
de 2004 até hoje –, a Embraer se tornou líder, com uma vantagem média 
aproximada de dois para um dos E-Jets sobre os CRJs.

Dessa forma, foi natural a Bombardier lançar uma família inteiramente 
nova de aeronaves, na segunda metade da década passada. Denominada 
de CSeries, a família comportaria dois modelos, a saber, o CS 100 (110 
assentos) e o CS 300 (135 assentos, podendo chegar a 149 com algumas 
modifi cações). Porém, a empresa desejava – e precisava de – algo para se 
diferenciar da concorrência. Uma oportunidade se materializou com um 
novo projeto de motor que poderia ser empregado.

A norte-americana Pratt & Whitney Aircraft Engines (P&W), no decorrer 
de sua história, sempre esteve entre os três maiores fabricantes de motores 
aeronáuticos do mundo, juntamente com a também norte-americana General 
Electric (GE) e a britânica Rolls Royce. Na primeira geração dos jatos 
comerciais da Boeing – os sucessivos modelos 707, 727, 737 e 747 –, a 
P&W chegou à posição de líder de mercado, principalmente nas aeronaves 
narrowbodies10 campeãs de vendas na história da aviação comercial, o 727 
e o 737.

No entanto, conforme a segunda geração de jatos comerciais  narrowbodies 
chegava ao mercado, a partir de 1985, a P&W perdeu sua proeminência. A 
nova versão da família de aeronaves B737 passou a empregar exclusivamente 
um motor resultante de joint venture entre a GE e o Grupo Safran (francês), 
denominado CFM-56. Já a família do Airbus A320 oferecia a opção entre 
o mesmo CFM-56 e o V2500, produzido pela International Aero Engines 
(IAE) – um consórcio formado originalmente por cinco empresas: P&W, 
MTU (alemã), Rolls-Royce, Mitsubishi e Kawasaki (japonesas), às quais se 
somaria a Ishikawajima. Assim, a P&W fi cou com sua participação diluída 
no segmento de maior volume de vendas de todo o mercado mundial. Isso 
foi ainda agravado pelo fato de que, no A320, o V250011 fi cou com uma 
fatia um pouco abaixo de 50%.

10 São aeronaves “estreitas” – apenas um corredor, empregadas essencialmente em rotas de curto ou 
médio alcance.
11 Uma versão atualizada do motor IAE V2500 equipa o KC-390, o novo avião-tanque e cargueiro 
militar da Embraer.
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metade da década passada. A primeira era que deveria retornar ao mer-
cado de motores para aeronaves narrowbodies, que gera grande volume 
de vendas e, principalmente, receitas de manutenção.12 E a segunda era 
um salto tecnológico para assegurar sucesso nesse retorno. Nasceu, 
assim, com a participação da MTU, o Geared Turbofan (GTF), como 
mostra a Figura 9.

Figura 9 | Turbina PW 1000G exposta no Berlin Air Show 2012

Foto: Bin im Garten/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0.

Em um motor a jato do tipo turbofan,13 a relação entre a rotação (alta) do 
eixo central do motor – acionado pela turbina – e a rotação (baixa) do fan 
é uma razão matemática fi xa, provida por engrenagens desmultiplicadoras. 

12 Embora isso não seja publicado formalmente, é voz corrente na indústria que as receitas de manu-
tenção comprariam quatro ou cinco motores novos ao longo da vida típica de um motor aeronáutico a 
jato (25 a trinta anos).
13 No motor turboélice, um motor a jato aciona uma hélice convencional na parte dianteira, por meio 
de engrenagens que desmultiplicam os giros do primeiro até chegar à hélice. Já no jato turbofan, ocorre 
o mesmo, só que, em vez da hélice, há um fan que é, na verdade, uma hélice com um número muito 
superior de pás, envoltas por uma carenagem específi ca. Esse arranjo proporciona maior empuxo e mais 
efi ciência energética do que no motor a jato “puro”.
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Já no GTF, há a interposição de uma “caixa de marchas” entre o eixo da 
turbina e o do fan, fazendo com que a relação de giro entre os dois possa ser 
regulada conforme a fase do voo (decolagem, cruzeiro, descida etc.). Isso 
eleva a efi ciência energética do motor a tal ponto de possibilitar economia 
no consumo de combustível de 10% a 15%.

Essa foi a rota tecnológica perseguida pela P&W para lançar e desenvol-
ver, na segunda metade da década passada, a família de motores denominada 
PW1000G Pure Power. A incorporação de versão específi ca desse motor ao 
projeto do CSeries, o PW1500G, foi um casamento entre nubentes absolu-
tamente alinhados: ambos visavam ao sucesso ao adentrarem os respectivos 
segmentos de mercado dos quais estavam, até então, total ou parcialmente 
ausentes, e por meio de excelência tecnológica fundada em inovação.

A crise do CSeries
A reação do mercado ao Programa CSeries, ofi cializado em 2008, esteve 

longe de ser unânime. As empresas aéreas responderam com um otimismo 
cauteloso, dando as boas-vindas à grande economia de combustível prome-
tida, em uma época em que o barril de petróleo estava acima de US$ 100, 
mas preferindo ver o produto em ação para crer.

A reação forte veio do grande duopólio da indústria, constituído por 
Airbus e Boeing (NEWHOUSE, 2008). Isso porque o Programa CSeries 
visava, inicialmente, à faixa de mercado que, grosso modo, poderia ser ca-
racterizada como a de cem a 150 assentos. Evidentemente que um sucesso 
nessa faixa levaria a Bombardier para voos mais altos, a faixa de 150 a 
duzentos assentos. Ocorre que é justamente nessa última faixa que Boeing 
e Airbus têm a maior parte de suas vendas de jatos narrowbodies.

Na época do lançamento do Programa CSeries, os carros-chefes de vendas 
(para entrada em serviço dali a dois ou até cinco anos) da Boeing e da Airbus 
eram, respectivamente, o B737-800 e o A320.14 São aeronaves confi guradas 
para 150 a 189 assentos, dependendo do espaço entre as fi leiras, com uma 
ou duas classes etc. Abaixo disso, a Boeing tinha o B737-700 (126 a 159 
assentos) e o B737-600 (108 a 132 assentos); os correspondentes da Airbus 
eram, respectivamente, o A319 e o A318. O 737-600 e o A318 revelaram-se 

14 Ambos conhecidos no mercado, jocosamente, como cash-cows, ou seja, “vacas leiteiras” para seus 
respectivos fabricantes.
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foi assim percebido como um assalto direto e imediato aos mercados do 
B737-700 e do A319, com a clara perspectiva de que isso funcionasse como 
alavanca para se chegar rapidamente ao coração do duopólio: o B737-800 
e o A320. O que tornava esse “assalto aos incumbentes do mercado” ainda 
mais dramático era o fato de que o CSeries entregaria uma economia de 
combustível de 10% a 15%, graças à tecnologia GTF do motor PW1500G.

Configurou-se assim um quadro de conflito: as duas empresas 
incumbentes no mercado duopolizado, Boeing (US$ 90 bilhões) e 
Airbus (€ 60 bilhões), sendo desafiadas pela nova entrante Bombardier 
(US$ 20 bilhões), com o apoio firme da P&W (US$ 65 bilhões),15 tam-
bém nova entrante no produto em questão. A reação não levou muito 
tempo para ser deflagrada.

Em dezembro de 2010, a Airbus lançou ofi cialmente o Programa A320neo 
(new engine option). As aeronaves da família A320 passariam a oferecer 
o motor PW1100G (com tecnologia GTF) ou o motor CFM Leap1A. Este 
último seria desenvolvido pelo consórcio CFM International (CFMI) para 
substituir o CFM-56, que, como visto anteriormente, é uma das duas opções 
existentes para aeronaves da família A320. Embora o Leap1A não incorpore 
a tecnologia GTF, o consórcio CFMI garante que as melhorias a ele incorpo-
radas gerarão benefícios iguais ou superiores aos novos P&W Pure Power.

A Boeing só lançaria ofi cialmente em agosto de 2011 o Programa Boeing 
737 Max. Nesse caso, há apenas uma opção de motor: o CFM Leap1B, 
similar àquele desenvolvido para a Airbus.

Já a Embraer (US$ 6,3 bilhões) adotou uma postura bastante cautelosa, 
como de praxe. Esperou pelo anúncio da Boeing, não somente no que dizia 
respeito ao B737 Max, mas principalmente para saber se a nova família 
contemplaria uma aeronave equivalente ao B737-600 – sua intenção não era 
entrar em concorrência aberta com o gigante americano. Apenas em junho 
de 2013, no Paris Air Show, a Embraer lançou ofi cialmente o Programa E2 
de seus E-Jets, depois de certifi car que seu produto top, o E-195-E2, ago-
ra alongado para até 132 assentos, não teria concorrentes diretos nem na 
Boeing nem na Airbus (que também resolveu não ter sucessor para o A318). 

15 As cifras apresentadas referem-se à receita operacional líquida (ROL) consolidada dos respectivos 
grupos empresariais em 2014. A P&W está incorporada à United Technologies Corporation (UTC).
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Só havia uma opção de motor: o PW1700G para o E175-E2 e o PW1900G 
para os E190-E2 e E195-E2, com a tecnologia GTF.

No cômputo geral, em dezembro de 2015 o impacto da reação Boeing/
Airbus/Embraer no Programa CSeries foi estarrecedor:

 · a Airbus acumula pedidos fi rmes para 4.443 aeronaves da família 
A320neo;

 · a Boeing acumula pedidos fi rmes para 2.955 aeronaves da família 
B737Max;

 · a Embraer acumula pedidos fi rmes para 267 aeronaves da família E2, 
com opções para mais 265;

 · a Bombardier acumula pedidos fi rmes para 243 aeronaves da família 
CSeries, com opções para mais 162, cifras consideradas não totalmen-
te seguras pelo mercado (SPINGARN; COWLEY; CAIADO, 2015);

 · a P&W viu a demanda de seus novos motores PW1000G crescer na 
década passada – de um potencial inicial de um ou dois milhares (nos 
CSeries), nesta década se encontra em mais de dez mil unidades,16 
atingindo seu objetivo fundamental: retornar, com sucesso, ao centro 
do mercado mainstream da aviação comercial.

O quadro assim delineado não signifi ca, muito menos sinaliza, em absolu-
to, um fi m próximo para o Programa CSeries. Mas ele acabou por penalizar 
a Bombardier fortemente no lado fi nanceiro. Depois de sucessivos atrasos 
nos cronogramas do programa, sobretudo por problemas de engenharia, as 
primeiras entregas do CS100, previstas originalmente para 2013, só deverão 
ocorrer em 2016. Como em qualquer outro tipo de indústria, isso acarreta 
ao menos os seguintes problemas:

i. A postergação signifi cativa – medida em anos – do início das en-
tregas faz com que o capital investido, na fase de desenvolvimento 
do programa, primeiro aumente as estruturas físicas, de pessoal e 
de P&D e que têm de ser sustentadas por muito mais tempo do que 

16 Foram aqui incluídos os pedidos fi rmes de compras de motores para as 223 unidades do jato regional 
de 92 assentos MRJ90 da Mitsubishi. Embora não concorra diretamente com os CSeries, sua única opção 
de motor é o PW1200G, com a tecnologia GTF da P&W.
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período de repagamento desse capital torne-o necessariamente mais 
oneroso, do ponto de vista fi nanceiro.

ii. Quando chega afi nal à fase em que as primeiras entregas serão reali-
zadas, é defl agrada uma fase que se denomina production ramp-up, 
ou seja, o gradual aumento da cadência de produção em série de um 
produto até então inexistente. Isso requer investimentos signifi cativos, 
tanto por parte do fabricante (Bombardier) como de todos os seus 
fornecedores e subcontratados da cadeia produtiva. Ora, se o período 
dos investimentos de ramp-up acaba por coincidir – em virtude dos 
atrasos do programa – com aquele de repagamento do capital levan-
tado para a fase de desenvolvimento do programa, então se pode estar 
diante de uma situação problemática.

No caso do programa CSeries, essas duas “ondas” acima se combinaram, 
produzindo quase uma tsunami fi nanceira. Ainda em 2015, foi necessário 
realizar uma baixa contábil – tecnicamente um impairment, como visto – 
de US$ 3,23 bilhões. É preciso atentar para o fato de que uma indústria 
aeronáutica só chega a essa condição quando adiciona-se o “fator matador” 
à situação já crítica: a falta de um backlog robusto e numeroso. Isso por 
dois motivos: a carteira precisa ser robusta – clientes sólidos – para que a 
empresa tenha facilidade de levantar recursos adicionais no mercado, não 
previstos no orçamento original; e a carteira precisa ser numerosa, para que 
uma alta cadência de produção seja mantida por vários anos, baixando o 
custo unitário de produção. A carteira de pedidos do programa CSeries não 
parece já ter adquirido essas características desejáveis, depois de sete anos 
de existência e às vésperas do início das primeiras entregas.

A gravidade desse quadro geral fez com que a Bombardier cancelasse o 
Programa Learjet 85 e postergasse o início das entregas da próxima geração 
do melhor produto desse setor, os novos modelos Global 7000/8000, por 
pelo menos dois anos, ou seja, para 2018.

Tendo em vista o porte do Grupo Bombardier (US$ 20 bilhões de 
ROL/2014) e as cifras mencionadas, não é surpreendente que soluções não 
ortodoxas tenham sido buscadas e, para espanto geral, tenham sido encontra-
das em prazo relativamente curto. Além disso, sua forma de implementação 
tem alguns aspectos de bastante originalidade, como mostrado a seguir.
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A solução político-financeira
Conforme amplamente noticiado na imprensa internacional (SEIFMAN 

et al., 2015; TRIMBLE, 2015), a situação delicada em que a Bombardier se 
encontrava, com tendência de piora, começou a ser equacionada em novem-
bro de 2015. Isso depois de várias tentativas frustradas de se buscar sócios, 
investidores ou partícipes dos mais variados tipos na China, na Airbus etc. 
(SPINGARN et al., 2015; FLOTTAU; PERRETT, 2015).

O investimento estatal de Quebec no programa CSeries

Em outubro de 2015, o Governo de Quebec, no Canadá, acertou com a Bombardier 
um investimento de US$ 1 bilhão no Programa CSeries. Esse aporte será destinado à 
criação de uma subsidiária pela Bombardier para dar continuidade a esse programa. 
A Bombardier irá transferir todos os ativos, passivos e obrigações do programa para 
essa nova empresa, fi cando com 50,5% do capital da sociedade, e a província 
de Quebec terá 49,5% com a injeção de US$ 1 bilhão. O aporte dos recursos 
está condicionado a uma série de ações de reorganização interna na Bombardier 
e à possibilidade futura do exercício do direito de conversão desse aporte em 
participação no capital do Grupo Bombardier. A perspectiva é que essa operação 
se concretize ainda em 2016. Da parte do governo de Quebec, o principal interesse 
está em manter em seu território, por um período mínimo estipulado em vinte 
anos, as instalações e atividades de administração, produção, engenharia, pesquisa 
e desenvolvimento do Programa CSeries e, sobretudo, manutenção e criação de 
postos de trabalho e do conhecimento técnico.

A fórmula afi nal encontrada tem por base uma forte atuação estatal por 
parte Quebec, a notória província francófona do Canadá. Ali se localiza o 
palco principal da longa história da Bombardier e é onde a empresa tem 
sua sede e principais unidades fabris. A província designou duas fontes de 
recursos: seu próprio tesouro e seu fundo de pensão, o CDPQ, o qual aten-
de às necessidades de previdência complementar e de seguros de diversas 
entidades públicas e parapúblicas. Já como destinos dos recursos foram 
designados respectivamente a Bombardier Aerospace – com US$ 1 bilhão – 
e a Bombardier Transportation – com US$ 1,5 bilhão.

O total de recursos alocados em benefício do Grupo Bombardier atinge, 
portanto, a cifra total de US$ 2,5 bilhões com regras que permitem sua uti-
lização, a critério da empresa, essencialmente para o programa CSeries. Os 
textos em destaque “O investimento estatal de Quebec no programa Cseries” 
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características principais dessas duas operações fi nanceiras, consideradas 
de grande porte em qualquer mercado.

O investimento da CDPQ: US$ 1,5 bilhão em títulos

Em 19 de novembro de 2015, a Bombardier anunciou um novo investimento de 
US$ 1,5 bilhão pela CDPQ, na forma de emissão de títulos de uma nova holding 
acima da Bombardier Transportation, a BT Holdco. Esses títulos são conversíveis 
em participação acionária na BT Holdco, ao equivalente a 30% do capital, o que 
signifi ca uma avaliação da BT em US$ 5 bilhões. Os recursos estarão disponíveis 
para o Grupo Bombardier aplicar livremente, não estando vinculados a uma 
atividade específi ca. Por outro lado, o acordo prevê uma série de condicionantes 
e critérios de performance da BT. Entre os muitos detalhes do acordo, podem-se 
destacar os seguintes pontos:

• A CDPQ deverá auferir um retorno mínimo de 9,5% a.a.
• O Grupo Bombardier oferece uma garantia de US$ 105,9 milhões em ações 

classe B, cuja conversão em participação acionária do grupo poderá ser exercida 
em até sete anos.

• A Bombardier deverá manter um caixa-reserva mínimo de US$ 1,25 bilhão. Caso 
o nível das reservas fi que abaixo do mínimo ajustado, deverá ser criado um comitê 
especial, composto por três diretores independentes, sujeitos à aceitação da 
CDPQ, para desenvolver um plano para restabelecer o nível mínimo das reservas.

• Havendo uma performance da BT acima do esperado, a conversibilidade dos 
títulos da CDPQ pode ser reduzida ao mínimo de 25%. Se a performance for 
menor que a esperada, a conversibilidade pode aumentar, chegando a 42,5% do 
total de ações da Holdco.

• A CDPQ pode negociar livremente os títulos detidos ou promover o lançamento 
de uma IPO após cinco anos da efetivação do investimento.

• A Bombardier pode recomprar os títulos a qualquer momento, garantido o valor 
justo de mercado e uma valorização mínima de 15% a.a. no valor dos títulos ou 
depois de três anos com valorização mínima de 15% acumulada.

• Obrigatoriedade de manter as unidades existentes na província de Quebec.

Portanto, trata-se de uma operação fi nanceira estruturada e bastante complexa. 
Exigirá esforços por parte da BT e do Grupo Bombardier no cumprimento das 
cláusulas e condicionantes assim acertadas.

Algumas consequências do aporte governamental
A primeira impressão ao se analisar o vultoso aporte de recursos de 

Quebec na Bombardier é que foi feito um razoável esforço para se confi gurar 
as duas operações fi nanceiras estruturadas como “de mercado”. São opera-
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ções conhecidas no jargão do mercado fi nanceiro como de renda variável, 
envolvendo participação acionária ou equivalente (equity), não sendo assim 
classifi cáveis como de empréstimo ou mútuo. A vantagem para a empresa 
é seu caráter de “não exigível”, ou seja, não há prazo fi xado ou rígido de 
repagamento ao investidor estatal.

Foram, porém, incluídas cláusulas de performance – rentabilidades 
mínimas exigidas, de redução de riscos –, exigências de caixa mínimo e 
até de saída da operação por parte das entidades envolvidas. Tal desenho 
visa evidentemente desviar críticas que poderiam levar a uma contestação 
desse aporte estatal bilionário na OMC. No caso da indústria aeronáutica, 
isso é especialmente relevante: por diversas vezes, ao longo dos últimos 
25 anos, Boeing e Airbus têm levado França, Alemanha, Inglaterra e 
Espanha (as chamadas “nações Airbus”) e Estados Unidos a longas 
e custosas disputas na OMC sobre subsídios governamentais a essas 
indústrias (NEWHOUSE, 2008). A presente operação seria passível de 
contestação na OMC?

A primeira consideração a se fazer, nesse caso, é que algum país (ou 
antes disso, um fabricante sediado nesse país) tem de se sentir lesado 
para levar uma ação dessas adiante. Embora haja tal possibilidade, a 
predisposição atual dos demais fabricantes não parece indicá-la. Airbus, 
Boeing e Embraer registraram pedidos consideráveis de suas famílias 
de aeronaves de última geração – respectivamente “neo”, “Max” e 
“E2”, tendo o sucesso desses programas já sido assim assegurado. Já os 
pedidos fi rmes de CSeries estão estacionados em 243 desde 2014, algo 
claramente desconfortável.

A segunda consideração diz respeito a duas questões que, provavelmen-
te, prosseguirão sem resposta nos próximos anos, independentemente do 
sucesso ou fracasso do programa CSeries:

i. Tendo em vista a situação atual do Grupo Bombardier, uma operação 
como essa, de US$ 2,5 bilhões, seria factível por fontes privadas, “de 
mercado”?

ii. A cláusula que impõe ao Grupo Bombardier a permanência de suas 
principais unidades administrativas, de engenharia e fabricação em 
Quebec, pelos próximos vinte anos, é uma cláusula “de mercado”?
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item (i), notícias publicadas na imprensa mundial dão conta de que a empresa 
teria tentado soluções ao menos na China e no Grupo Airbus, porém sem 
sucesso. Já no caso do item (ii), é inescapável a inferência de que se trata 
essencialmente de política pública, de caso pensado e assim executado. O 
ministro canadense parece concordar com essa avaliação: “Qualquer inves-
timento como este traz risco, mas o risco de não realizá-lo é ainda maior. 
Naturalmente que estamos ajudando a Bombardier, mas estamos fazendo isso 
para o setor como um todo” (DAOUST, 2015 apud VAN DER LINDE, 2015).

De fato, considerando-se o longo histórico descrito do Grupo Bombardier 
em Quebec, sua importância econômica e as interações anteriores governo-
-empresa, não é razoável esperar que o governo daquela província fi casse 
na posição de espectador, assistindo às forças do livre-mercado atuarem a 
seu bel-prazer.

A terceira consideração a se fazer é que o Canadá teve sucesso ao 
construir, ao longo de várias décadas, uma cadeia produtiva da indústria 
aeronáutica realmente digna desse nome. Com aproximadamente setecentas 
empresas integrando a Aerospace Industries Association of Canada (AIAC), 
gerando cerca de 76 mil empregos diretos, o país conta, além da Bombardier, 
com indústrias de peso considerável, tais como Pratt & Whitney Canada, 
Bell Helicopter Textron, GE Canada, CAE Inc. etc., todas com unidades 
em Quebec (AIAC, 2015). Nesse contexto, qualquer governo sente-se na 
obrigação de – ou ao menos tem a justifi cativa política para – apoiar seu 
principal fabricante de aeronaves, justifi cando-se com a assertiva de que se 
esse fabricante for a pique, todo o resto da cadeia produtiva será incalcula-
velmente prejudicada. Originalmente, o programa CSeries teve claramente 
essa conotação:

As empresas canadenses desempenham papéis-chave em diversos 
projetos aeroespaciais globais, e o governo do Canadá trabalhará com 
empresas de todo o setor de forma a promover suas capacitações ao 
participarem, com a Bombardier, no Programa CSeries (EMERSON 
apud ABOULAFIA, 2015).

Desde que essa declaração foi feita, o programa do CSeries acabou por 
fazer uso de fornecedores e parceiros internacionais de forma muito mais 
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descompromissada com o Canadá do que originalmente previsto. Além 
disso, o restante da cadeia produtiva canadense teve um desempenho muito 
superior ao da Bombardier em termos de crescimento anual, geração de 
empregos, exportações etc. (ABOULAFIA, 2015; AIAC, 2015). Fica apa-
rente que a iniciativa de Quebec na Bombardier tem exatamente esse foco: 
a Bombardier e os aerospace jobs17 gerados na província, e não o contexto 
maior da indústria aeroespacial canadense. A consequência prática desse 
quadro foi resumida pelo título de um livro do jornalista canadense Peter 
Hadekel que descreve as interações Estado-Bombardier até 2004: Silent 
partners. Ou seja, os contribuintes canadenses (ou ao menos os de Quebec) 
seriam sócios “silenciosos” do Grupo Bombardier.

Portanto, dado esse contexto geral, no qual se situam as operações atuais 
que totalizam US$ 2,5 bilhões, classifi cá-las de “hospital de empresa” pode 
até parecer justifi cável. Seria, no entanto, diminuir suas importâncias no 
que elas têm de mais essencial: são resultantes de política pública, de caso 
pensado e executado, visando preservar os mais de 34 mil aerospace jobs 
da Bombardier Aerospace, com pouco mais da metade sendo na Província de 
Quebec. Estes últimos, por sinal, auferem um salário médio que é o dobro 
do salário médio geral naquela província (VAN DER LINDE, 2015).

Por outro lado, a alternativa sugerida no título, de considerar-se que 
Quebec deu uma lição para o mundo, talvez seja exagerada. Mas fi ca difícil 
descartar a avaliação de que Quebec deu o tom para todos os países – inclu-
sive o Brasil – que abrigam um setor aeroespacial importante: aerospace 
jobs, pela renda gerada e pelo que signifi cam no contexto atual de economia 
do conhecimento e da inovação (sem falar nas implicações para a defesa 
nacional), devem ser preservados e incentivados. De certo modo, a mensa-
gem vinda de Quebec parece clara: não existe “solução de mercado” estrito 
senso para o setor de Aeroespaço e Defesa (A&D).

Conclusões
A refl exão de que o Grupo Bombardier é um grupo de sucesso – dada 

sua longa história – parece bastante defensável. Atuar na produção de ae-
ronaves comerciais, de jatos executivos – com maior gama de produtos do 

17 Empregos gerados em indústrias aeroespaciais e de defesa. Aerospace jobs é hoje uma expressão – 
ou mesmo palavra de ordem – consagrada em todo o mundo, especialmente para rotular as políticas 
públicas focadas em sua geração e sustentação.



Aeronáutica
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nutenção aeronáutica é admirável sob todos os aspectos. E, ao contrapor o 
notório desempenho cíclico dos mercados aeroespaciais com a produção de 
equipamentos e material ferroviário, esse grupo empresarial teria montado 
uma estratégia vencedora.

O ponto central, no entanto, foi que a empresa decidiu partir para uma 
trajetória de risco elevado, que combinou um produto inovador – o CSeries 
com o motor P&W Pure Power – com o ataque a segmentos do mercado 
que, até então, eram prerrogativa dos dois gigantes do setor. A reação destes 
foi relativamente rápida e bem focada, desfazendo as projeções de captura 
de mercado que a Bombardier havia feito.

A perspectiva negativa, que assim se delineou para o programa CSeries, 
fez com que potenciais clientes e fi nanciadores relutassem em se compro-
meter – ou aumentar seu comprometimento – com o programa. Quando a 
situação fi nanceira daí resultante pareceu ameaçar a sustentabilidade do 
grupo, Quebec teve de entrar na empresa com aporte bilionário. Com isso, 
a continuidade do programa CSeries estaria assegurada: potenciais clientes 
podem assim se decidir pelos CS 100 ou CS 300, em um momento no qual 
o início da produção seriada delas já foi iniciada.

Portanto, em 2016, três desafi os se apresentam: uma entrada em operação 
que seja bem-sucedida dos CS 100 junto à Swiss International Air Lines; o 
programa não pode sofrer mais atrasos, incluindo o ramp-up da produção; 
e tem de haver uma ampla aceitação do produto no mercado.

Seria o caso de se concluir que uma estratégia de “inovação com ataque 
a mercados estabelecidos e maiores que o seu” é arriscada demais e só deve 
ser praticada em circunstâncias muito especiais? Naturalmente que tal as-
sertiva parece inválida para setores como TICs, fármacos etc. Mas depois 
da Segunda Guerra Mundial, no setor de indústria aeronáutica de porte, 
as novas entrantes bem-sucedidas foram apenas empresas fundadas como 
estatais, a saber, Airbus e Embraer. A China está seguindo essa fórmula, 
com investimentos estatais massivos nos programas de jatos e turboélices 
comerciais em desenvolvimento atualmente no país.

Dessa forma, A&D é um setor em que elos entre Estado e indústria pa-
recem inevitáveis. O presente caso Quebec-Bombardier parece indicar que 
tais elos podem adquirir tantas formas quanto se desejar. Mas, no contexto 
atual dos países em que a indústria de A&D atingiu certa maturidade, para 
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além do domínio tecnológico e da inovação, os elos se justifi cam na forma 
da manutenção e sustentação dos aerospace jobs.
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Resumo
Os ovos ocupam o quinto lugar no ranking das proteínas mais consumidas 
no mundo, estando atrás de leite, pescados, suínos e frangos e à frente dos 
bovinos. O sistema de produção de ovos predominante nos principais países 
produtores é o intensivo, com uso de gaiolas ou galpões fechados. Entretanto, 
nos últimos anos, a preocupação com o bem-estar dos animais tem provo-
cado mudanças na avicultura no mundo todo. A produção de ovos depende 
de um conjunto de insumos, dentre os quais se destacam rações, vacinas, 
equipamentos, instalações, medicamentos e genética. O ovo de galinha é 
um alimento nutritivo e barato, comercializado em casca ou industrializado, 
com diversas aplicações na indústria alimentícia. Considerando o aumento 
do consumo de ovos no Brasil e no mundo, este artigo buscou caracterizar 
a cadeia produtiva de ovos, os mercados no Brasil e no mundo, o apoio do 
BNDES ao setor e as principais tendências, oportunidades e desafi os.
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Introdução
O artigo está dividido em oito seções, incluindo esta introdução. A seção 

“Avicultura de postura” apresenta a estrutura da cadeia produtiva (fl uxogra-
ma, sistema de produção, genética, sanidade, qualidade e produtos).

A seção “Panorama da avicultura no mundo” aborda a avicultura de 
postura no mundo e nos principais países produtores, constatando-se que 
o mercado mundial de ovos tem elevado grau de pulverização. Com base 
no ranking das 25 maiores empresas do mundo, verifi ca-se que nenhuma 
empresa concentra mais de 20% das aves poedeiras de seu país.

Na seção “Panorama da avicultura de postura no Brasil”, é caracterizada 
a avicultura de postura no Brasil, em que se observa o predomínio de pe-
quenas e médias empresas, cuja produção coloca o país na oitava posição 
entre os maiores produtores mundiais.

Na seção “Desembolsos do BNDES para o setor”, são apresentados os 
desembolsos do BNDES no período 2007-2014 (por porte de empresa e 
produto), totalizando aproximadamente R$ 573 milhões.

Na seção “Desafi os e oportunidades para o Brasil”, são descritos os princi-
pais obstáculos e possibilidades para o crescimento do mercado brasileiro; na 
seção “Tendências”, os caminhos que são vislumbrados para a avicultura de 
postura no Brasil e no mundo. E, por fi m, há a seção “Considerações fi nais”.

Avicultura de postura
O ovo

O ovo é um alimento para várias espécies, incluindo o homem. Apesar 
de vários animais serem ovíparos (se reproduzirem por ovos), as aves têm 
sido a principal fonte de ovos para a alimentação humana, pelo menos desde 
sua domesticação, há milhares de anos (CARNEIRO, 2012).

A produção de ovos tem duas fi nalidades distintas: a incubação, com-
preendendo a produção destinada à reprodução das aves de corte e de pos-
tura; e o consumo, também chamado de ovos de mesa, visando ao consumo 
humano direto ou indireto.

As galinhas são as principais fontes de produção de ovos para consumo, 
seguidas pelas patas e pelas codornas. Os ovos das demais espécies de aves 
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169domesticadas, como gansas, peruas e avestruzes são predominantemente 
destinados a incubação (GUYONNET, 2012).

O ovo é um alimento natural e uma fonte barata de proteína de exce-
lente qualidade, além de conter gorduras, vitaminas, minerais e reduzida 
concentração calórica. É uma importante reserva de nutrientes favoráveis 
à saúde e preventivos de doenças, agindo nas atividades antibacteriana, 
antiviral e na modulação do sistema imunológico. Sua qualidade e a 
relação de preço comparativo com as outras proteínas de origem animal 
fazem dele uma opção de alimento nutritivo e um importante aliado no 
combate à fome.

A casca do ovo é composta principalmente por carbonato de cálcio e tem 
pequenos poros para a troca de gases. Ela serve de proteção contra os danos 
físicos e contaminantes, pois é revestida internamente por uma membrana 
que atua como barreira à penetração de bactérias.

A clara do ovo de galinha é composta em média 10,5% por proteínas, 
88,5% por água e contém traços de gordura, ribofl avina e outras vitaminas B. 
Ao passo que a gema é composta 16,5% por proteínas, 33% por gordura, 
50% por água, além de conter lecitina (um emulsionante), elementos minerais 
(incluindo ferro) e as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. A composição nu-
tricional da gema pode variar bastante de acordo com o tipo de alimentação 
oferecida às aves (FAO, 2010).

Sistema agroindustrial de ovos
A produção de ovos depende de um amplo conjunto de insumos, dentre 

os quais se destacam as rações, as vacinas/os medicamentos, a genética, as 
instalações e as máquinas e equipamentos. Os ovos podem ser comerciali-
zados em casca, por meio de atacadistas e/ou varejistas, ou industrializados. 
O fl uxograma apresentado na Figura 1 contém os principais componentes 
do sistema agroindustrial de ovos.

Na Figura 1, os processadores são as empresas que recebem os ovos e 
os preparam para a venda tanto aos varejistas quanto aos atacadistas e à 
indústria. Em muitos casos, os processadores de ovos são os próprios pro-
dutores; em outros, como no caso de empresas que operam sob o sistema de 
integração, são separados. As indústrias de ovos pertencem, muitas vezes, 
aos processadores.
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Figura 1 | Fluxograma da cadeia produtiva

INSUMOS PRODUTORES 
DE OVOS

PROCESSADORES
DE OVOS

VAREJISTA

ATACADISTA

INDÚSTRIA
DE OVOS

CONSUMIDOR
FINAL

PRODUTORES
DE AVES

CONSUMIDOR
INDUSTRIAL

Massas
alimentícias

Industrializados

Ovos “in natura”

Supermercados
Feiras, sacolões
Empórios, padarias

Avozeiros
Matrizeiros
Incubatórios
Recriadores

Ração
Vacinas
Medicamentos
Equipamentos
Instalações

Fonte: Mizumoto (2004).

A ração, composta em grande parte de milho e soja, é – assim como 
ocorre na avicultura de corte – o principal insumo, em relação aos custos, 
para a avicultura de postura. Por essa razão, a maioria dos grandes produtores 
prepara as rações em suas propriedades. Além de sua importância no custo 
do ovo, a ração afeta sua qualidade, devendo ser, portanto, cientifi camente 
balanceada para assegurar a saúde das aves.

Outro fator de grande relevância na produção de ovos é a genética. 
Além da cor dos ovos (brancos ou vermelhos), as linhagens escolhidas irão 
determinar diversas características das poedeiras, como a capacidade de 
postura das aves, a conversão de ração em ovos, a resistência a doenças, o 
percentual de ovos grandes etc.

A genética da avicultura de postura é, assim como a de corte, con-
centrada. Atualmente, três grandes empresas de genética para postura 
comercial destacam-se mundialmente: a americana Hy-Line, que dispõe 
de avozeiro e matrizeiro no Brasil; o grupo holandês Hendrix Genetics 
(com as linhagens ISA, Shaver, Hisex, Dekalb, Bovans e Babcock), que 
também fornece galinhas avós e matrizes; e recentemente, o grupo francês 
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171Grimaud (com a linhagem Novogen, também tem linhagens para corte e 
outros animais). Dentre as raças puras de dupla aptidão (corte e postura), 
destacam-se as americanas New Hampshire e Rhode Island, porém são 
menos produtivas que raças dedicadas, sendo mais indicadas para pequenos 
produtores independentes.

As linhagens híbridas comerciais de postura apresentam produção de 330 
ovos até oitenta semanas de idade e conversão por dúzia de ovos de 1,4 kg 
de ração (FIGUEIREDO et al., 2003).

Como o melhoramento genético é uma tarefa difícil, que demanda mão 
de obra altamente especializada e pesados investimentos, o mercado mundial 
é dominado por poucas empresas de grande porte. Esses fatores pesaram 
muito para que, até hoje, nenhuma das poucas iniciativas para a criação de 
uma linhagem totalmente brasileira tenha obtido êxito absoluto ou duradouro 
(LIMA et al., 1995).

As vacinas e os medicamentos são, em geral, produzidos pelas in-
dústrias de produtos químicos e veterinários, que fornecem também os 
núcleos vitamínicos e minerais, para serem adicionados às rações, e os 
materiais usados na higienização dos galpões. Essas indústrias, que parti-
cipam também, com menor ou maior intensidade, da avicultura de corte, 
caracterizam-se pelo alto grau de concentração das empresas, sendo, em 
geral, multinacionais.

A indústria de máquinas e equipamentos fornece todo o aparato neces-
sário não só à criação das aves – como comedouros, bebedouros e coletores 
de ovos –, mas também ao processamento e industrialização dos ovos. As 
embalagens permitem o armazenamento e a conservação dos ovos e dos 
ovoprodutos1 até seu destino fi nal.

O aproveitamento dos resíduos da criação também se manifesta como 
um elo importante da cadeia produtiva. O esterco de galinha, as penas e as 
cascas de ovos são muito utilizados como adubo orgânico. Já as aves em 
fi nal de postura também são aproveitadas na produção de embutidos e de 
rações animais em frigorífi cos voltados para esse fi m (BRDE, 2005).

1 Os ovoprodutos podem envolver o ovo inteiro (sem casca) ou apenas a gema, a clara ou algum(ns) de 
seu(s) componente(s) isoladamente, como a lecitina ou a lisozima, amplamente usadas nas indústrias 
de alimentos e farmacêutica, e a albumina, usada como suplemento alimentar.
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Com o desenvolvimento da indústria de fertilizantes organominerais, 
esses adubos provenientes dos resíduos da produção e industrialização de 
ovos tendem a se tornar uma fonte de renda cada vez mais relevante para 
a indústria de ovos.

Produção de ovos
Criação e manejo

Os sistemas de criação e manejo de galinhas poedeiras podem ser clas-
sifi cados em: intensivos (em gaiolas ou sobre o piso, em galpões abertos ou 
fechados), sendo o convencional, ou de granja, o mais comum; e extensivos 
ou alternativos (free range, orgânico, colonial ou tipo caipira).

No sistema convencional, a criação é feita com o uso de gaiolas con-
vencionais de 350 cm2 a 450 cm2 por ave (SILVA; MIRANDA, 2009), 
 podendo-se empilhar até sete gaiolas sobrepostas (FRANÇA; TINOCO, 
2014). Esse sistema tem sido alvo de críticas relacionadas ao bem-estar 
animal, especialmente por oferecer espaço reduzido à ave, limitando a 
expressão de seus comportamentos naturais.

A União Europeia (UE) criou o conceito de gaiolas enriquecidas. A 
Council Directive EC/74/1999 – principal norma sobre o bem-estar animal 
das aves poedeiras –, de 19 de julho de 1999, previa que a criação de poedei-
ras em gaiolas convencionais seria proibida a partir de 1o de janeiro de 2012, 
devendo ser substituídas pelas enriquecidas ou por sistemas alternativos.2 
As gaiolas enriquecidas devem ter, entre outras características, um poleiro, 
um ninho e área de 750 cm² para cada poedeira (OFFICIAL JOURNAL OF 
EUROPEAN COMMUNITIES, 1999).

Além dos sistemas que usam gaiolas, há o sistema barn, que prevê a 
criação em galpões, mas sem gaiolas (cage free). Na Europa, esse sistema 
deve cumprir com todos os requisitos previstos para as gaiolas enrique-
cidas, como garantir o acesso igualitário à alimentação por todas as aves 
e outros requisitos específi cos (OFFICIAL JOURNAL OF EUROPEAN 
COMMUNITIES, 1999).

Em relação a outros sistemas intensivos, as gaiolas convencionais apre-
sentam menor custo produtivo e maior facilidade de manejo. Elas facilitam 

2 De acordo com a ABPA, estima-se que o custo de conversão do sistema de gaiolas convencionais para 
gaiolas enriquecidas seria de R$ 15 por ave alojada.
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tos rolem e caiam sobre uma calha transportadora que os leva para fora do 
aviário, onde serão devidamente preparados antes de serem comercializados. 
Além disso, a quantidade de ovos sujos é menor, pois os dejetos se depositam 
diretamente nas bandejas, que podem ser esteiras coletoras automatizadas. 
E nos sistemas mais novos, o processo é totalmente automatizado, o que 
requer menos mão de obra.

O sistema free range se diferencia do sistema barn por ser extensivo, já 
que nesse sistema as aves fi cam livres em parte do dia ou em tempo integral, 
no pastoreio. Na UE, a criação nesse sistema prevê pelo menos um ninho para 
cada sete aves, ao menos 15 cm de poleiro por ave, camas de área mínima 
de 250 cm2 por ave e uma densidade populacional máxima de nove aves 
por metro quadrado, entre outras especifi cações (OFFICIAL JOURNAL 
OF EUROPEAN COMMUNITIES, 1999). Esse sistema oferece maior 
bem-estar às aves, contudo é desvantajoso do ponto de vista econômico e 
sanitário em relação ao sistema de gaiolas (PRAES et al., 2012).

No sistema orgânico, a preservação do bem-estar do animal é mais 
importante do que no sistema de criação extensivo: o manejo deve ser 
realizado de forma calma, sem agitações, e é vedada qualquer prática que 
possa causar medo ou sofrimento aos animais, por exemplo, a muda força-
da3 e a alimentação forçada. Além disso, a ração é estritamente orgânica, 
sendo esta a principal diferença entre esse sistema e o sistema de criação 
extensivo. No Brasil, a criação orgânica obedece à Instrução Normativa 
17/2014 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
(BRASIL, 2014).

A legislação brasileira prevê também o sistema de produção colonial. 
Nesse sistema, são empregadas as linhagens rústicas que são adaptadas 
à criação colonial (totalmente extensiva), em que as aves fi cam livres ao 
pastoreio, com pelo menos 3 m2 de pasto por ave. Assim, há a preserva-
ção do bem-estar das aves, que se refl ete em menor uso de medicamentos 
quimioterápicos, pois essa prática fortalece o sistema imunológico, di-

3 A muda de penas ou a perda das penas é uma ocorrência natural para todas as aves independentemente 
da espécie. No envelhecimento das aves, a quantidade dos ovos é reduzida e, entre 18 e vinte meses de 
idade, a muda de penas ocorre e a produção de ovos cessa. Na maioria das granjas comerciais, as aves 
são vendidas para abate por ocasião da muda. No entanto, algumas granjas mantêm no plantel as aves em 
muda de penas. Depois de um período de descanso de quatro a oito semanas, as aves recomeçam a 
produzir (EMBRAPA, 2004).
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minuindo o risco de doenças. A alimentação é exclusivamente de origem 
vegetal, sendo proibida a adição de pigmentos sintéticos e promotores de 
crescimento (BRASIL, 1999a; 1999b). Um dos principais problemas desse 
sistema é a acreditação quanto ao cumprimento das normas de criação 
(DONATO et al., 2009).

Cabe destacar que no interior do país também existe o tradicional 
sistema de criação de ovos caipiras (muito utilizado na complementação 
da renda de pequenas propriedades), em que as galinhas são criadas 
soltas, com alimentação livre a pasto, podendo ser suplementada com 
ração ou milho.

Para o mercado consumidor, os ovos podem ser diferenciados pelo 
manejo, como enriquecidos, convencionais (de granja), coloniais, caipiras, 
orgânicos, cage free e free range. Aves mantidas com dieta diferenciada, 
de melhor valor nutritivo, geram ovos enriquecidos com nutrientes espe-
cífi cos. Os ovos podem ser enriquecidos com vitaminas lipossolúveis e do 
 complexo B, ácidos graxos polissaturados, ômega 3 e minerais.

Além disso, o sistema de criação e manejo pode ser realizado em galpões 
abertos ou fechados. Nos galpões abertos, de menor custo, utiliza-se a ven-
tilação natural, com auxílio (ou não) de ventiladores artifi ciais, sobretudo 
durante os períodos mais quentes. Os galpões abertos estão mais presentes 
em regiões de condições climáticas mais amenas.

Já os galpões fechados requerem ventilação forçada e resfriamento eva-
porativo (aspersão de microgotículas no ar para resfriamento), bem como 
uma vedação que reduza fugas de ar (que tornariam menos efi ciente a clima-
tização). Esses galpões são mais complexos e têm maior custo de instalação 
e manutenção, pois, além de consumir mais energia elétrica, necessitam de 
geradores em caso de falta de energia (ABREU; ABREU, 2000).

Etapas de produção do ovo
A cadeia produtiva se inicia com a obtenção da fonte genética: o forne-

cimento das aves bisavós, que gerarão as avós, que serão cruzadas gerando 
as matrizes, as quais geram os ovos que se destinam aos incubatórios, onde 
nascem as pintainhas. Adota-se em grande escala a incubação artifi cial, em 
que a galinha é substituída por máquinas incubadoras elétricas automáticas. 
Os produtores de ovos adquirem essas pintainhas dos centros de incubação 
já vacinadas de acordo com suas especifi cações (SEBRAE, 2008).
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As aves de idades diferentes não são alojadas juntas. As granjas de cria, de 
recria e de produção fi cam separadas. Essa prática reduz o índice de mor-
talidade e de doenças nos plantéis, sendo também favorável aos cuidados 
de vacinação.

A coleta dos ovos pode ser manual ou automática (com utilização de 
esteiras), sendo esta a forma ideal. Essa prática deve ser realizada diaria-
mente, ao menos duas vezes ao dia, a fi m de minimizar o tempo de expo-
sição ambiental e consequentes contaminações por sujidades (EMBRAPA, 
2004). Depois do descarte dos ovos coletados com casca danifi cada, os ovos 
seguem para a higienização.

Com a exclusão de unidades fora do padrão aceitável, os ovos seguem 
para a classifi cação e são distinguidos, quanto ao peso, em jumbo, extra, 
grande, médio, pequeno e industrial. Separados por classe, os ovos são 
embalados, o que garante sua proteção e a manutenção da qualidade. Por 
último, os ovos, devidamente embalados, são armazenados em salas de 
estoque/expedição, aguardando o envio para as lojas de varejo.

Sanidade
A implantação de programas de biossegurança, aliada a boas práticas de 

manejo nos aviários, é fundamental para garantir a qualidade e a integridade 
da produção. Para tanto, faz-se necessária a adoção de medidas de sanida-
de, que abrangem desde a preparação do local que receberá as aves até os 
processos de esterilização de produtos derivados de ovos.

A avicultura de postura requer uma alta concentração de aves por área 
nos aviários. Isso torna a criação suscetível à rápida transmissão de doenças, 
elevando o potencial catastrófi co das epidemias. Sendo assim, destacam-se 
as medidas de prevenção contra a contaminação.

A área física da granja deve ser protegida de forma a isolar as aves do 
contato com outros animais, o que envolve cercamento e calçamento da 
propriedade, corte da vegetação circundante, entre outros. Organismos 
patogênicos também podem ser introduzidos nas granjas por meio da mo-
vimentação de pessoas e veículos. Por isso, é importante restringir o acesso 
à propriedade. Deve-se adotar práticas de higienização dos funcionários 
habilitados a entrar nos galpões e dos veículos autorizados a circular pela 
propriedade, bem como controlar e registrar as visitas. Os equipamentos 
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e ferramentas usados dentro da granja também devem ser previamente 
esterilizados.

Entre outras medidas, deve-se: isolar rigorosamente as aves de idades 
diferentes, especialmente as frangas em crescimento e as aves adultas; prover 
destino adequado às aves mortas; e realizar o despovoamento periódico total 
de cada instalação para limpeza e desinfecção geral.

O desenvolvimento de doenças pode ser evitado fortalecendo o sistema 
imunológico da ave por meio de um programa de vacinação. As vacinas 
aplicadas devem ser devidamente registradas e aprovadas pelo Mapa e admi-
nistradas sob a orientação de um médico veterinário, conforme a disposição 
epidemiológica e sanitária de cada região.

Os principais contaminantes dos ovos são as bactérias da família 
Enterobacteriaceae (Salmonella enteretidis). Os microrganismos podem 
alterar as características sensoriais do ovo, como odor, sabor, coloração da 
clara e da gema, e levar à desintegração da gema, à liquefação da albumina, 
à coagulação do ovo, entre outros danos.

Havendo contaminação interna dos ovos, pode se reduzir a vida de prate-
leira, bem como pode se ocasionar danos à saúde do consumidor, especial-
mente em caso de contaminação por Salmonella spp (EMBRAPA, 2004).

Apesar de o Brasil ser considerado livre da infl uenza aviária, esta é uma 
doença viral que já acometeu plantéis de vários países produtores de aves 
no mundo – causando enormes prejuízos –, sendo considerada uma das 
maiores ameaças à avicultura mundial.

Ovoprodutos
A industrialização dos ovos foi, inicialmente, um recurso utilizado pelos 

grandes produtores para aproveitar ao máximo possível os ovos não aptos para 
o consumo humano direto (sujos ou quebrados), e/ou não comercializáveis 
(tamanhos inferiores aos padrões) (SORVETES E CASQUINHAS, 2007).

O que era um artifício para reduzir as perdas na produção se tornou uma 
alternativa para alguns produtores, pois, em virtude do prazo de validade 
maior, os produtos obtidos a partir do ovo industrializado (ovoprodutos) têm 
os preços mais estáveis, quando comparados aos do em casca.

Do ponto de vista do consumidor, além do benefício do maior prazo de 
validade, o uso dos ovoprodutos permite maior praticidade na conservação, 
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mentar, ao reduzir o risco de contaminação dos produtos.

Quanto à forma de comercialização, os ovoprodutos podem ser líquidos 
ou desidratados (em pó), adicionados ou não a outros ingredientes, tais como 
sal, açúcar e enzimas (neste caso, para ser um ovoproduto, os oriundos de 
ovos devem representar mais da metade da mistura).

Depois da seleção e higienização, na industrialização, o processo de 
pasteurização esteriliza o produto, eliminando a presença de possíveis 
patógenos, como a salmonela. Dessa forma, até mesmo o consumo cru 
não oferece risco de contaminação (KAKIMOTO, 2011). Os produtos são 
comercializados em bags ou caminhões-tanque especiais ou acondicionados 
em embalagens Tetra Pak. Há também os produtos cozidos, como os ovos 
duros, tortilhas, ovos mexidos em bolsas, aparatos prontos para uso, com 
validade de cinco a sete semanas.

Os ovos líquidos pasteurizados têm longa vida útil, em média, até quatro 
semanas e, se tratados termicamente, até dez semanas. No entanto, há no 
mercado produtos de até 75 dias de validade.

O ovo em pó não demanda refrigeração e apresenta maior vida útil, uma 
vez que a umidade presente no ovo in natura é o que possibilita o desen-
volvimento de microrganismos que degradam o ovo. Além disso, o ovo em 
pó possibilita a mistura a seco e o cálculo preciso das quantidades de clara 
e gema a serem adicionadas na receita.

O Quadro 1 contém algumas aplicações de ovoprodutos na indústria 
alimentícia.

Quadro 1 | Principais aplicações de ovos industrializados na indústria de alimentos

Tipo de ovoproduto Inteiro Gema Clara
Pastelaria e curtidos  * *
Panifi cação, pastas alimentícias, pratos 
preparados, pet food, alimentos para 
aquicultura e charcutaria

* *

Produtos lácteos, sorvetes, bebidas, alimentos 
infantis, cremes e sopas, maioneses e molhos, 
adesivos e colas

* * *

Produtos cosméticos e indústria farmacêutica  *  

Fonte: Elaboração própria, com base em Llobet, Pontes e Franco (1989).
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Qualidade
A qualidade do ovo é determinada por diferentes fatores, uma vez que as 

prioridades de produtores, consumidores diretos do produto e processadores/
indústria podem divergir. Isto é, a resistência da casca é interessante para o 
produtor, pois preserva a integridade do produto; a facilidade da retirada da 
casca, cor da gema e outras propriedades funcionais são de grande impor-
tância para processadores/indústria; já as preocupações do consumidor ao 
escolher o produto podem se limitar a aparentes características sensoriais 
e ao prazo de validade.

Os principais aspectos observados no ovo quanto à determinação da 
qualidade são o peso, o formato, a espessura e a resistência da casca, a pig-
mentação dos seus componentes, a altura da clara e a centralidade da gema. 
Além de características intrínsecas do produto, é evidente a importância de 
sua conservação, como medida profi lática, mas também a fi m de manter o 
frescor, as propriedades, a qualidade propriamente dita.

Propriedades organoléticas e nutricionais dos ovos podem variar tanto 
por razões genéticas da raça e idade da ave quanto por conta de diferenças 
no manejo. A idade da ave, por exemplo, interfere no tamanho do ovo, ao 
passo que a dieta oferecida à ave infl uencia na composição nutricional da 
gema em sua coloração.

A coloração da casca é determinada geneticamente; portanto, varia de 
acordo com a linhagem. Indo do branco ao marrom escuro, a pigmentação é 
controlada por genes que regulam a deposição de porfi rinas. A casca marrom 
também apresenta uma resistência ligeiramente maior que a casca branca. 
Assim, a cor da casca não afeta a qualidade, características de cocção ou 
valores nutritivos (BERTECHINI, 2003).

Para o consumo, recomenda-se o prazo de validade de trinta dias em 
local fresco e 15 dias em temperatura ambiente, não havendo no Brasil 
regulamentação para isso (KAKIMOTO, 2011).

Nos Estados Unidos da América (EUA), a legislação obriga a comerciali-
zação dos ovos refrigerados e, no Japão, cujo consumo per capita é o maior 
do mundo, a validade é controlada. As datas são carimbadas na casca e, em 
alguns casos, insere-se a data da postura (FECAROTTA, 2012).

Os ovos são identifi cados quanto à natureza e classifi cados de acordo 
com o Decreto 30.691/1952, o Decreto 1.255/1962 e o Decreto 56.585/1965 
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coloração da casca, qualidade e peso, respectivamente (Quadro 2).

Quadro 2 | Classificação dos ovos

Grupo I Branco Casca branca ou esbranquiçada

II De cor Casca avermelhada

Classe A Casca limpa, íntegra sem deformação; câmara 
de ar fi xa com até 4 mm de altura; clara límpida, 
transparente, consistente; gema translúcida, 
central e consistente.

B Casca limpa, íntegra, discretas manchas e 
deformações; câmara de ar fi xa com até 6 mm de 
altura; clara límpida, transparente, relativamente 
consistente; gema consistente, translúcida, 
ligeiramente descentralizada.

C Casca limpa íntegra com defeitos de textura e 
manchas; câmara de ar solta com até 10 mm 
altura; clara com ligeira turvação e relativamente 
consistente; gema descentralizada sem 
rompimento.

Tipo 1 Extra A partir de 60 g por unidade ou 720 g por dúzia.

2 Grande A partir de 55 g por unidade ou 660 g por dúzia.

3 Médio A partir de 50 g por unidade ou 600 g por dúzia.

4 Pequeno A partir de 45 g por unidade ou 540 g por dúzia.

Identidade Frescos Ovos que não forem conservados por qualquer 
processo.

Ovo 
integral

Resfriado Produto obtido pelo ovo integral, devendo 
permanecer sob refrigeração.

Congelado Produto obtido pelo congelamento do ovo 
integral, devendo permanecer sob temperatura 
abaixo de -18ºC.

Pasteurizado 
resfriado

Produto obtido pela pasteurização do ovo integral, 
devendo permanecer sob refrigeração.

Pasteurizado 
congelado

Produto obtido pela pasteurização do ovo integral, 
devendo permanecer sob temperatura abaixo de 
-18ºC.

Desidratado Produto obtido pela desidratação do ovo integral 
pasteurizado.

Fonte: Elaboração própria, com base em Decreto 30.691/1952, Decreto 1.255/1962 e 
Decreto 56.585/1965.
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Entende-se por “ovo integral” o produto de ovo homogeneizado que 
contém as mesmas proporções de clara e gema de um ovo in natura. Os 
ovos que não apresentarem as características mínimas exigidas para as 
diversas classes e tipos estabelecidos serão considerados impróprios para 
o consumo. Os ovos partidos ou trincados, quando considerados em boas 
condições, podem também ser transformados em conserva ou destinados a 
confeitarias, pastelarias e estabelecimentos similares.

Panorama da avicultura no mundo
Os ovos ocupam o quinto lugar no ranking das proteínas de origem ani-

mal mais produzidas no mundo, como mostrado na Tabela 1. A produção 
mundial de ovos para consumo cresceu, no período de 2003 a 2011, cerca de 
2,6% ao ano. Esse percentual é superior ao verifi cado, no mesmo período, 
em carne bovina, carne suína e leite, e inferior ao ocorrido em pescados 
e em carne de frango.

Tabela 1 | Produção e comércio mundial de proteínas animais, 2011 (mil t)

Produto Produção Taxa de 
crescimento 

anual 
2003-2011 (%) 

Comércio 
internacional

Participação 
no comércio 

internacional/
produção (%)

Leite 635.576 2,5 12.406  2
Pescados 162.727 2,9 35.248 22
Carne suína 110.476 2,3 10.580 10
Carne de frango  86.348 4,8 15.293 18
Ovos para consumo  65.688 2,6  2.117  3
Carne bovina  59.690 1,4  9.223 15

Fonte: Elaboração própria, com base em FAO (2015) e em dados do portal do Intracen.
Nota: Como a última estatística da FAO disponível sobre os ovos para consumo é de 2011, optou-se, 
nesta tabela, por utilizar os dados sobre todas as proteínas animais de 2011, apesar de haver dados 
mais recentes. Os valores do comércio internacional de leite estão expressos em toneladas de leite 
equivalente. Os valores da produção de pescados não incluem algas, compreendendo o consumo 
tanto humano quanto o não humano.

É possível observar que a quantidade relativa de ovos em casca 
transacionada internacionalmente é muito baixa (apenas 3% do total), 
provavelmente por questões ligadas à segurança alimentar e à baixa 
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incluem os números relativos ao comércio de produtos industrializados, 
muito signifi cativos, por exemplo, no caso do leite (em pó, queijos e 
manteiga, principalmente), mas ainda pouco signifi cativos nos ovos 
(líquidos e em pó, sobretudo).

Contudo, segundo FAO (2015), o comércio mundial de ovos tem cres-
cido em ritmo acelerado. Entre 2003 e 2012, as exportações mundiais de 
ovos em casca cresceram 6,7% ao ano, a de ovos líquidos, 6,3% ao ano e 
a de ovos em pó, 8,3% ao ano. Em 2012, quanto a valor, os ovos em casca 
responderam por 75% das exportações mundiais, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 | Exportações mundiais de ovos e ovoprodutos de galinha, 2012 
(US$ milhões)

Exportador Total ovos Ovos com casca Ovos líquidos Ovos em pó 
UE* 2.813 2.023 619 171

EUA 428 289  65  74

Turquia 350 350   -   0

Malásia 134 134   -   0

China 133 112  10  11

Outros 632 478  54 100

Total 4.490 3.386 748 356

Fonte: FAO (2015).
* Inclui o comércio intrabloco.

As tabelas 1, 2 e 3 mostram que, além de pequeno, o comércio in-
ternacional de ovos é bastante concentrado: em 2012, cerca de 58% das 
exportações e 49% das importações, em valor, envolveram países da UE. 
Considerando apenas as exportações líquidas, a UE seria apenas a terceira 
maior, com vendas externas totais de US$ 300 milhões em 2012.

Além da UE, destacam-se como principais exportadores de ovos a 
Turquia (em casca) e os EUA (em casca, líquidos e em pó). Entre os princi-
pais importadores, destaque para: Iraque, Rússia e Hong Kong, em casca; e 
Japão – maior importador mundial de ovos líquidos e em pó, com exceção 
da UE (na Tabela 3, está em “Outros”).
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Tabela 3 | Importações mundiais de ovos e ovoprodutos de galinha, 2012 
(US$ milhões)

Importador Total – ovos Ovos com casca Ovos líquidos Ovos em pó
UE* 2.512 1.748 538 226
Iraque 432 432 - 0
Rússia 179 175 - 4
Hong Kong 158 149 7 1
Cingapura 116 113 3 0
Outros 1.074 817 139 119
Total 4.471 3.434 687 350
Fonte: FAO (2015).
* Inclui o comércio intrabloco.

Refl etindo o baixo comércio internacional, os maiores produtores mun-
diais de ovos também são, na mesma ordem, os maiores consumidores, 
conforme mostrado na Tabela 4. Os cinco maiores produtores e consumi-
dores mundiais de ovos, em 2011, foram responsáveis por mais de 67% da 
produção e consumo mundial de ovos.

Tabela 4 | Maiores produtores e consumidores mundiais de ovos, 2011 (mil t)

Produtor/
consumidor

Produção Consumo Participação na produção 
mundial (%)

Participação 
no consumo 
mundial (%)

China 27.428 25.436  41,8  41,5
UE  6.327  6.090   9,6   9,9
EUA  4.655  4.373   7,1   7,1
Índia  3.319  2.907   5,1   4,7
Japão  2.408  2.406   3,7   3,9
Total 65.688 61.305 100,0 100,0
Fonte: FAO (2015).

No mundo, o consumo e a produção de ovos têm se expandido mais 
aceleradamente nos países emergentes, enquanto nos desenvolvidos seguem 
relativamente estáveis. Em 2011, dentre os principais compradores per 
capita, destacaram-se o Japão, a China, a Ucrânia e o México, todos com 
venda em torno de 18 kg de ovos/per capita/ano.4 O consumo mundial de 
ovos foi de cerca de 9 kg/per capita/ano.

4 Considerando que um ovo pesa, em média, 55 g, 1 kg de ovos corresponderia a aproximadamente 
18,2 ovos; 18 kg seriam, portanto, pouco mais de 327 ovos.
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países desenvolvidos. Segundo dados de 2012, calculados com base em 
Windhorst (2014), o consumo de ovoprodutos em relação ao total de ovos, 
entre os maiores consumidores mundiais, oscila muito: cerca de 1% do total 
na China, 25% na UE, 30% nos EUA e 49% no Japão; não foram encontradas 
estimativas para a Índia, mas, de acordo com seu nível de desenvolvimento, 
é possível que seu número seja próximo ao da China.

A seguir, apresenta-se um pequeno resumo sobre a estrutura produtiva 
nos três principais produtores mundiais de ovos.

China
A China é a maior produtora mundial de ovos há pelo menos vinte 

anos, destacando-se também como importante exportador de ovos em cas-
ca e ovoprodutos, especialmente para o Japão, Sudeste Asiático e Rússia 
(CCAGR, 2015). O consumo interno tem se mantido estável, pelo menos 
nos últimos dez anos, em torno de 90% da produção (FAO, 2015).

Em 2009, mais de 80% da produção chinesa caracterizava-se por criações 
de quintal e de pequena escala do tipo familiar (ERNST, 2009). Esse tipo de 
organização tem sido acusada de favorecer a propagação de doenças e de não 
seguir normas sanitárias e ambientais recomendáveis (CCAGR, 2015). Por 
essas razões, os diversos níveis governamentais têm estimulado a transição 
no setor, do modelo tradicional, com métodos simples de produção, para 
o modelo americano, de larga escala, intensivo e industrial, com granjas 
com mais de um milhão de aves (THE DES MOINES REGISTER, 2014).

Nesse sentido, embora as três maiores empresas chinesas (Tieqlisi, 
Hanwei e Liujiang) já possuam, conjuntamente, mais de nove milhões de 
poedeiras (WATTAGNET, 2015), ainda representam cerca de 0,4% das poe-
deiras do país (FAO, 2015), o que demonstra o desafi o enfrentado pelo setor.

Em relação à industrialização de ovos, apesar de ainda ser incipiente 
em relação à enorme produção chinesa, o país está entre os maiores produ-
tores mundiais de ovoprodutos, fi cando atrás, em 2012, apenas dos EUA, 
UE e Japão, entre os membros da International Egg Commission (IEC) 
(WINDHORST, 2014). Em virtude do aumento de renda e do processo de 
urbanização pelo qual passa o país, a tendência é de forte crescimento do 
consumo doméstico de ovoprodutos nos próximos anos.
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União Europeia
Como já discutido na seção anterior, a UE se destaca como a maior impor-

tadora e exportadora mundial de ovos e ovoprodutos, e a maior parte desse 
comércio ocorre dentro de suas fronteiras. Até outubro de 2015, de acordo 
com lista da European Commission, apenas 12 países estavam habilitados 
a exportar ovos e ovoprodutos para lá, como México e Argentina (entre os 
países latino-americanos).

Apesar de ser, na prática, um único mercado, há uma grande variação 
na estrutura organizacional do setor produtivo de ovos entre os países. 
Nos de maior produção, como França, Espanha e Itália, predominam as 
grandes empresas e cooperativas, com graus variados de integração entre 
elas e os produtores.

Nos países de menor produção, como Portugal, Grécia e Romênia, a pro-
dução de ovos geralmente está dissociada de integradores, sendo realizada 
por pequenos produtores e vendida diretamente ao varejo ou a intermediários, 
responsáveis pela comercialização ou industrialização dos ovos.

Em virtude da estabilização do consumo e das facilidades de circula-
ção dos ovoprodutos dentro da UE, há um movimento de consolidação na 
indústria, que é a segunda maior do mundo (WINDHORST, 2014). Nove 
companhias já detinham mais de 40% da produção total da UE em 2008 
(AGRA CEAS CONSULTING, 2008).

A principal legislação a tratar do bem-estar das galinhas poedeiras na UE 
é dada pela Council Directive EC/74/1999, que prevê normas aplicáveis aos 
sistemas de gaiolas enriquecidas e não enriquecidas (convencionais), bem 
como aos sistemas alternativos, que não usam gaiolas.

Embora alguns países da UE ainda não tenham conseguido abolir as 
gaiolas convencionais, seu uso caiu muito, permitindo antever seu fi m em 
um prazo não muito distante. Em 2013, apenas 0,2% das poedeiras ainda 
eram criadas em gaiolas convencionais, enquanto 57,4% estavam em gaiolas 
enriquecidas, 26,4% em barn systems e 16% no sistema free range (MEG, 
2014 apud WINDHORST, 2015).

Estados Unidos
Além de grande produtor e consumidor, os EUA se destacam como o 

maior exportador líquido de ovoprodutos do mundo. Sua produção baseada 
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e milho), torna seus ovoprodutos bastante competitivos internacionalmente 
(WINDHORST, 2014).

Para chegar ao estágio atual, a avicultura de postura norte-americana 
passou por um forte processo de concentração nas últimas décadas: segundo 
a United Egg Producers, associação de produtores do setor, 2,5 mil compa-
nhias controlavam 95% das poedeiras em 1987, e em 2010 esse número já 
havia se reduzido para 192 (LAYTON, 2010).

Esse grau de concentração da produção de ovos nos EUA pode ser visto 
na Tabela 5. Embora seja apenas o terceiro maior produtor mundial, das 25 
maiores produtoras de ovos do mundo, 14 são daquele país.

Paralelamente à concentração, ocorreu também um aumento na escala 
média das granjas: se em 1997 o tamanho médio era de cerca de quatrocentas 
mil poedeiras alojadas, em 2012, essa média subiu para mais de 695 mil, 
tornando-se comuns plantas com mais de um milhão de poedeiras (FOOD 
AND WATER WATCH, 2015).

Essas granjas permitem ganho signifi cativo de escala, não só por faci-
litar o manejo e a automação dos processos envolvidos, mas também por 
dar escala às indústrias. Segundo dados da IEC de 2012, os EUA eram o 
maior produtor mundial de ovoprodutos, respondendo por parte relevante 
da produção mundial (WINDHORST, 2014).

Por outro lado, granjas muito grandes costumam gerar forte impacto 
ambiental onde estão instaladas, se não for dado tratamento adequado aos 
resíduos gerados pelo processo, além de aumentar signifi cativamente o 
risco de disseminação de doenças (FOOD AND WATER WATCH, 2015).

Uma característica peculiar da comercialização de ovos nos EUA é a 
legislação que obriga que estes sejam distribuídos e vendidos refrigerados. 
Tal peculiaridade faz com que muitas empresas distribuam também outros 
produtos refrigerados, como laticínios e pratos prontos, visando reduzir seus 
custos fi xos de transporte.

Atualmente, a grande questão na avicultura de postura norte-americana 
é o aumento do bem-estar animal, juntamente com aspectos de segurança 
alimentar, sustentabilidade ambiental e biossegurança, procurando atender 
não só às crescentes demandas dos consumidores, mas também às normas 
ambientais cada vez mais restritivas (PARAGUASSU, 2015).
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Muitas grandes empresas já estão exigindo de seus fornecedores ovos 
cage free, e vários estados já passaram a exigir iniciativas para a proteção e 
o bem-estar animal. A necessidade de reduzir o uso de antibióticos na avi-
cultura, tanto de postura quanto de corte, também tem sido uma demanda 
crescente dos consumidores daquele país.

Empresas
De acordo com o ranking das 25 maiores empresas produtoras de ovos do 

mundo, apresentado na Tabela 5, o mercado mundial de ovos é pulverizado, 
pois o conjunto dessas empresas detém menos de 5% do plantel mundial 
de poedeiras. Nenhuma dessas empresas tem, sozinha, mais de 20% das 
poedeiras em seu país5 (WATTAGNET, 2015; FAO, 2015).

Tabela 5 | Maiores empresas produtoras de ovos do mundo em 2014

Ranking Nome da companhia País Galinhas poedeiras 
(milhões de cabeças)

1 Cal-Maine Foods EUA 32,0
2 Proteína Animal (Proan) México 30,0
3 Avangardco Ucrânia 27,0
4 Rose Acre Farms EUA 24,6
5 Acolid Países árabes* 23,4
6 Ise, Inc. Japão 20,0
7 Moark LLC EUA 16,1
8 Rembrandt Enterprises EUA 13,6
9 Daybreak Foods EUA 13,0
10 Charoen Pokphand (CP) Foods Tailândia 12,0
11 Michael Foods EUA 11,3
12 Granja Mantiqueira Brasil 11,0
13 Trillium Farm Holdings EUA 9,4
14 Granja Yabuta Brasil 9,0
15 Midwest Poultry Services EUA 8,5
16 Center Fresh Group EUA 8,4
17 Groupe Glon França 7,7
18 Centrum Valley Farms EUA 7,5

(Continua)

5 Exceto Acolid, que não tem dados de sua produção em cada país. 
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Ranking Nome da companhia País Galinhas poedeiras 
(milhões de cabeças)

19 Hillandale Farms EUA 7,5
20 Weaver Brothers EUA 7,5
21 Empresas Guadalupe México 7,5
22 QL Resources Bhd Malásia 7,4
23 Indústrias Bachoco México 6,8
24 Fremont Farms of Iowa EUA 6,4
25 Hickman’s Egg Ranch EUA 6,4

Fonte: Wattagnet (2015).
* Joint venture formada por 11 países árabes, sendo os principais acionistas, em partes iguais, os 
Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Kuwait e o Iraque.

Com base nessa amostra e ao consultar os sites das empresas, também é 
possível inferir que existem poucas que atuam diretamente em mais de um 
país, e, quando isso ocorre, geralmente é na Europa (por conta do mercado 
comum) ou em países pequenos. E, mesmo assim, somente parte dessas 
empresas mantém plantas produtivas em mais de um país.

Entre tais empreendimentos, não há um padrão de atuação: alguns são 
dedicados à avicultura de postura, enquanto outros são mais abrangentes, 
atuando também em outras atividades, como na avicultura de corte e/ou outras 
proteínas animais, como suinocultura e aquicultura. Algumas delas dispõem de 
matrizeiros próprios, produzindo suas aves e vendendo ovos férteis/pintos de 
um dia a terceiros. Ao menos 15 deles mencionam que industrializam seus ovos.

Das elencadas, apenas três empresas podem ser consideradas verdadeiras 
multinacionais de ovos: a joint venture agroindustrial árabe Arab Company 
for Livestock Development (Acolid), com unidades produtivas e comerciais 
em diversos países árabes; a tailandesa Charoen Pokphand Foods (CP Foods), 
produtora e processadora de alimentos, com produção de ovos em seu país, 
em países vizinhos, e na Turquia e Tanzânia; e a japonesa Ise, com unidades 
produtivas e comerciais também na Indonésia e nos EUA.

Panorama da avicultura de postura no Brasil
Em 2011, o Brasil foi o oitavo maior produtor mundial de ovos para 

consumo, produzindo pouco mais de 1,8 milhão de toneladas, o que repre-
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senta pouco menos de 3% do total mundial (FAO, 2015). Em relação às 
exportações, o Brasil foi, em 2012, o nono maior exportador mundial de 
ovos em casca, respondendo por cerca de 2% do total mundial (em peso e 
valor).6 Em 2013, a produção nacional chegou a quase 1,9 milhão de tone-
ladas, como pode ser visto na Tabela 6.

Em termos de participação na produção das seis principais proteínas 
animais, apontadas na seção anterior, os ovos estão em quinto lugar no 
Brasil, na frente dos pescados. A produção brasileira de ovos para consumo 
cresceu, no período de 2003 a 2013, cerca de 3,3% ao ano (FAO, 2015).

Tabela 6 | Produção e consumo de proteínas animais no Brasil, 2014 (mil t)

Proteína animal Produção Consumo

Leite 34.408 29.910

Carne de frango 12.875  8.880

Carne bovina  9.160  7.179

Carne suína  3.462  2.973

Ovos para consumo (2013)  1.891  1.799

Pescados  1.238  2.178

Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2015); para ovos, FAO (2015).

A produção de ovos nas granjas faturou R$ 10,5 bilhões (BRASIL, 2015a), 
ou seja, cerca de 17% do valor bruto da produção gerado pela avicultura como 
um todo (corte + postura).7

Em relação aos sistemas de produção de ovos adotados no Brasil, 
estima-se que o sistema de produção intensivo (com gaiolas convencio-
nais, em galpões abertos) seja o predominante, sobretudo nas granjas 
verticalizadas. A preferência pelo uso de galpões abertos, de menor custo, 
favoreceu o desenvolvimento dos maiores polos produtivos estaduais em 
regiões de média altitude, em geral, de clima mais ameno. Segundo ABPA, 
cerca de 40% das granjas seriam automatizadas, sendo essa característica 
predominante nas granjas maiores.

6 Considerando a UE um só país, caso contrário, o Brasil teria fi cado em 14° lugar.
7 Esses valores incluem os ovos para incubação de aves de corte e postura, não incluindo, no entanto, 
a fase de industrialização.
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natural, tem provocado, eventualmente, grandes perdas aos produtores, em 
função da elevação média da temperatura decorrente do aquecimento global. 
Por conta disso, muitas empresas têm buscado investir na climatização de 
seus aviários, ainda que tenham que arcar com custos produtivos maiores. 
Ao pôr em xeque o modelo de galpões abertos, o aquecimento global pode 
vir a favorecer o desenvolvimento da atividade em regiões mais quentes, 
mas com ampla disponibilidade de grãos, como nas fronteiras agrícolas do 
Nordeste e do Centro-Oeste.

Quanto à comercialização, as Centrais de Abastecimentos de Alimentos 
(Ceasa) têm um papel fundamental na distribuição de ovos frescos para 
pequenos e grandes varejistas nos estados (KAKIMOTO, 2011). O ovo 
fresco, in natura ou em casca, é comercializado no atacado em caixas 
contendo trinta dúzias, que são fracionadas em embalagens de meia dúzia, 
dez, 12, 15 e vinte ovos.

Quanto ao consumo, os ovos estão em último lugar entre as proteínas 
animais, atrás dos pescados, e o mercado interno é o destino principal 
da produção do setor, respondendo por cerca de 99% da demanda, em 
2013. A média de consumo nacional é semelhante à mundial, em torno 
de 9 kg/per capita/ano, e tem crescido nos últimos dez anos, como pode 
ser visto na Tabela 7.

Tabela 7 | Evolução do consumo brasileiro de ovos per capita

Ano Consumo per capita (kg)
2004 7,2
2005 7,3
2006 7,7
2007 7,5
2008 7,6
2009 8,0
2010 8,4
2011 8,8
2012 9,0
2013 9,0

Fonte: FAO (2015).
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Essa elevação do consumo, ocorrida na última década, foi provocada 
principalmente pelo aumento do poder de compra das camadas mais pobres 
da população, que passaram a consumir mais ovos e produtos industriali-
zados que levam ovos.

Cabe destacar, entretanto, que o Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) só contabiliza os números de produção de ovos de gran-
jas com, no mínimo, dez mil aves poedeiras (IBGE, 2015), ou seja, muitos 
pequenos produtores estão fora dessas estatísticas.

De acordo com o último Censo Agropecuário disponível, de 2006, dos 
quase 358 mil estabelecimentos que venderam ovos de galinha naquele 
ano, apenas 0,4% (1.299) possuía, no mínimo, dez mil aves, mas foram 
responsáveis pela venda de mais de 89% dos ovos produzidos. Por outro 
lado, quase 97% dos estabelecimentos que venderam ovos de galinha no ano 
tinham menos de duzentas aves, respondendo, em conjunto, por menos de 
5% dos ovos vendidos (SIDRA, 2015a). Esses dados evidenciam a elevada 
pulverização do setor no Brasil.

Da mesma forma que esses ovos não entram nas estatísticas de produ-
ção, não aparecem nas de consumo, indicando que o consumo real de ovos 
pelos brasileiros já pode ser, ao menos, 10% maior que o apontado nos 
levantamentos sobre o setor.

As perspectivas de crescimento do consumo e da produção dos ovos no 
Brasil são positivas, dado que o consumo nacional per capita ainda é baixo, 
se comparado com países de renda parecida, e que os ovos brasileiros ainda 
estão pouco presentes no mercado externo.

Quanto ao consumo de ovoprodutos em relação ao total no Brasil, as 
estimativas do setor apontam que seja de, pelo menos, 5%. Esse percentual 
indica que ainda há bastante potencial de crescimento para esses produtos 
no país.

Em relação ao mercado externo, o Brasil tem exportado, nos últimos 
anos, apenas 1% de sua produção, do qual cerca de 80% (em valor) em 
ovos em casca. As exportações não são maiores em razão, principalmente, 
de barreiras não tarifárias, como, no caso da UE e dos EUA, a falta de re-
conhecimento do status sanitário e do controle de resíduos nos alimentos 
do Brasil. O Japão, outro importante mercado fechado ao Brasil, aceitou 
recentemente a proposta de certifi cado sanitário apresentada pelo Mapa, 
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EXPORT BRASIL, 2015).

Como adendo, cabe destacar, no caso do Brasil, a importância  econômica 
da produção de ovos de codorna, que vem alcançando, nos últimos dez anos, 
crescimento médio acima de 14% ao ano. Em 2014, a produção de ovos 
de codorna representou, em unidades, mais de 10% da produção de ovos de 
galinha, faturando R$ 312 milhões (SIDRA, 2015). Em virtude de seu tama-
nho reduzido, diferencia-se dos ovos de galinha por ter parte signifi cativa da 
produção vendida de forma industrializada (cozida em conserva). Embora 
não os produzam, várias empresas de ovos de galinha também vendem ovos 
de codorna.

Genética
A avicultura nacional caracteriza-se como importadora de material ge-

nético, restringindo-se a multiplicar as matrizes resultantes do cruzamento 
de aves avós e a produzir os pintos de um dia para criação. Apesar da atual 
dependência de fornecimento genético do exterior, há esforços brasileiros 
a fi m de desenvolver linhagens próprias desde a década de 1950.

Duas entidades públicas que merecem destaque são o Centro Nacional de 
Pesquisa de Suínos e de Aves (CNPSA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), que também se dedicam à pesquisa de melhoramen-
to genético das linhagens. Dentre os híbridos nacionais, destacam-se os de-
senvolvidos pela Embrapa: Embrapa 011 (branca) e Embrapa 031 (vermelha).

Em entrevistas com algumas empresas, não foi apontado como problema 
o fato de a genética usada no país ser importada, embora algumas delas se 
preocupem em tentar não fi car dependentes de apenas uma casa genética.

Dentre as empresas que fazem a comercialização da genética importada 
no Brasil destacam-se a Globoaves, Mercoaves, Granja Planalto e Hy-line.

Empresas
O mercado brasileiro de ovos para consumo, tal como ocorre no resto 

do mundo, é bastante pulverizado e focado no mercado doméstico. Em 
2014, as três maiores empresas concentravam, juntas, menos de 20% das 
poedeiras nacionais (WATTAGNET, 2015). Em relação ao mercado externo, 
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nesse mesmo ano, apenas cinco empresas exportaram ovos, em casca ou 
industrializados (BRASIL, 2015b).

Refl etindo o que ocorre no exterior, as empresas e cooperativas produtoras 
de ovos no Brasil são, em geral, de capital nacional e possuem plantas pro-
dutivas apenas em uma região do país. Embora o foco delas seja atender ao 
consumo do entorno de suas unidades produtivas, algumas delas conseguem 
atender a regiões mais distantes, até mesmo do exterior, quando devidamente 
habilitadas para tal. Em 2015, apenas 13 empresas estavam autorizadas a 
exportar ovos em casca (ABPA, 2015).

Quanto ao ramo de atuação, há várias empresas e cooperativas dedicadas 
à produção de ovos e outras que também atuam em atividades diversas, tanto 
na agropecuária quanto no processamento de alimentos. Diferentemente da 
avicultura de corte, a adoção do sistema de integração é pouco expressivo 
no país, e a marca ainda não é um atributo considerado importante pelo 
consumidor fi nal.

Em relação à industrialização dos ovos, ainda existem poucas empre-
sas que atuam no segmento no Brasil, por conta principalmente da baixa 
participação dos industrializados no consumo total. Nesse setor, existem 
tanto empresas dedicadas à industrialização, que adquirem seus ovos, 
total ou parcialmente, de terceiros, quanto empresas verticalizadas. As 
indústrias brasileiras geralmente possuem apenas uma unidade industrial, 
que capta a matéria-prima de toda a região do entorno, que é também a 
principal região consumidora de seus produtos. Em 2015, apenas nove 
empresas estavam autorizadas a exportar ovoprodutos (ABPA, 2015).

O crescimento dos mercados doméstico e externo de ovoprodutos pode esti-
mular um movimento de concentração no setor, incluindo a entrada de empresas 
estrangeiras, a exemplo do que ocorreu nos EUA e na Europa. Corroborando 
essa possibilidade, uma das líderes em ovoprodutos no Brasil pertence, desde 
2005, a um grupo estrangeiro, fabricante de ingredientes industriais.

Desembolsos do BNDES para o setor
Nesta seção, busca-se avaliar o histórico de apoio do BNDES ao setor, 

incluindo a evolução dos desembolsos, os principais investimentos apoiados, 
as características das empresas apoiadas e as principais linhas de fi nancia-
mento utilizadas.
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antigo. Os dados estatísticos de avicultura de postura, no entanto, são mais 
recentes, com a série de dados se iniciando em 2007.

A taxa média de crescimento do desembolso, no período de 20088 a 
2014, foi de 31% ao ano.9 A quantidade de projetos apoiados pelo BNDES, 
no entanto, apresentou uma taxa de crescimento de 21% no período, indi-
cando crescimento do valor apoiado em cada projeto. Em relação ao valor, 
o montante total desembolsado foi de R$ 573 milhões, conforme Gráfi co 1.

Gráfico 1 | Evolução dos desembolsos do BNDES e quantidade de projetos 
apoiados no setor de avicultura de postura (R$ mil a preços constantes de 2014)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quantidade 
de projetos

19 128 228 270 336 360 414 347

Valor 
desembolsado

880 30.703 40.478 71.491 65.526 92.276 152.409 119.466
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

Quando se avalia o porte das empresas apoiadas, verifi ca-se que, em mé-
dia, 89% dos desembolsos são destinados a pessoas físicas, micro, pequenas 
e médias empresas, tendo esse percentual se mantido estável ao longo da 
série. Destaca-se a participação relevante do apoio à pessoa física (em 2014, 
por exemplo, o apoio a esse segmento foi responsável por 63% do apoio 

8 Como os valores de 2007 são muito baixos, pois foi a partir desse ano que se iniciou a separação na 
classifi cação das operações de avicultura de postura e de corte, optou-se por não incluir os dados de 
2007 para evitar distorção no valor da taxa de crescimento.
9 Em reais de dez. 2014. Foi utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
como defl ator.
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total ao setor). Tal índice, no entanto, é menor do que ocorre com o apoio 
do BNDES à criação de aves para avicultura de corte, em que, em 2014, 
a participação de pessoa física foi responsável por 83% dos desembolsos.

Essa diferença está de acordo com as especifi cidades de cada setor. 
Enquanto na avicultura de corte o sistema de integração é bastante difundi-
do, na avicultura de postura é frequente a verticalização da indústria, com 
pequenas empresas, muitas organizadas sob a forma de pessoas físicas, 
abrangendo a criação de aves e o processamento.

Observa-se, adicionalmente, uma elevação nos desembolsos para pessoa 
física e média empresa entre 2012 e 2013, em função, primordialmente, das 
condições fi nanceiras do Programa BNDES de Sustentação do Investimento 
(BNDES PSI) ofertadas à época. E uma queda no período seguinte, entre 2013 e 
2014, nos segmentos de pessoa física, média e grande empresa, sendo, no entan-
to, mais acentuada para médias empresas, conforme apresentado no Gráfi co 2.

Gráfico 2 | Evolução dos desembolsos do BNDES ao setor de avicultura de postura 
por porte de empresa (R$ mil a preços constantes de 2014)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

O BNDES apoiou, em 2014, 11 projetos de grandes empresas, 21 de 
médias empresas, 25 de microempresas e 290 de pessoas físicas. Ao longo 
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na participação entre os segmentos de porte de empresa, destacando-se a 
dominância de operações com pessoa física.

O apoio do BNDES ao setor ocorre mediante linhas de fi nanciamento 
automáticas (indiretas), destacando-se, a partir de 2009, a linha BNDES 
PSI para aquisição de bens de capital. Em 2014, por exemplo, somente 
essa linha de fi nanciamento foi responsável por 57% do apoio do BNDES 
ao setor (Gráfi co 3).

Gráfico 3 | Evolução dos desembolsos por linha de financiamento (R$ mil a preços 
constantes de 2014)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

Desafios e oportunidades para o Brasil
Um dos desafi os do setor é a falta de conhecimento dos benefícios 

nutricionais do ovo por muitos consumidores que consideram o produto 
prejudicial à saúde. Essa visão foi gerada por diversos estudos médi-
cos que o apontavam como responsável pelo aumento do colesterol 
“ruim” (LDL). Entretanto, os últimos estudos têm revisto o papel do 
ovo na saúde, pois, em vez de elevar o “mau” colesterol, ele aumentaria 
o “bom” colesterol (HDL), além de ter diversos nutrientes benéfi cos ao 
ser humano (PIZZOLANTE, 2015).
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Para alterar essa visão negativa do ovo, as maiores empresas do setor e 
órgãos de representação, como o Instituto Ovos Brasil, têm buscado promo-
ver o consumo de ovos com ações de marketing, dentre as quais se destaca 
a Semana do Ovo, comemorada em outubro.

Outro desafi o é a questão da biosseguridade. Os riscos de contaminação 
dos plantéis por diversas doenças impõem a necessidade de manter, por meio 
de um conjunto de medidas e procedimentos sanitários, o controle sobre 
todas as etapas produtivas. No Brasil, o Programa Nacional de Sanidade 
Avícola (PNSA), coordenado pelo Mapa, estabelece os procedimentos a 
serem adotados na produção e na comercialização dos produtos avícolas no 
país. Apesar de até o momento ter conseguido evitar a entrada da infl uenza 
aviária, o país enfrenta, de acordo com os produtores, sérias defi ciências na 
fi scalização, o que pode comprometer os esforços das empresas em manter o 
país livre dessa doença. Melhorar a infraestrutura é outro importante desafi o 
para o setor. Além de encarecer o frete pago na aquisição de insumos e no 
escoamento da produção, a infraestrutura defi ciente aumenta o tempo de 
transporte e compromete a qualidade do ovo em casca, que está diretamente 
relacionada a quanto está fresco.

A abertura de alguns dos principais mercados mundiais (EUA e UE) 
é outra questão relevante para o país. Apesar de serem autossufi cientes, a 
possibilidade de exportar ovos e ovoprodutos para esses mercados, além de 
aumentar o reconhecimento internacional, permitiria ao Brasil aproveitar 
janelas de oportunidade, como o surto de infl uenza aviária que ocorreu em 
2015, nos EUA e no México.

Essa abertura de mercados estrangeiros permitiria também aproveitar 
a sazonalidade do consumo no Brasil para exportar. No verão, além de as 
pessoas preferirem alimentos mais frescos e mais leves, há as férias esco-
lares (o ovo é usado nas merendas), que reduzem o consumo doméstico e, 
por conseguinte, os preços.

A existência de grandes cooperativas produtoras de grãos e/ou de 
aves de corte, que ainda não atuam na avicultura de postura, é um grande 
potencial para o sistema de integração no setor, ainda pouco usado na 
avicultura de postura no país, tornando-se uma alternativa para pequenos 
produtores/cooperados.

A recente indicação de um representante brasileiro no International Egg 
Comission (IEC), uma das mais relevantes instituições mundiais do setor, é 
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mercado e uma oportunidade de o país estar em sintonia com as principais 
tendências do setor.

Tendências
A principal tendência é a continuidade do crescimento do consumo de 

ovos e de ovoprodutos no mundo, especialmente nos países em desenvol-
vimento, que ainda possuem baixo consumo per capita.

Esse aumento do consumo deve ocorrer tanto por meio dos ovoprodu-
tos tradicionais (formas líquidas e em pó) quanto no desenvolvimento e 
introdução de novos produtos. Como exemplo de novos produtos usando 
ovos, já disponíveis em alguns mercados, há os ovos em spray, para uso 
em receitas, e os ovos pré-cozidos em conserva, para consumo individual.

Além disso, a ampliação do comércio internacional de ovos e, sobretudo, 
dos ovoprodutos deve aumentar a participação dos países mais competitivos 
na produção mundial e estimular a criação de marcas fortes em ovos.

Outra tendência é a redução da densidade de aves nas granjas e a par-
ticipação crescente dos ovos free cage e free range, atendendo não só à 
demanda dos consumidores por maior bem-estar animal, mas também às 
mudanças nas legislações nacionais, a exemplo do que acontece na Europa 
e, em menor escala, nos EUA.

Nesse sentido, para se diferenciarem em seus mercados, algumas empre-
sas já estão se preparando para ofertar produtos preparados exclusivamente 
com ovos free cage, exigindo de seus fornecedores a criação de sistemas 
de produção voltados para esse fi m. Em relação aos ovos orgânicos e/ou 
enriquecidos, apesar de apresentarem bom potencial de crescimento, ainda 
não está claro se deixarão de ser, um dia, um nicho de mercado.

Outra tendência mundial é a ampliação do comércio internacional dos 
ovos e ovoprodutos. Como visto na seção “Panorama da avicultura no 
mundo”, a baixa área requerida para a produção de ovos, sua importância 
na segurança alimentar dos países, bem como a variedade de legislações 
nacionais que tratam do assunto, são algumas razões que têm restringido o 
comércio internacional de ovos e ovoprodutos.

Esse comércio internacional restrito, aliado à ainda baixa relevância 
dos ovoprodutos na demanda mundial de ovos, difi cultou o surgimento de 
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grandes grupos multinacionais no setor, ao contrário do que ocorreu nos 
setores de carnes e lácteos, por exemplo.

Entretanto, o crescimento tanto da demanda por ovoprodutos quanto do 
comércio internacional, na última década, a taxas maiores que a produção 
de ovos, tem alterado esse quadro. Nesse contexto, têm aumentado as fusões 
de empresas nos mercados que apresentam consumo relativamente estável 
de ovos, como EUA (HIGHBEAM BUSINESS, 2015) e UE (GLOBAL 
POULTRY, 2011), movimento esse que tende a se estender também, como 
visto na seção “Panorama da avicultura no mundo”, à China. Ainda não está 
claro se o padrão de organização que prevalecerá na indústria será grandes 
empresas dedicadas e verticalizadas, ou empresas de alimentos com variados 
focos de atuação.

Uma consequência do aumento da industrialização dos ovos será a gera-
ção de mais cascas de ovos na indústria. A ampliação de sua disponibilidade 
deverá estimular o melhor aproveitamento, incluindo o desenvolvimento de 
novos produtos, pois, embora ricas em cálcio, hoje as cascas são descartadas 
como resíduo ou usadas na composição de adubos orgânicos.

A presença de grandes empresas no setor poderá levar também à valori-
zação das marcas, não só nos ovoprodutos, mas também nos ovos em casca.

Considerações finais
Apesar de serem a quinta proteína animal mais consumida mundialmente, 

os ovos ainda não têm o mesmo destaque econômico que o leite e as carnes. 
Isso se deve não só à baixa participação dos industrializados na demanda 
total de ovos, mas também à pulverização do setor na maior parte do mundo.

O setor conta, mundialmente, com poucas empresas multinacionais, e 
o comércio internacional ainda é, com exceção do comércio intrabloco da 
UE, pouco relevante.

Por outro lado, a genética da avicultura de postura, assim como ocorre 
com a de corte, é concentrada em poucas empresas multinacionais. Sua 
importância para a competitividade do setor e o fato de ela ser intensiva em 
capital explicam sua concentração.

Entretanto, o comércio internacional de ovos, especialmente dos ovopro-
dutos, vem crescendo rapidamente na última década. Esse fato, aliado ao 
aumento da importância dos ovoprodutos e ao movimento de consolidação 
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da avicultura de postura no mundo.

Enquanto o consumo e a produção de ovos em casca têm se expandido 
com dinamismo na maior parte dos países emergentes; nos desenvolvidos e 
em alguns emergentes que já têm grande consumo per capita, seguem rela-
tivamente estáveis. Nos países desenvolvidos, tem crescido a preocupação 
com o bem-estar das aves, demandando mudanças na forma convencional 
de se produzir. Essas mudanças estão ocorrendo tanto por meio de alterações 
nas legislações, como no caso da UE, quanto via exigências de empresas 
e consumidores.

Nesse contexto, a predominância de sistemas de produção de gaiolas 
convencionais, nos países desenvolvidos, vem perdendo espaço para siste-
mas de produção alternativos, como os de gaiolas enriquecidas, free cage 
e free range.

Em relação às maiores produtoras de ovos do mundo, não foram verifi ca-
dos padrões comuns a todas elas. Há tanto empresas quanto cooperativas no 
setor, dedicadas ou não, e organizadas verticalmente ou mediante integração.

A única característica comum à maior parte das 25 maiores empresas 
analisadas é o fato de industrializarem seus ovos. Além das inúmeras van-
tagens para quem os adquire, os ovoprodutos colaboram com a empresa/
cooperativa, ao permitir a estocagem por períodos mais longos e o apro-
veitamento de ovos não aptos para o consumo humano direto e/ou fora dos 
padrões de comercialização.

No Brasil, a avicultura de postura não é tão desenvolvida quanto em 
outros países. Apesar de compartilhar parte de sua cadeia produtiva com a 
avicultura de corte, o país não é tão bem-sucedido na postura, pois, além 
de exportar pouco, é apenas o oitavo maior produtor de ovos do mundo. 
Em 2014, a postura representou apenas 17% do valor bruto da produção 
avícola em geral.

Diferentemente da avicultura de corte, na postura brasileira o sistema de 
integração é pouco usado, predominando a produção verticalizada, na qual 
o produtor é também o processador de seus ovos.

Apesar da dependência da genética importada, este não parece ser um 
aspecto que preocupe os produtores brasileiros de ovos, por conta de sua 
baixa participação na produção e no comércio internacional. Entretanto, 
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algumas grandes empresas têm buscado diversifi car seus plantéis e, conse-
quentemente, evitado depender de uma só casa genética.

Ainda assim, as perspectivas de crescimento para o setor são positivas, 
pois, além de o consumo e a produção terem crescido continuamente nos 
últimos dez anos, o consumo nacional per capita ainda é baixo, se comparado 
a países de renda parecida, e os ovos brasileiros ainda estão pouco presentes 
no mercado externo. Essa observação também vale para os ovoprodutos.

As empresas de destaque e os órgãos de representação do setor têm 
estimulado o consumo de ovos, com ações de marketing, e defendido, 
com o Governo Federal, a abertura dos maiores mercados internacionais, 
ainda fechados para o Brasil. A recente abertura do mercado japonês para 
os ovos brasileiros e a indicação de um representante brasileiro para o IEC 
mostram que a avicultura de postura está avançando e melhorando sua 
imagem internacional.

Para a avicultura de postura nacional continuar avançando, é necessária 
atenção especial à questão da biosseguridade, principal barreira de entrada 
nos mercados ainda fechados ao país. A biosseguridade engloba um conjunto 
de medidas e procedimentos sanitários sobre todas as etapas produtivas para 
evitar a contaminação dos plantéis por diversas doenças. No Brasil, o PNSA, 
coordenado pelo Mapa, que estabelece os procedimentos a serem adotados 
na produção e na comercialização dos produtos avícolas no país, e os es-
forços das empresas têm contribuído para manter o país livre da infl uenza 
aviária. Contudo, a ameaça de um surto é uma das maiores preocupações 
das empresas do setor.

O aumento das temperaturas médias nos últimos anos, decorrente do 
aquecimento global, tem causado perdas consideráveis para os produtores, 
requerendo investimentos em climatização dos aviários.

A crescente adoção de aviários climatizados no país poderá favorecer o 
crescimento da produção em regiões mais quentes, mas com grande dispo-
nibilidade de grãos, como Centro-Oeste e parte do Nordeste.

O BNDES tem fi nanciado o setor principalmente por meio de linhas 
de fi nanciamento automáticas, incluindo os programas agropecuários do 
Governo Federal. De 2007 a 2014, foram R$ 573 milhões desembolsados 
para a avicultura de postura, destinados, principalmente, a pessoas físicas, 
o que está de acordo com o perfi l pulverizado do setor.
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senvolver no Brasil e no mundo, ela está em fase de grande transformação. 
Enquanto no exterior a indústria está se consolidando, no Brasil o processo 
tradicional de produção de ovos está cada vez mais sofrendo restrições 
tanto do ponto de vista ambiental (aquecimento global) quanto do ponto de 
vista sanitário e de bem-estar animal, com a necessidade de adequação das 
granjas a legislações cada vez mais rígidas.

O BNDES pode ter um papel relevante nessa transformação da avicultura 
de postura brasileira. Além de fi nanciar a modernização e climatização dos 
aviários e a conversão do sistema de gaiolas convencionais para sistemas 
alternativos que atendam requisitos de bem-estar animal, o Banco pode 
ajudar também no fi nanciamento da industrialização de ovos e no desen-
volvimento de marcas associadas aos grandes produtores.
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Panorama do mercado e da produção nacional de 
aeronaves leves
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Bernardo Hauch Ribeiro de Castro*

Resumo
No Brasil, apenas 120 localidades são atendidas pela aviação comercial 
(transporte aéreo regular). A aviação geral – qualquer atividade de transporte 
aéreo, excetuando-se a aviação comercial e a aviação militar – atende a cerca 
de 3,5 mil localidades. Daí sua importância para a integração nacional, con-
siderando-se a dimensão territorial do Brasil e sua carência de infraestrutura 
de transportes. Este artigo apresenta um panorama sobre o mercado mundial 
de aviões monomotores a pistão – os principais utilizados na aviação geral – e 
sobre os principais fabricantes nacionais dessas aeronaves. O desenvolvi-
mento dessa indústria no país poderá reduzir o defi cit na balança comercial 
no segmento, proporcionar a manutenção e o incremento de empregos com 
alta qualifi cação, fomentar a engenharia nacional mediante a concepção de 
projetos aeronáuticos nacionais e alavancar o aumento do produto interno 
bruto (PIB) e da renda do Brasil.
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Introdução
No Brasil, cerca de 3,5 mil localidades foram atendidas pela aviação ge-

ral em 2014, enquanto apenas aproximadamente 120 delas, ou seja, menos 
de 4%, dispõem de transporte aéreo regular (SAC, 2014). Considerando 
a dimensão territorial do Brasil e a indisponibilidade de infraestrutura 
que viabilize a efi caz integração do país via outros meios de transporte – 
marítimo/fl uvial, ferroviário ou rodoviário –, percebe-se que o papel da 
aviação geral é relevante nesse aspecto. Além de proporcionar acesso 
rápido a localidades remotas, notadamente em regiões menos povoadas, 
como a Amazônia e as áreas de fronteira agrícola do Centro-Oeste, a 
aviação geral promove o desenvolvimento econômico regional, na medida 
em que dinamiza as viagens de negócios de empresários e executivos que 
necessitam cumprir agendas de trabalho em cidades não atendidas pelo 
transporte aéreo regular.

A aviação geral abrange todas as atividades aéreas não caracterizadas 
como transporte aéreo regular (aviação comercial), transporte aéreo fretado 
(voos charter) e aviação militar.1 Essas atividades compreendem a aviação 
executiva, voos de busca e salvamento, voos de treinamento, voos recreati-
vos, aerolevantamento, transporte aeromédico e uma extensa gama de outras 
atividades que complementam o sistema de transporte aéreo.

De acordo com informações da General Aviation Manufacturers 
Association (GAMA), 255 mil empregados trabalharam integral ou par-
cialmente nas empresas de aviação geral, nos Estados Unidos da América 
(EUA), em 2013 (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2015). Se incluídos os 
impactos indiretos e induzidos, a aviação geral, no total, foi responsável pela 
manutenção e geração de 1,1 milhão de empregos, além de uma demanda de 
US$ 219 bilhões. A aviação geral também gerou US$ 69 bilhões em salários 
e rendas relativas a trabalho e contribuiu com US$ 109 bilhões no PIB dos 
EUA. Cada emprego direto na aviação geral contribuía com 3,3 empregos 
gerados em outros setores da economia.

No Brasil, estima-se que o valor adicionado bruto das atividades da 
aviação geral em 2013 tenha sido de aproximadamente R$ 12,5 bilhões. 

1 De acordo com a International Aircraft Owners and Pilots Association (IAOPA), da qual participam 
cerca de 470 mil pilotos, de 468 países diferentes.
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pessoas que, no total, perceberam salários e vencimentos em torno de 
R$ 4,2 bilhões. Ressalta-se que tais números referem-se apenas às ativi-
dades diretamente relacionadas à aviação geral (produção de aeronaves e 
componentes, operação e manutenção da frota). Entretanto, ao se utilizar 
o modelo insumo-produto para estimar o impacto da demanda e renda da 
aviação geral sobre outras atividades econômicas, com base nos dados do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), concluiu-se que, 
para cada R$ 1 demandado pela aviação geral, R$ 3,71 são adicionados à 
economia brasileira (IBGE, 2005). Quanto aos salários, para cada R$ 1 
obtido, R$ 2,45 são direcionados aos demais setores econômicos. E, ainda, 
para cada emprego gerado na aviação geral, outros oito são necessários 
nos demais setores para manutenção das atividades desse segmento 
(ABAG, 2014).

Conforme Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), a frota nacio-
nal que atende à aviação geral apresentou signifi cativo crescimento a partir 
desse período (ABAG, 2015), conforme exposto no  Gráfi co 1. Pode-se notar 
que, em uma década, a frota cresceu cerca de 45%.

 Gráfico 1 | Frota brasileira de aeronaves da aviação geral, 2004-2014

10.393 10.536 10.646 10.858 11.296 11.896 12.310
13.094

13.965
14.648 15.120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Adaptado de Abag (2015).

Em 2014, essa frota contava com 15,1 mil aeronaves, em sua maioria 
monomotoras a pistão (L1P), totalizando mais de US$ 12 bilhões em ativos, 
conforme informam as tabelas 1 e 2.
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Tabela 1 | Composição da frota brasileira de aviação geral por tipo de 
aeronave (quantidade)

Tipo de 
aeronave

Defi nição Aeronaves 
em 2013

Market share 
2013 (%)

Aeronaves 
em 2014

Market share 
2014 (%)

L1P Avião com um motor pistão 8.307 56,71 8.522 56,34
L2P Avião com dois motores pistão 2.312 15,78 2.372 15,69
H1T Helicóptero com um motor turboélice 844 5,76 886 5,86
L2J Avião com dois motores turbojato 756 5,16 801 5,30
L2T Avião com dois motores turboélice 769 5,25 772 5,11
H1P Helicóptero com um motor pistão 691 4,72 726 4,80
H2T Helicóptero com dois motores 

turboélice
525 3,58 538 3,56

L1T Avião com um motor turboélice 386 2,64 438 2,90
A1P Anfíbio com um motor pistão 19 0,13 24 0,16
L3J Avião com três motores turbojato 20 0,14 23 0,15
S1P Hidroavião com um motor pistão 7 0,05 7 0,05
A1T Anfíbio com um motor turboélice 7 0,05 7 0,05
A2P Anfíbio com dois motores pistão 2 0,01 2 0,01
A4P Anfíbio com quatro motores pistão 1 0,01 1 0,01
Sem indicação 2 0,01 1 0,01

Total 14.648 100,00 15.120 100,00

Fonte: Adaptado de Abag (2015).

Tabela 2 | Composição da frota brasileira de aviação geral por tipo de aeronave (valor)

Tipo de 
aeronave

Defi nição 2013
US$ milhões

Market share
2013 (%)

2014
US$ milhões

Market share
2014 (%)

L2J Avião com dois motores turbojato 4.270,9 34,52 4.409,0 34,58
H2T Helicóptero com dois motores 

turboélice
2.785,4 22,51 2.741,2 21,50

L1P Avião com um motor pistão 1.173,3 9,49 1.211,0 9,50
H1T Helicóptero com um motor turboélice 1.114,1 9,01 1.199,4 9,41
L2T Avião com dois motores turboélice 1.066,8 8,63 1.055,7 8,28
L2P Avião com dois motores pistão 864,0 6,99 894,0 7,01
L3J Avião com três motores turbojato 509,3 4,12 579,0 4,54
L1T Avião com um motor turboélice 385,4 3,12 449,6 3,53
H1P Helicóptero com um motor pistão 180,4 1,46 191,0 1,50
A1T Anfíbio com um motor turboélice 9,5 0,08 9,1 0,07
A1P Anfíbio com um motor pistão 7,0 0,06 8,3 0,07
S1P Hidroavião com um motor pistão 1,5 0,01 1,5 0,01
A2P Anfíbio com dois motores pistão 0,2 0,00 0,2 0,00
Total 12.367,8 100,00 12.749,0 100,00

Fonte: Adaptado de Abag (2015).
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com certifi cação de tipo, ou seja, aquelas cujo projeto foi homologado pelas 
autoridades aeronáuticas dos países nos quais são fabricadas e também nos 
países onde são efetuados os registros dessas aeronaves. Considerando-se 
apenas a frota de monomotores certifi cados, o Brasil possui atualmente a 
terceira maior frota de monomotores a pistão do mundo, atrás apenas dos 
EUA e do Canadá (GAMA, 2015).

A maioria das aeronaves utilizadas na aviação geral é composta por 
aviões monomotores a pistão tanto no Brasil quanto no resto do mundo. 
Esses aviões podem ter ou não certifi cação de tipo.2 Os aviões que não 
contam com certifi cação de tipo, caracterizados como experimentais, ou de 
construção amadora, são utilizados para atividades de recreação e lazer – por 
pilotos amadores – e não podem ser empregados em atividades remuneradas.

No Brasil, assim como no resto do mundo, tem havido considerável 
aumento no número de pilotos amadores (aqueles que voam sua própria 
aeronave). No país, a maioria dos pilotos amadores utiliza aeronaves da 
categoria ultraleve.3

O Brasil iniciou a montagem final mais sistemática de aeronaves 
ultraleves no fi m da década de 1980. Nos anos 2000, ganhou força a 
montagem de aviões mais pesados, quando o Departamento de Aviação 
Civil (DAC) – autoridade aeronáutica à época – permitiu que fabricantes 
nacionais inserissem no mercado nacional aeronaves experimentais4 maio-
res e mais pesadas, montadas com conjuntos de construção amadora (kits) 
importados, no mercado nacional. Tais aeronaves tinham boa aceitação 

2 Certifi cação de tipo (type certifi cate, em inglês) é um documento emitido pela autoridade aeronáu-
tica competente, atestando que determinada aeronave foi submetida a testes e ensaios de certifi cação 
(destrutivos e não destrutivos, em solo e em voo), tendo atingido os requisitos de segurança em voo 
(aeronavegabilidade). A aeronave amparada por um certifi cado de tipo não pode ser modifi cada, a 
não ser pela realização de novos testes, que comprovem que tais modifi cações não comprometem os 
requisitos de segurança.
3 De acordo com o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) 103A, seção 103.3: 
“Ultraleve signifi ca uma aeronave muito leve experimental tripulada, usada ou que se pretenda 
usar exclusivamente em operações aéreas privadas, principalmente desporto e recreio, durante o 
horário diurno, em condições visuais, com capacidade para 2 (dois) ocupantes no máximo e com 
as seguintes características adicionais: (1) Monomotor, com motor convencional (a explosão) e 
propulsado por uma única hélice; (2) Peso máximo de decolagem igual ou inferior a 750 kgf; e (3) 
Velocidade calibrada de estol (CAS), sem motor, na confi guração de pouso (VSO) igual ou inferior 
a 45 nós” (ANAC, 2016a).
4 Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica: “Considera-se aeronave experimental a aeronave fabri-
cada ou montada por construtor amador, permitindo-se na sua construção o emprego de materiais ainda 
não homologados, desde que não seja comprometida a segurança de voo” (BRASIL, 1986).
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do público, em virtude de seus custos menores de aquisição, operação e 
manutenção, quando comparadas às aeronaves certifi cadas importadas já 
montadas, o que favoreceu o crescimento da frota nacional. Os avanços 
permitiram que pilotos de ultraleves primários migrassem para aeronaves 
com desempenho muito superior sem o devido treinamento, expondo-os 
a riscos de acidentes e potencializando a interferência no tráfego aéreo 
comercial (LANZA, 2014b).

A preocupação com as questões de segurança de voo decorrentes 
do  aumento do número de pilotos amadores e da frota de aeronaves de 
 pequeno porte experimentais motivou o início dos estudos para a implan-
tação da categoria Light Sport Aircraft (LSA) pela autoridade aeronáutica 
 norte - americana   Federal Aviation Administration (FAA), já na primeira 
metade dos anos 2000 (LANZA, 2014a). Em 2004, foi implementada a 
categoria LSA pela FAA, sendo posteriormente adotada pela European 
Aviation Safety Agency (EASA) e pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) em 2011, com prazo de transição até dezembro de 2016.

Nota-se que o mercado brasileiro de aeronaves leves, esportivas e re-
creativas apresenta uma grande oportunidade de estudo. A frota nacional 
vem crescendo ao longo dos anos de forma consistente, o segmento é de 
elevado valor agregado, a mão de obra envolvida é altamente qualifi cada 
e há uma nova regulamentação que exigirá adaptações dos fabricantes 
locais. O presente trabalho busca, portanto, investigar o mercado bra-
sileiro de aeronaves leves monomotoras a pistão (L1P, A1P e S1P) e 
suas perspectivas.

O segmento de aeronaves leves
Regulamentação: a categoria LSA e o iBR2020

Até a criação da categoria LSA no Brasil, denominada Aeronave Leve 
Esportiva (ALE), as aeronaves leves eram simplesmente designadas ultrale-
ves. A nova regulamentação, contudo, estabelece critérios para classifi cação 
das ALE, assim como a transição a ser exigida dos fabricantes nacionais 
rumo a uma aviação de tipo certifi cado.

De acordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) 1, 
ALE é uma aeronave (ANAC, 2011), excluindo helicóptero ou aeronave 
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que, desde sua certifi cação original, tem continuamente cumprido com as 
seguintes características ( Figura 1):

i. Peso máximo de decolagem menor ou igual a:

a. 600 kg para aeronave a ser operada a partir do solo apenas; ou

b. 650 kg para aeronave a ser operada a partir da água.

ii. Velocidade máxima em voo nivelado com potência máxima contínua 
(VH) menor ou igual a 120 knots callibrated air speed (KCAS),5 
sob condições atmosféricas padrão ao nível do mar.

iii. Velocidade nunca exceder (VNE) menor ou igual a 120 KCAS para 
um planador.

iv. Velocidade de estol (ou velocidade mínima em voo estabilizado), 
sem o uso de dispositivos de hiper-sustentação (VS1), menor ou 
igual a 45 KCAS no peso máximo de decolagem certifi cado e centro 
de gravidade mais crítico.

v. Assentos para não mais do que duas pessoas, incluindo o piloto.

vi. Apenas um motor alternativo, caso a aeronave seja motorizada.

vii. Uma hélice de passo fi xo, ou ajustável no solo, caso a aeronave seja 
motorizada, mas não seja um motoplanador.

viii. Uma hélice de passo fi xo ou embandeirável, caso a aeronave seja 
um motoplanador.

ix. Um sistema de rotor de passo fi xo, semirrígido, tipo gangorra, de 
duas pás, caso a aeronave seja um girocóptero.

x. Uma cabine não pressurizada, caso a aeronave tenha uma cabine.

xi. Trem de pouso fi xo, exceto para aeronave a ser operada a partir da 
água ou planador.

xii. Trem de pouso fi xo ou retrátil, ou um casco, para aeronave a ser 
operada a partir da água.

xiii. Trem de pouso fi xo ou retrátil, para planador.

5 KCAS: medida de velocidade em nós, em relação ao ar, corrigida. Um nó equivale a 1,852 km/h; 
120 KCAS equivalem a 222 km/h.
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 Figura 1 | Principais características de uma ALE

Cabine não
pressurizada

Peso máximo de decolagem: 600 kg
Operação na água: 650 kg

Capacidade para duas pessoas
(piloto e passageiro)

Um motor
alternativo

Uma hélice de passo fixo
ou ajustável no solo

Planadores: passo fixo ou
autoembandeirável

Trem de pouso fixo
Operação na água: fixo, retrátil ou casco

Planadores: fixo ou retrátil

VH  120 KCAS
Planador: VNE  120 KCAS

Estol  45 KCAS

Fonte: Elaboração própria.

Para a aeronave ser certifi cada como ALE, deve ter sido projetada, 
ensaiada e aprovada de acordo com normas consensuais emitidas pela 
American Society for Testing and Materials (ASTM), aplicáveis à categoria 
ALE. Embora não sejam normas elaboradas por uma autoridade aeronáu-
tica, são aceitas praticamente em todo o mundo, confi gurando-se uma base 
legal para a produção e comercialização seriada desse tipo de aeronave. O 
processo de certifi cação, ao utilizar essas normas, permite que o fabricante, 
depois de projetar, construir protótipos, efetuar testes/ensaios requeridos 
e colocar em prática a produção com o atendimento a todos os requisitos 
cabíveis, emita o Manufacturer Statement of Compliance (MSoC). Trata-
-se de uma espécie de declaração de conformidade, mas sem necessidade 
de se submeter à aprovação da autoridade aeronáutica. Tal procedimento 
tem sido aceito desde a década passada nos EUA, o que permitiu a vários 
fabricantes economizar tempo e dinheiro, evitando os onerosos trâmites de 
uma certifi cação-padrão aeronáutica. Com base nesses procedimentos, vários 
fabricantes norte-americanos, europeus e brasileiros já vêm entregando seus 
produtos nos EUA e no resto do mundo (LANZA, 2014a).

Contudo, a FAA constatou que grande parte dos fabricantes não havia 
conseguido demonstrar satisfatoriamente o cumprimento das normas da 
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2012. Desde então, foi implementado um novo modelo de certifi cação que 
envolve uma série de auditorias mais severas antes da aceitação do MSoC. 
No caso de fabricantes de outros países, a FAA conta com o auxílio da au-
toridade aeronáutica do país do fabricante. No caso brasileiro, essa entidade 
é a Anac (LANZA, 2014a).

Existem dois tipos de ALE: ALE especial e ALE experimental. A ALE 
especial (ou S-LSA em inglês) é a aeronave entregue ao operador totalmen-
te pronta, já confi gurada. Nos EUA, esta pode ser utilizada para algumas 
atividades remuneradas, tais como aluguel para operação por piloto com 
licença de piloto esportivo, reboque de planadores, instrução de voo em 
escolas de aviação, voos panorâmicos etc. A manutenção dessas aeronaves 
deve ser executada sempre por ofi cinas homologadas ou mecânicos autôno-
mos habilitados. Além disso, qualquer modifi cação nas aeronaves deve ser 
aprovada pelo fabricante e pela autoridade aeronáutica6 (LANZA, 2014a).

A ALE experimental é uma aeronave construída por amador, por espe-
cialista contratado, ou pela própria empresa fabricante do kit. Neste último 
caso, o kit é oriundo do projeto da ALE especial, com a vantagem de não se 
aplicar a regra da maior porção,7 ou seja, o fabricante pode entregá-lo pronto 
ou praticamente pronto ao construtor/proprietário, deixando para este decidir a 
forma como será feito o acabamento e a instalação de equipamentos, desde que 
essas tarefas estejam previstas no manual de construção da aeronave. Para que 
a comercialização do kit seja aprovada, o fabricante deverá ter pelo menos uma 
aeronave do modelo aprovado como ALE especial (LANZA, 2014b). Ou seja, 
um fabricante de ALE especial poderá vender aeronaves experimentais a seus 
clientes, sem que estes tenham de cumprir a regra da maior porção, desde que o 
modelo da aeronave seja aquele já reconhecido como ALE especial pela Anac.

A Anac iniciou a implantação da categoria ALE no Brasil em junho de 
2011 e foi concedido aos fabricantes um prazo de transição para se adaptarem 
às novas normas. As regras de transição permitiram que as empresas que 
fabricavam aeronaves de peso máximo de decolagem (PMD) entre 600 kg e 
750 kg pudessem entregá-las até dezembro de 2014 e as de PMD acima de 

6 A Anac está por defi nir precisamente todas as atividades remuneradas passíveis de execução pelas 
ALE especiais, quando publicar o novo RBAC 91.
7 De acordo com o RBAC 21, parágrafo 21.191 (g), nas aeronaves de construção amadora (experimen-
tais), o construtor ou proprietário da aeronave deve cumprir, ele próprio, mais de 50% das etapas de 
fabricação, para que seja emitido um certifi cado de autorização de voo experimental.
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750 kg até junho de 2014, sem cumprir a regra da maior porção. A partir de 
2015, qualquer aeronave cujo PMD seja maior do que 600 kg será tratada 
como aeronave de construção amadora, a não ser que seja homologada de-
fi nitivamente com base no RBAC 23,8 devendo ser operada por pilotos com 
carteira de piloto privado, no mínimo. Para as aeronaves que já cumpriam os 
critérios de enquadramento como ALE, e que já vinham sendo produzidas 
no Brasil no início do período de transição (projeto e construção nacional ou 
importadas com mais de 50% da construção no Brasil), foi concedido prazo 
de entrega até dezembro de 2016. Depois desse prazo, a empresa fabricante 
deverá comprovar o cumprimento pleno dos requisitos de projeto, fabrica-
ção e qualidade previstos nas normas ASTM e dos requisitos do RBAC 21 
com a documentação pertinente, além de ter sido aprovada nas auditorias 
da Anac (e do FAA, no caso de exportação para os EUA). As aeronaves 
ALE importadas prontas, representadas no Brasil por empresas brasileiras, 
não estão incluídas na extensão mencionada para os fabricantes nacionais, 
devendo cumprir as normas para certifi cação no Brasil (LANZA, 2014a).

Contudo, os fabricantes nacionais tiveram difi culdades em atender às 
condições estipuladas no cronograma de transição estabelecido com base 
na implantação da categoria ALE. Em 4 de novembro de 2014, por meio da 
Resolução 345/2014, a Anac lançou o programa iBR2020 (ANAC, 2014), 
que objetiva estimular os fabricantes a desenvolver atividades visando à 
certifi cação de uma aeronave de projeto próprio, concomitante à implantação 
de um sistema de qualidade nos moldes da ISO 9001.

As empresas que aderirem ao iBR2020, como contrapartida, poderão 
continuar com a montagem das aeronaves que já integram seus portfólios 
e com a comercialização dessas aeronaves experimentais, sem observar 
a regra da maior porção,9 desde que cumpram as metas estabelecidas no 
iBR2020 nos prazos estipulados.

É importante notar que as aeronaves do segmento ALE e aquelas abrangi-
das pelo iBR2020 são diferentes. As últimas, referenciadas pela Anac como 
aeronaves de pequeno porte, são um pouco maiores e mais pesadas que as 

8 O RBAC 23 estabelece requisitos de aeronavegabilidade para a concessão de certifi cados de tipo para 
aviões categoria normal, utilidade, acrobática e transporte regional.
9 Para que o proprietário da aeronave seja dispensado de cumprir mais de 50% das etapas de fabrica-
ção, o fabricante deverá: (i) fornecer ao proprietário o manual de operação da aeronave; (ii) submeter 
o proprietário a treinamento teórico e prático da aeronave; e (iii) fornecer ao proprietário um manual 
de integração técnica a respeito da sua fabricação e, pelo menos, uma visita orientada à fábrica, como 
forma de manter o caráter educativo da construção amadora.



Aeronáutica

219primeiras. Os fabricantes que aderirem ao iBR2020 deverão apresentar 
modelos de aeronaves que satisfaçam às seguintes características: 

i. avião monomotor a pistão; 

ii. PMD entre 751 kgf e 1.750 kgf; 

iii. velocidade de estol (VSO) menor ou igual a 61 nós; 

iv. capacidade de ocupação de dois a cinco lugares, incluindo o piloto; e

v. cabine não pressurizada. 

As aeronaves participantes do programa serão aquelas candidatas à obtenção 
de certifi cação de tipo até o fi m do programa, assim como as que o fabricante 
pretende manter produzindo sem a certifi cação, durante a vigência do iBR2020. 
Todas as aeronaves participantes devem ter as características mencionadas.

O programa iBR2020 pode ser dividido em duas fases. Na primeira, o 
participante comprovará a realização de ensaios estruturais (como resistência 
estrutural da asa, resistência do berço do motor, cargas das superfícies de 
controle), ensaios em voo (funcionamento correto do sistema de combustível, 
instalação do motor, características básicas de decolagem e pouso, velocidade 
de estol, qualidade de voo, estabilidade estática e dinâmica, entre outros) e a 
adoção, pela empresa, de sistema de gestão da qualidade (controle de projeto, 
controle de materiais, gestão organizacional, certifi cação ISO 9001 nos pro-
cessos citados). Para a comprovação da realização dessa fase, o participante 
poderá utilizar o projeto de aeronave já fabricada pela empresa com base em 
um conjunto ou projeto próprio, ou o projeto da aeronave a ser utilizada para 
requerer a certifi cação de tipo. As tarefas dessa fase devem ser cumpridas 
até 2017. Na segunda fase, o participante deverá requerer a certifi cação de 
tipo de seu projeto de aeronave, a ser obtida até o fi m de 2020.

Deve ocorrer até o fi m de 2016, portanto concomitantemente ao de-
senrolar do iBR2020, a remodelação do Federal Aviation Regulation 23 
(FAR 23)10 – ou de seu espelho RBAC 23 –, que disciplinará os critérios 
a serem utilizados para certifi cação das aeronaves de categorias normal, 

10 São regras estabelecidas pela autoridade aeronáutica norte-americana, FAA, determinando normas de 
aeronavegabilidade a serem observadas pelas aeronaves de pequeno porte (categorias normal, utilidade, 
acrobática e transporte regional). Todas as normas FAR fazem parte do chamado Title 14 of the Code of 
Federal Regulations (CFR). Por isso, o FAR 23 também é conhecido por “14 CFR Part 23”.
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utilidade, acrobática e transporte regional, como as candidatas a receberem 
certifi cação de tipo durante o iBR2020.

A expectativa é que o novo FAR 23 estabeleça requisitos por categorias 
de aeronaves, levando-se em conta o peso máximo de decolagem, o número 
de ocupantes, o tipo de operação e assim por diante, e redefi na métodos de 
cumprimento desses requisitos. Espera-se também a adoção de metodologia 
regulatória similar à do LSA, determinada pela ASTM. Com isso, a certi-
fi cação de tipo de uma aeronave deverá ser mais fácil e consumirá menos 
recursos dos fabricantes, criando um círculo virtuoso para a indústria nacio-
nal, por meio do qual os fabricantes terão estímulo para investir na melhoria 
de seus produtos e os proprietários compradores das novas aeronaves terão 
acesso a produtos tecnologicamente avançados e que proporcionarão maior 
segurança de voo. Ademais, a obtenção de certifi cação de tipo no âmbito 
da FAR 23 amplia as oportunidades de acesso ao mercado externo para os 
fabricantes nacionais, pois se trata de uma norma internacionalmente aceita 
pelos países e respectivas autoridades aeronáuticas.

Mercado externo
A análise do mercado externo se baseou em informações disponibilizadas 

pela General Aviation Manufacturers Association (GAMA) e pela Light 
Sport Aircraft Manufacturers Association (LAMA).

O mercado em questão é o de aviões monomotores a pistão no mundo. 
Inicialmente, cabe observar a difi culdade de precisar o tamanho desse 
mercado, em virtude de questões regulatórias de cada país, pois nem todos 
realizam o registro de aviões monomotores a pistão sem certifi cação de tipo 
em suas respectivas autoridades aeronáuticas. Muitas vezes, esse registro 
é feito em outros organismos voltados à aviação esportiva ou recreativa. 
Assim, a análise de mercado será subdividida em aviões monomotores a 
pistão certifi cados e não certifi cados. Nessa última categoria, incluem-se os 
experimentais e as ALE especiais e experimentais.

A Tabela 3 estima a frota total de aviões monomotores com certifi cação de 
tipo nas regiões com aviação geral mais desenvolvida. GAMA (2015), fonte 
primária dessas informações, utilizou os dados divulgados pelas autoridades 
aeronáuticas das respectivas regiões nas quais as aeronaves são registradas. 
Claramente, a estimativa – cerca de 193,8 mil aeronaves – é um limite in-
ferior para a frota total existente, pois foram considerados apenas os países 
mais relevantes ou cujas estatísticas estavam disponíveis mais facilmente.
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Região de registro Frota %
EUA 126.036 65,0
Canadá* 21.219 11,0
Brasil 8.522 4,4
Reino Unido*a 6.158 3,2
Austrália*b 5.900 3,0
Alemanha* 5.470 2,8
México* 4.876 2,5
África do Sul 2.893 1,5
Suécia*a 1.596 0,8
Nova Zelândia* 1.375 0,7
França*c 1.303 0,7
Espanha* 1.265 0,7
Suíça* 1.140 0,6
Polônia* 815 0,4
China*a 794 0,4
Bélgica* 699 0,4
Áustria* 560 0,3
Dinamarca* 501 0,3
Japãod 540 0,3
Holanda* 406 0,2
Finlândia* 298 0,2
Portugal* 254 0,1
Eslováquia* 232 0,1
Lituânia* 186 0,1
Irlanda* 146 0,1
Sérvia* 132 0,1
Luxemburgo* 128 0,1
Letônia 122 0,1
Ilha de Man* 53 0,0
Estônia* 50 0,0
Chipre* 38 0,0
Malta* 27 0,0
Cingapura* 17 0,0
Montenegro* 13 0,0
Total estimado 193.765 100,0
Fonte: GAMA (2015).
* Dados estimados, com base nas informações disponíveis da frota da Aviação Geral da região de 
registro, exceto EUA, Brasil, África do Sul, Japão e Letônia.
a Informação de 2013.
b Informação de 2010.
c Informação de 2011.
d Informação de 2006.
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Pode-se ver a predominância do mercado norte-americano, representando 
mais da metade da frota das demais regiões de registro listadas. Também se 
nota a importância relativa do Brasil, com a terceira maior frota de mono-
motores a pistão certifi cados.

Cabe destacar que, quando não disponíveis, as estatísticas de frota de 
monomotores a pistão dos países foram estimadas de acordo com o per-
centual observado, nos últimos dez anos, do número de monomotores a 
pistão entregues em relação ao número total de aviões a pistão entregues 
(mono e multimotores), somado ao número de aviões a turboélice (mono e 
multimotores) entregues, como mostra a Tabela 4.

Tabela 4 | Entregas de aviões a pistão e a turboélice, 2005-2014

Ano Monomotores 
pistão

Multimotores 
pistão

Monomotores 
turboélice

Multimotores 
turboélice

Total pistão 
+ turboélice

2005 2.326 139 247 128 2.840
2006 2.513 242 253 159 3.167
2007 2.417 258 287 178 3.140
2008 1.943 176 336 202 2.657
2009 893 70 303 143 1.409
2010 781 108 267 101 1.257
2011 761 137 420 106 1.424
2012 817 91 490 94 1.492
2013 908 122 508 137 1.675
2014 986 143 474 129 1.732
Total 14.345 1.486 3.585 1.377 20.793

Fonte: GAMA (2015).

As principais empresas fabricantes estão apresentadas no  Gráfi co 2, 
que indica o número de entregas de aeronaves ocorridas nos últimos dez 
anos, em todo o mundo, para os principais fabricantes. Todas as empresas 
são sediadas nos EUA e juntas foram responsáveis por mais de 85% das 
entregas globais de aviões monomotores a pistão com certifi cação de tipo 
nesse período. Destaque-se que a Cirrus, que passou a liderar o mercado em 
2010, foi adquirida em 2011 pela empresa chinesa China Aviation Industry 
General Aircraft (CAIGA), controlada pela Aviation Industry Corporation 
of China (AVIC).
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(unidades entregues)
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Fonte: Elaboração própria, com base em GAMA (2015).

No Gráfi co 3, observa-se que o mercado foi duramente afetado pela crise 
fi nanceira de 2009, tendo o número de entregas anuais de aeronaves caído 
do patamar de cerca de duas mil, antes da crise, para cerca de mil, nos anos 
subsequentes até 2014.

Grá fico 3 | Entregas globais anuais de monomotores a pistão certificados
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Fonte: Elaboração própria, com base em GAMA (2015).
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Em contraste com o decréscimo nas entregas de aeronaves com certifi cação 
de tipo, a aviação esportiva e recreativa vivenciou o crescimento da frota de 
aeronaves experimentais, competitivas em qualidade e preço com as aeronaves 
com certifi cação de tipo, além de apresentarem custo de operação e manutenção 
mais baixos. Esse processo se acentuou com o surgimento da categoria ALE, 
que ampliou as possibilidades de utilização remunerada das aeronaves para 
treinamento e aluguel (JOHNSON, 2015a).11

A Tabela 5 ilustra o processo descrito no parágrafo anterior para os EUA. 
Pode-se observar a signifi cativa redução da frota de monomotores a pistão com 
certifi cação de tipo ao longo dos anos e o crescimento contínuo das aeronaves 
experimentais e ALE. Destaca-se que a estimativa da FAA para os próximos dez 
anos é de que a frota de monomotores a pistão certifi cados decresça à taxa de 
0,7% ao ano, ao passo que a frota de experimentais e a de ALE especiais devem 
aumentar a taxas de 1,5% ao ano e 5,6% ao ano, respectivamente (FAA, 2015).

Tabela 5 | Frota de monomotores a pistão certificados, ALE e experimentais, 2005-2014

Ano Monomotores FAR 23 Experimentais ALE*

2005 148.101 23.627 170
2006 145.036 23.047 1.273
2007 147.569 23.228 6.066
2008 145.497 23.364 6.811
2009 140.649 24.419 6.547
2010 139.519 24.784 6.528
2011 136.895 24.275 6.645
2012 128.847 26.715 2.001
2013 124.398 24.918 2.056
2014 126.036 26.191 2.231

Fonte: FAA (2015).
* A partir de 2012, a FAA passou a considerar na categoria ALE somente as ALE especiais. As ALE 
experimentais passaram a integrar o grupo “Experimentais”.

De acordo com a LAMA,12 a frota mundial de aeronaves monomotoras 
esportivas e recreativas de asa fi xa é em torno de cinquenta mil unidades 

11 Somente para as ALE especiais, nos EUA. No Brasil, ainda não foi regulamentada a utilização das ALE.
12 A LAMA é atualmente presidida por Dan Johnson, norte-americano entusiasta da aviação esportiva e recrea-
tiva e editor responsável pelo site ByDanJohnson.com, que divulga várias informações sobre esse segmento.
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ALE (experimentais e especiais) nos EUA (JOHNSON, 2014a), somadas a 
frotas estimadas de aeronaves de diferentes categorias existentes de outros 
países (microlights, ultralights e very light aircraft, de países europeus; 
recreational aircraft, da Austrália; ultralight aeroplanes, do Canadá; aero-
naves ultraleves, do Brasil etc.), que também podem ser caracterizadas como 
monomotores esportivos e recreativos de asa fi xa. Embora essa frota seja 
menor que a de monomotores com certifi cação de tipo, indica tendência de 
crescimento, ao contrário das aeronaves com certifi cação de tipo, conforme 
visto anteriormente. Outro dado interessante é que a frota norte-americana não 
é tão representativa, correspondendo a aproximadamente 16% da frota global.

Com relação aos principais atores fabricantes de aeronaves esportivas e 
recreativas, não há estatísticas confi áveis em termos mundiais que permitam 
uma comparação. Apenas para o mercado norte-americano de ALE, a LAMA 
divulga informações periódicas de frota. Com base nessas informações, a 
Tabela 6 mostra os principais fabricantes de ALE especiais, considerando-se 
o número de aeronaves entregues até 2014 (JOHNSON, 2015b).

Somando-se ao total de 2.786 ALE especiais entregues até 2014 as 797 
aeronaves montadas com kits produzidos pelos fabricantes de ALE especiais 
e ainda cerca de 4,5 mil aeronaves ultraleves que haviam sido registradas 
na FAA como ALE experimentais em anos anteriores, chega-se ao total de 
pouco mais de oito mil aeronaves da categoria ALE registradas nos EUA.

Tabela 6 | Principais fabricantes de ALE especiais nos EUA

Empresa País de origem Aeronaves entregues até 2014
1 Flight Design Alemanha 372
2 CubCrafters EUA 326
3 Cessna EUA 271
4 Czech Sport Aircraft República Tcheca 210
5 American Legend EUA 198
6 Tecnam Itália 169
7 Remos Alemanha 117
8 Jabiru Austrália 108
9 Evektor República Tcheca 97
10 Aeropro Eslováquia 94

(Continua)
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(Continuação)

Empresa País de origem Aeronaves entregues até 2014

11 TL Ultralight República Tcheca 77
12 LSA America República Tcheca 52
13 Van’s Aircraft* EUA 50
14 Rans EUA 42
15 Pipistrel** Eslovênia 32
16 Aeroprakt Ucrânia 31
17 ICP Itália 30
18 Arion Aircraft EUA 24
19 Magnaghi Itália 24
20 Progressive Aerodyne EUA 24
- Demais fabricantes - 438
- Total ALE especiais - 2.786

Fonte: Light Sport Aircraft Manufacturers Association (LAMA).
Nota: CubCrafters, Cessna, American Legend, LSA America, Van’s Aircraft, Rans, Arion Aircraft e 
Progressive Aerodyne têm fábrica nos EUA. Jabiru e Aeroprakt têm apenas montagem fi nal nos EUA.
* Produziu ainda 314 kits para montagem das aeronaves.
** Fabricou também 38 kits para montagem das aeronaves.

Conforme se pode observar na Tabela 6, o mercado de ALE nos EUA 
tem grande presença de fabricantes estrangeiros, com cerca de metade das 
entregas acumuladas de ALE especiais até 2014. Destacam-se os fabricantes 
europeus – alemães, tchecos, italianos, eslovacos, eslovenos e ucranianos. O 
porte econômico da maioria dos fabricantes é pequeno ou médio, ao contrário 
do mercado de monomotores a pistão com certifi cação de tipo, liderado por 
grandes empresas. A LAMA estima que, de forma conservadora, a categoria 
ALE, fora dos EUA, represente uma demanda igual à do mercado doméstico 
norte-americano, em entregas anuais de aeronaves (JOHNSON, 2014b). 
Isso signifi ca um mercado de aproximadamente 360 aeronaves/ano, consi-
derando-se o total comercializado nos últimos dez anos de ALE especiais e 
experimentais – montadas a partir de kits produzidos pelos fabricantes de ALE 
especiais. Como visto, esse mercado está em franca ascensão, ao contrário 
do mercado de monomotores certifi cados, que já atingiu sua maturidade.

Diante do exposto, aparentemente existem boas oportunidades para fa-
bricantes brasileiros no mercado externo, sobretudo no segmento de ALE. 
Nesse segmento, as barreiras à entrada são menores, do ponto de vista de 
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atendimento às normas ASTM é bem mais acessível do que a atual FAR 23, 
aplicável aos monomotores a pistão com certifi cação de tipo. Como as nor-
mas ASTM são aceitas internacionalmente, sua observância pelos fabricantes 
signifi ca o acesso ao mercado internacional.

Cabe observar que, conforme mencionado, a FAR 23 passa por alteração 
que deverá simplifi car o processo de certifi cação de tipo para as aeronaves 
leves, reduzindo o custo do desenvolvimento de novos projetos de aero-
naves, o que pode benefi ciar também os fabricantes brasileiros. Embora 
tenham porte econômico menor do que os líderes da aviação geral, sua 
inserção em nichos específi cos, combinando qualidade e preço adequados, 
pode ser viável, a longo prazo. A certifi cação das aeronaves de acordo com 
a nova FAR 23 abre oportunidades no mercado externo, uma vez que a cer-
tifi cação da Anac é reconhecida pelas principais autoridades aeronáuticas 
internacionais, inclusive a FAA e a EASA.

Até o momento, quatro fabricantes brasileiros obtiveram a  aprovação  do 
FAA para ingressar na categoria ALE especial nos EUA: Airmax Construções 
Aeronáuticas13 (SeaMax – aeronave anfíbia de dois assentos), Paradise 
Indústria Aeronáutica (P1 – monomotor de asa alta de dois assentos), 
Flyer Indústria Aeronáutica (SS Flyer ou Kolb Flyer, como é mais conhecido 
comercialmente – monomotor de asa alta de dois assentos) e Scoda Aeronáutica 
(Super Petrel LS – aeronave anfíbia de dois assentos) (JOHNSON, 2015c).

Outros fabricantes nacionais têm potencial de inserção nesse mercado. 
Suas principais difi culdades são a melhoria de capacitação de pessoal e de 
processos fabris visando obter certifi cação, no padrão ASTM, para suas 
aeronaves novas, assim como estruturação da empresa para exportar, o que 
inclui preparação de equipe comercial, estabelecimento de representantes 
comerciais no exterior, prestação de serviços de pós-venda no exterior e, 
ainda, obtenção de crédito para fi nanciar suas vendas externas. Tais difi culda-
des são acentuadas pelo fato de serem empresas de pequeno e médio portes.

Por fi m, cabe registrar que o segmento de aviões monomotores a pistão 
apresenta defi cits recorrentes na balança comercial brasileira, conforme se 
verifi ca no Gráfi co 4, obtido com base em informações do Sistema Aliceweb, 

13 A Airmax Construções Aeronáuticas Ltda. tem o nome fantasia “Seamax” e conta com uma unidade 
fabril em São João da Boa Vista (SP).
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do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.14 As expor-
tações, em todo o período de 2005 a 2015, são inferiores a US$ 1 milhão/ano, 
à exceção dos anos 2012 e 2014, enquanto as importações apresentaram valor 
médio de US$ 66 milhões/ano, atingindo pico de US$ 113 milhões em 2011.

Gráfico 4 | Deficit no segmento de aviões monomotores a pistão, 2005-nov. 2015
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – Sistema Aliceweb.

Isso signifi ca que uma política de fomento aos fabricantes nacionais de 
aeronaves leves pode proporcionar impactos benéfi cos na geração de divisas 
e na substituição de importações, a longo prazo.

Mercado brasileiro
Os dados existentes sobre o mercado nacional de aeronaves leves são 

escassos. Não há informações detalhadas e confi áveis acerca da produção 
e venda dessas aeronaves no Brasil. Para tentar suprir essa defi ciência, 
buscou-se trabalhar com as informações divulgadas pela Anac referentes 
às aeronaves inscritas no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).15 Embora 
exista uma defasagem entre o momento da venda da aeronave e seu respec-
tivo registro no RAB, assumiu-se que o número de registros de aeronaves 

14 A consulta ao Aliceweb foi feita para a NCM 88022010, que abrange “aviões e outros veículos aéreos, a 
hélice, de peso não superior a 2.000 kg, vazios”, o que compreende, além de aviões monomotores a pistão, 
girocópteros, ultraleves, paramotores, veículos aéreos não tripulados e até aviões com mais de um motor 
a pistão. Acredita-se que a maior parcela dos valores registrados se refi ra a aviões monomotores a pistão.
15 Disponíveis em: <http://www2.anac.gov.br/rab/arquivos/baseDadosRab.xlsx>. Acesso em: dez. 2015. 
Cabe observar que essa base de dados não está padronizada e pode conter pequenos erros de registro, 
assim como não informa se determinada aeronave está em condições de voo ou não.



Aeronáutica

229novas no RAB, por ano de fabricação, seria uma estimativa razoável do 
mercado doméstico de aeronaves novas, no respectivo ano de fabricação.

O RAB é uma grande base de dados com informações diversas sobre a 
frota nacional. É possível obter as aeronaves, por exemplo, por classe de 
motor, categoria de utilização, fabricantes, modelos, número de assentos e 
ano de fabricação.

O Gráfi co 5 permite notar a relevância das classes de aeronaves mono-
motoras (L1P, S1P, A1P) na frota nacional. Apesar de certa oscilação em 
termos absolutos, o número de aeronaves monomotoras registradas responde 
por mais de 50% do total de aeronaves registradas. De fato, nos 11 anos da 
série mais recente disponível, as aeronaves monomotoras responderam, em 
média, por 55% das aeronaves registradas anualmente.

Gráfico 5 | Aeronaves registradas no RAB por ano de fabricação, 2005-nov. 2015
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Fonte: Elaboração própria, com base em Anac (2016b).

Contudo, nem todas as aeronaves monomotoras se encaixam nos critérios 
da regulamentação ALE e do iBR2020, foco deste artigo. É necessário fazer 
um recorte pelo número de assentos, dado disponível no RAB. O Gráfi co 6 
ilustra a quantidade de aeronaves registradas cujo ano de fabricação está 
compreendido entre 2005 e 2015 e que atendem aos critérios de classifi cação 
ALE ou iBR2020. Nota-se um predomínio da classe L1P (avião monomotor 
a pistão). De fato, as aeronaves aptas a operar na água são pouco represen-
tativas na produção total: o RAB aponta apenas um hidroavião (S1P) em 
sua base. O restante é todo composto por aeronaves anfíbias (A1P). Por esse 
motivo, optou-se por agregar tais dados ao Gráfi co 6.
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As aeronaves agrícolas não se adéquam aos critérios de ALE nem do 
iBR2020, portanto não foram consideradas nesse levantamento.

Gráfico 6 | Registro de aeronaves leves no RAB que cumprem requisitos ALE e iBR2020, 
2005-nov. 2015
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Fonte: Elaboração própria, com base em Anac (2016b).

Das aeronaves registradas, a relevância de empresas de capital nacional 
é grande. Sete das dez maiores fabricantes listadas no RAB são brasileiras 
(Gráfi co 7). Essas empresas nacionais atuam fabricando aeronaves próprias 
ou montando kits importados de outras empresas.

Gráfico 7 | Dez maiores fabricantes com aeronaves registradas no RAB, 2005-nov. 2015
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Fonte: Anac (2016b).
Nota: Considera apenas aeronaves sujeitas às regulamentações ALE e iBR2020. Considera apenas 
fabricantes que permanecem em atividade.
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atuação. É possível notar os principais modelos de aeronaves produzi-
das localmente, importadas prontas, montadas a partir de kits impor-
tados, fabricadas nacionalmente e montadas a partir de kits nacionais. 
Primeiramente, observa-se que o mercado de kits é bastante relevante no 
país. De fato, a aeronave de maior representatividade no RAB é a RV-10, 
da americana Van’s Aircrafts, justamente importada na forma de kit e 
montada no país (Gráfi co 8). O mesmo vale para os RV-9 e RV-7 (ambos 
da Van’s).16 De acordo com a regulamentação do Programa iBR2020, a 
Flyer, ou outro fabricante nacional que monte essas aeronaves com kits, 
só poderá fazê-lo até 2020, desde que o fabricante se mantenha elegível 
à participação no programa. Caso o fabricante perca, ainda que tempo-
rariamente, a elegibilidade à participação no Programa iBR2020, fi cará 
impedido de entregar aeronaves montadas com kits, enquanto perdurar 
sua inelegibilidade.

Também se nota a relevância das aeronaves fabricadas localmente: P1 
(pela Paradise), Conquest 180 e Excel Cargo (pela Inpaer), Super Petrel e 
Dynamic WT9 (pela Scoda), Bravo 700 (pela Aerobravo), Pelican 500BR17 
e Kolb Flyer (pela Flyer).

Os modelos SR22 e SR20, fabricados pela Cirrus, têm certifi cação de 
tipo com base na FAR 23.

O modelo Paradise P1 tem uma nova versão (P1NG) com aprovação 
da FAA para utilização na categoria ALE especial nos EUA, assim como o 
Super Petrel, o Kolb Flyer, o Dynamic WT9 e o Sea Max M22.

Outros modelos, como o Conquest 180 e o Bravo 700, estão sendo re-
confi gurados para atingir os padrões de certifi cação de acordo com normas 
consensuais ASTM, podendo ser classifi cados como ALE especial tanto no 
Brasil como em outros mercados, como o norte-americano.

A tendência é que a fabricação nacional de modelos experimentais que 
não atendam aos critérios das ALE especiais, como os RV-7, 9 e 10 e alguns 
modelos experimentais nacionais, seja descontinuada a partir de 2020, ou 
até antes, por exigências regulatórias, conforme mencionado anteriormente.

16 A Van’s tem classifi cação S-LSA (ALE especial) pelo FAA apenas para o modelo RV-12. Os modelos 
RV-10, RV-9 e RV-7 não são considerados ALE especial nos EUA.
17 A aeronave saiu de linha em 2009.
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Gráfico 8 | Quinze modelos mais registrados no Brasil, 2005-nov. 2015 
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Fonte: Elaboração própria, com base em Anac (2016b).
Nota: Considera apenas aeronaves sujeitas às regulamentações ALE e iBR2020.

A aeronave foi considerada predominantemente kit se mais de 50% dos 
registros do RAB foram montados nesse formato. O mesmo raciocínio foi 
usado para as aeronaves entregues prontas.

É nítido o potencial de reconfi guração de mercado que as novas regula-
mentações podem trazer. As empresas instaladas no país precisam adaptar 
seu processo produtivo, rever materiais, criar novos projetos e certifi cá-los. 
Trata-se, portanto, de um momento particularmente interessante para estudar 
a indústria. Contudo, como a disponibilidade de informações é limitada, op-
tou-se por uma pesquisa de campo com os principais fabricantes nacionais.

Metodologia
Apesar de bastante promissor, o mercado de aeronaves leves é pouco 

estudado. Portanto, além do levantamento bibliográfi co feito nas seções 
anteriores, foi realizada uma pesquisa de campo com cinco empresas brasi-
leiras do segmento, além de uma entrevista com um especialista de mercado 
e sócio de uma fi rma do setor. O período de coleta de dados ocorreu entre 
abril de 2015 e outubro de 2015.

Por ser um segmento pouco estudado, optou-se por uma abordagem 
exploratória e técnica qualitativa, conforme recomendado na literatura 
(CRESWELL, 2008; MERRIAM, 2009). A coleta de dados ocorreu por 



Aeronáutica

233meio de entrevistas presenciais, com roteiro semiestruturado.18 O roteiro 
teve como objetivos entender as etapas de desenvolvimento e produção 
realizadas no Brasil por cada empresa, o processo de adaptação para cumprir 
com a nova regulamentação e novos projetos.

A amostra foi selecionada de acordo com a participação das empresas 
brasileiras na fabricação de novas aeronaves (gráfi cos 7 e 8). Foram visita-
das as cinco empresas nacionais de maior participação no mercado: Flyer, 
Scoda, Inpaer, Aerobravo e Paradise. A Tabela 7 sintetiza as participantes 
da pesquisa.

O especialista entrevistado foi James R. Waterhouse, professor de en-
genharia aeronáutica da Universidade de São Paulo (USP) – São Carlos e 
sócio da Aeroalcool. O objetivo dessa entrevista foi obter um panorama do 
mercado nacional e entender a oferta local de matérias-primas e insumos, 
para produção de aeronaves no país.

Tabela 7 | Pesquisa de campo: empresas visitadas

Aerobravo Flyer Inpaer Paradise Scoda

Ano de fundação 1993 1983 2002 2001 1997
Localização Belo 

Horizonte 
(MG)

Sumaré
(SP)

São João da 
Boa Vista 

(SP)

Feira de 
Santana

(BA)

Ipeúna
(SP)

N. de funcionários 20 105 105 55 90
Área do hangar (m²) 1.000 7.000 5.000 7.000 4.500
Capacidade de fabricação 
(n. de aeronaves/ano)

30 120 60 100 50

N. de aeronaves já 
entregues

300 2.225 230 340 500

Fonte: Elaboração própria.

Resultados e discussão
A presente seção contém os principais resultados da pesquisa de campo. 

Primeiramente, é apresentada a estrutura da oferta no Brasil, com as infor-
mações obtidas durante as visitas. A seguir, discute-se a disponibilidade de 
matérias-primas e insumos para fabricação de aeronaves no país.

18 Um roteiro semiestruturado consiste em perguntas predeterminadas, mas de respostas abertas.
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Estrutura da oferta no Brasil
Aerobravo

A Aerobravo Indústria Aeronáutica foi fundada há mais de vinte 
anos, em 1993. A empresa fabrica pequenas aeronaves, na forma de 
kit ou prontas para voo, além de comercializar peças de reposição e 
realizar serviços de manutenção. Atualmente, a empresa opera em um 
hangar de 1.000 m², localizado no Aeroporto Carlos Prates, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, que conta com uma pista asfaltada 
de 900 m de extensão.

Duas aeronaves fabricadas pela empresa merecem destaque: a Amazon 
e a Bravo 700 (Figura 2). Ambas são fabricadas em alumínio, uma vez que 
há maior facilidade no Brasil para manutenções e reparos desse material. 
Adicionalmente, o processo de construção é mais simples, além de existir 
maior oferta de ferramentais e mão de obra especializada no mercado.

A aeronave Amazon é um pequeno monomotor de asa alta que obedece 
às normas ASTM determinadas para a construção de um LSA. Sua estrutura 
é composta por asas, fuselagem, empenagem e superfícies de comando em 
alumínio aeronáutico 6061-T6; e sua célula de sobrevivência é construída 
em aço cromo-molibdênio 4130N.

A Bravo 700 é uma aeronave experimental da categoria ultraleve avan-
çado de dois lugares, monomotora, asa alta, com projeto inspirado no avião 
Zenair CH-701 STOL. Conta com estrutura monocoque toda em alumínio 
aeronáutico com célula de sobrevivência em aço cromo-molibdênio, certi-
fi cados segundo as normas ASTM.

Figura 2 | Aeronaves da Aerobravo
Figura 2A | Amazon
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Fonte: Portal da Aerobravo.

Flyer

Fundada em 1983, a Flyer Indústria Aeronáutica é referência no mer-
cado brasileiro de aeronaves experimentais e ultraleves. A empresa havia 
entregado 2.225 aeronaves até julho de 2015, que estão voando em diversos 
países. Seus principais modelos são RV-9, RV-7 e RV-10, montados com kits 
importados, e o Kolb Flyer SS, aeronave desenvolvida em parceria com a 
americana Kolb Aircraft.

Os kits RV são fabricados pela norte-americana Van’s Aircraft, fundada 
em 1973. A série RV é muito bem-sucedida, já tendo mais de oito mil kits 
montados no mundo. No portfólio, desde o RV-3 até o RV-14, constam 
aeronaves de alumínio, asa baixa e fuselagem monocoque. Os kits são im-
portados e montados no Brasil pela Flyer.

Já a aeronave Kolb Flyer Super Sport é uma aeronave leve esportiva, 
desenvolvida e produzida pela americana Kolb Aircraft, em parceria com 
a Flyer ( Figura 3). No Brasil, a fabricação é nacional, exceto a motori-
zação, a instrumentação e os aviônicos. Nos EUA, o kit para montagem 
vem do Brasil e a integração fi nal é feita na planta da Kolb, em Kentucky. 
Trata-se de uma aeronave de categoria ultraleve triciclo certifi cada LSA 
no mercado americano, de bequilha comandável, com dois assentos lado 
a lado. A estrutura é em fi bra de carbono, pesando 385 kg, com asas altas, 
empenagem e superfícies de comando em alumínio aeronáutico 6061-T6 
e 2024-T3, tanques de combustível incorporados ao bordo de ataque das 
asas e interconectados entre si.
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 Figura 3 | Aeronave da Flyer (Kolb Flyer SS)

Fonte: Portal da Flyer.

Inpaer

A Indústria Paulista de Aeronaves (Inpaer) foi fundada em agosto de 
2002, com a produção em série da aeronave Conquest 160. Logo em seguida, 
em 2003, melhorias foram incorporadas ao projeto, com destaque para uma 
nova asa, semitrapezoidal, com afi lamento do meio para a ponta. Tais avan-
ços resultaram em uma nova aeronave, que culminou em um novo projeto: 
o Conquest 180. Em 2007, quando já contava com mais de 85 unidades 
comercializadas, a empresa lançou uma nova aeronave com capacidade 
para três ocupantes, a Excel. A empresa ocupava, até então, um hangar de 
2.500 m² no Aeroporto Estadual Campo dos Amarais em Campinas (SP).

No período de 2012 a 2014, a empresa passou por uma reestruturação, 
que incluiu um aporte de capital, realizado por novos sócios, e uma mudança 
em sua gestão. Com o montante, a Inpaer construiu uma nova planta, com 
capacidade para produzir até trinta aeronaves por mês, em um hangar de 
5.000 m². O novo local é adjacente ao Aeroporto de São João da Boa Vista 
(SP), que conta com uma pista de 1.500 m de extensão, maior do que as 
duas pistas do Aeroporto Santos Dumont (RJ), por exemplo.

O investimento também foi aplicado na área de desenvolvimento, au-
tomação da fábrica e contratação de profi ssionais qualifi cados. Dentre as 
inovações e modernizações de processos de fabricação, destacam-se a im-
plantação de um centro de usinagem, de uma cabine de pintura e da gestão 
da produção com base em lean manufacturing. A iniciativa objetiva oferecer 
um atendimento de acordo com o padrão da aviação homologada e cumprir 
com os requisitos do Programa iBR2020, no qual a Inpaer está inscrita.
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presa desenvolve, projeta, fabrica e comercializa suas aeronaves, contando 
com mais de cem funcionários. Das aeronaves da empresa, três merecem 
destaque ( Figura 4). A Excel é uma aeronave da categoria experimental, 
triciclo, bequilha comandável, para três ocupantes, manche do tipo “yoke”, 
fuselagem em material composto (fi bra de vidro) com célula de sobrevivência 
em aço inox, asa alta, dois tanques de combustível nas asas mais um tanque 
de glissagem e suporte para paraquedas balístico.

O New Conquest é derivado do Conquest 180, monomotor de categoria 
leve esportiva. Tem confi guração asa alta, dois lugares e estrutura em alumí-
nio aeronáutico. Trata-se do primeiro produto da Inpaer desde que a empresa 
foi reestruturada com a entrada de investidores externos. A nova geração 
do avião recebeu melhorias no desenho que o deixaram com formato mais 
aerodinâmico e na instrumentação, predominantemente digital.

A empresa tem, ainda, mais uma aeronave de pequeno porte em fase fi nal 
de desenvolvimento: o EZY-300A. Trata-se de uma aeronave de quatro lugares, 
estrutura em alumínio aeronáutico e confi guração asa alta. O EZY-300A está 
sendo desenvolvido para cumprir com as novas diretrizes nacionais e interna-
cionais (novo FAR 23) e se tornar a primeira aeronave certifi cada da Inpaer.

 Figura 4 | Aeronaves da Inpaer
Figura 4A | Excel

Figura 4B | New Conquest
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Figura 4C | EZY – 300A (projeto conceitual)

Fonte: Portal da Inpaer.

Paradise
A Paradise Indústria Aeronáutica foi fundada em 2001, no aeroclube da 

Ilha de Itaparica (BA). À época, a empresa fabricava a aeronave Paradise P1. 
Contudo, com o tempo, o local se tornou incompatível com o crescimento 
da empresa. Havia difi culdades no processo produtivo, podendo levar até 
seis meses para a produção de uma aeronave; na ampliação da fábrica, em 
virtude de restrições de espaço; e em questões logísticas, especialmente no 
recebimento de insumos.

Em 2007, depois de um aporte fi nanceiro, a empresa se transferiu para 
Feira de Santana (BA), ao lado do Aeroporto João Durval Carneiro. Uma 
das principais motivações para a escolha desse local foi a proximidade com 
o porto de Salvador, e a consequente facilitação da logística da empresa. A 
fábrica passou a operar em um terreno de 63.000 m², com 7.000 m² de área 
coberta e capacidade para fabricação de cinquenta aeronaves por ano, além 
da realização de serviços de manutenção.

Ainda em 2007, a empresa recebeu a qualifi cação da aeronave Paradise P1 
na categoria LSA pela FAA. Isso permitiu que a aeronave pudesse ser ven-
dida nos EUA para escolas de pilotagem e utilizada para os fi ns comerciais 
previstos para a categoria nos EUA. O Paradise P1, que segue as normas de 
fabricação ASTM, também obteve certifi cação na Austrália e na África do Sul.

A Paradise é a única das principais empresas do setor que está localiza-
da fora do grande mercado do Sudeste. Isso implica algumas difi culdades 
quanto ao acesso a mão de obra qualifi cada, fornecedores especializados 
e proximidade com o maior mercado do país. Em Feira de Santana (BA), 
a empresa conta com mão de obra egressa dos cursos do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Centro de Educação Tecnológica 
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sessenta funcionários.

Cabe ressaltar que todas as suas aeronaves são fruto de projeto próprio, 
criados, desenvolvidos e aperfeiçoados pela própria empresa. Aliado a isso, 
com exceção de motor, pneus e eletroeletrônicos, a empresa é bem verticali-
zada. Em sua fábrica, conta com áreas destinadas a usinagem, chapeamento, 
corte, dobra, montagem, capotaria, elétrica, pintura e mecânica.

Até o fi m de 2012, a empresa já havia vendido cerca de 240 aeronaves 
no mercado interno, além de outras vinte que foram exportadas para EUA 
e Austrália. Em janeiro de 2015, a Paradise inaugurou sua nova fábrica nos 
EUA e, como resultado de processos de exportação, detém aeronaves voando 
na América do Norte, África, Ásia e Oceania.

Atualmente, a empresa produz quatro modelos diferentes: P1, P2-S, P4 
e Eagle ( Figura 5). O Paradise P1 é uma aeronave tipo ultraleve avançado 
com dois assentos, asa alta, revestimento em alumínio aeronáutico, estrutura 
tubular em aço molibdênio, equipado com freio hidráulico a disco indepen-
dente, trem de pouso triciclo comandável e trim com acionamento mecânico.

O P2-S surgiu da necessidade de mais velocidade ao P1. Trata-se de 
uma aeronave tipo ultraleve avançado com dois assentos, motorização 
diferenciada, revestimento em alumínio aeronáutico, estrutura tubular em 
aço molibdênio, equipado com freio hidráulico a disco independente, trem 
de pouso triciclo comandável, console central com disposição de manetes, 
trim com acionamento mecânico e fl ap elétrico.

Já o Paradise P4 é um ultraleve avançado com quatro assentos. Tem re-
vestimento em alumínio aeronáutico, estrutura tubular em aço molibdênio, 
equipado com freio hidráulico a disco independente, trem de pouso triciclo 
comandável, trim com acionamento mecânico e fl ap elétrico.

Por fi m, o Paradise Eagle é o único modelo asa baixa. Seu projeto teve 
por base o Sport Cruiser, desenvolvido na República Tcheca. No avião na-
cional, a bequilha é comandável, a fi m de facilitar o taxiamento da aeronave. 
Um dos maiores desafi os do projeto nacional foi o desenvolvimento de um 
forno que pudesse moldar o canopy. Em formato de bolha, sem emendas 
ou arco, tal circunferência deve ser uniforme e precisa. Para isso, a técnica 
consiste em posicionar o acrílico em um aro instalado sobre um aquecedor 
ligado a uma bomba a vácuo. Dessa forma, a fábrica se tornou independente 
de fornecedores externos.
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Figura 5 | Aeronaves Paradise
Figura 5A | P1

Figura 5B | P2-S

Figura 5C | P4

Figura 5D | Eagle

Fonte: Portal da Paradise.
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Fundada como Edra Aeronáutica em 1997, a empresa atua nos seg-
mentos de produção de aeronaves e formação de pilotos.19 Localizada 
na cidade de Ipeúna (SP), em uma área de 100.000 m², a empresa dispõe 
de uma frota de dez helicópteros Schweizer S-300, de um simulador 
Unidade de Treinamento de Escape de Plataforma Submersa (Utepas) e 
de um aeródromo próprio, com dimensões de 500 m x 20 m, registrado 
para operação diurna.

O quadro de mão de obra da empresa é composto por aproximadamente 
cem profi ssionais entre engenheiros, mecânicos, pilotos e administrado-
res. Desse total, trinta atuam no treinamento e formação de pilotos, vinte 
em suporte técnico e manutenção e cinquenta no projeto e fabricação de 
aeronaves. Em 2014, já eram mais de 450 aeronaves comercializadas. 
Desse total, 60% voam no Brasil e os outros 40% estão distribuídos em 
23 países.

Diferentemente das demais empresas, a Scoda fabrica suas aeronaves 
utilizando predominantemente compósitos. Esse tipo de material resulta 
em componentes mais leves e de maiores resistência, aeroelasticidade, efi -
ciência aerodinâmica (eliminação dos rebites) e resistência à corrosão. Em 
contrapartida, exige maior carga de trabalho. Dos componentes metálicos, 
a empresa terceiriza os processos de estampa e corte a laser. A laminação 
e a montagem dos componentes estruturais e secundários são feitas intei-
ramente na Scoda.

Atualmente, a empresa comercializa dois modelos de avião: o Dynamic 
WT9 e o Super Petrel LS ( Figura 6). O Dynamic foi criado ainda no período 
de desenvolvimento da empresa, quando o foco era montagem de aeronaves. 
Trata-se de um projeto eslovaco que, sob licença, é montado no Brasil pela 
Scoda. É uma aeronave de asa baixa, com estrutura em material composto 
e trem de pouso fi xo ou retrátil por operação hidráulica.

O Super Petrel LS é um biplano anfíbio com dois assentos, projetado 
e construído no Brasil. Seu desenvolvimento foi inspirado em um modelo 
francês, também anfíbio, de 1983 – o Hydroplum. O Super Petrel obteve 

19 A empresa oferece curso de formação de piloto privado de helicóptero ou piloto comercial de 
helicóptero.
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qualifi cação LSA nos EUA e ALE no Brasil em outubro de 2013. Atualmente, 
o modelo também é certifi cado na Austrália e na Coreia do Sul.

Todo o projeto é realizado fazendo uso exclusivamente de materiais 
compostos. O compósito utilizado em sua fabricação, constituído de fi bra 
de carbono, kevlar, honeycomb e espumas de PVC de alta densidade, é im-
portado e conformado pela empresa de acordo com os parâmetros defi nidos 
no projeto do avião.

Figura 6 | Aeronaves Scoda
Figura 6A | Dynamic WT9

Figura 6B | Super Petrel LS

Fonte: Portal da Scoda Aeronáutica.

Resumo comparativo

Nota-se que as empresas estão se adaptando à nova regulamentação. 
Algumas já possuem aeronaves qualifi cadas como ALE especial nos EUA 
e outras estão conduzindo projetos próprios, com o objetivo de obter a certi-
fi cação de tipo (Tabela 8). Esse processo, conforme exposto anteriormente, 
envolve atividades complexas de engenharia. Além dos desafi os inerentes ao 
próprio projeto conceitual, a empresa necessita realizar ensaios estruturais 
e ensaios em voo, bem como adotar boas práticas de gestão da produção. 
Para tal, a mão de obra envolvida precisa ter alto nível de qualifi cação, o 
que confere mérito ao segmento.
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Aerobravo Flyer Inpaer Paradise Scoda

Aeronave com 
certifi cação LSA 
nos EUA

- Kolb Flyer - Paradise 
P1

Super 
Petrel

Aeronave com 
certifi cação ALE 
no Brasil

- - - - Super 
Petrel

A empresa já exportou? Não Sim Não Sim Sim
A empresa está elegível 
ao iBR2020?

Não Sim Sim Sim Não

Fonte: Elaboração própria.

Disponibilidade de materiais e componentes
A certifi cação de tipo deve ser pensada desde a fase de projeto da aeronave. 

Nessa fase, defi nem-se conceitos e características como matérias-primas, in-
sumos e processos. Entre outras características, um produto certifi cado neces-
sariamente requer a utilização de matéria-prima certifi cada em sua produção.

Dessa forma, a matéria-prima aeronáutica segue critérios e normas inter-
nacionais com base em regulamentação específi ca, tudo isso com o intuito 
de garantir qualidade, reprodutibilidade e rastreabilidade do material. Outras 
características inerentes ao setor são a produção em baixa escala e as questões 
relacionadas às responsabilidades civis (liability), cruciais para esse segmento.

Alumínio aeronáutico
As principais ligas de alumínio aeronáutico são a 6061 T6, a 2024 e a 

7075. A primeira é a única fabricada no Brasil, em processos relacionados à 
extrusão. As outras duas são ligas especiais que utilizam tratamentos térmicos 
e elementos específi cos (como o cobre), para obtenção de propriedades mecâ-
nicas específi cas em condições extremas de temperatura. As plantas dedicadas 
a esse tipo de material encontram-se em regiões estratégicas, como EUA, 
Alemanha e França. Dentre os fabricantes, destacam-se a norte-americana 
Alcoa, a também norte-americana Kaiser Aluminum e a francesa Pechiney.

As empresas brasileiras têm condições para desenvolver extrudados, 
forjados e laminados de alumínio. Entretanto, dois aspectos fundamentais 
determinam o porquê de o investimento em alumínio aeronáutico nunca ter 
ocorrido: liability e mercado interno.
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O material aeronáutico deve possuir rastreabilidade e ser fabricado com 
certifi cado de qualidade. Isso exige que a empresa fabricante esteja pronta para 
assumir a responsabilidade civil inerente a um eventual acidente. A alternativa 
natural é a contratação de um seguro. Porém, como não há fabricação nacional, 
as seguradoras locais não conhecem bem o risco, o que leva à precifi cação de 
prêmios de seguro mais altos. Prêmios maiores implicam a necessidade de 
empresas de maior porte para suportar os encargos. Portanto, torna-se muito 
caro assumir os riscos legais de fabricação desse material no país.

O que poderia impulsionar o mercado local é a demanda da Embraer, 
maior consumidora do país. Contudo, a empresa não adquire os materiais 
localmente, pois necessita de fornecedores com certifi cação aeronáutica e 
capazes de suportar a responsabilidade civil inerente.

Materiais compósitos
Um compósito é formado pela união de determinados materiais não so-

lúveis entre si para formar um produto de melhor qualidade que os originais. 
Trata-se de um segmento muito abrangente e que inclui, entre outros, fi bras de 
vidro, fi bras de carbono e resinas. Cada um desses materiais, por sua vez, tem 
diversas variações, que podem ser ou não adequadas à indústria aeronáutica.

Fibra de vidro

A fi bra de vidro é um material composto da aglomeração de fi lamentos 
de vidro fl exíveis adicionados a uma matriz polimérica (resina poliéster 
ou outro tipo de resina) e a uma substância catalisadora de polimerização.

Variando os componentes minerais do vidro, diferentes tipos de fi bras 
com composição química específi ca podem ser produzidos. Cada tipo tem 
associado propriedades e custos peculiares.

O Brasil confecciona apenas fi bras do tipo “E” com diâmetro de fi o su-
perior a 12 micras. O mínimo exigido para a indústria aeronáutica é o fi o de 
12 micras, embora ainda assim não seja adequado para peças otimizadas em 
peso. Para componentes mais refi nados são utilizados o fi o de 4 a 7 micras 
e o vidro tipo “S” (structural). Esse tipo de vidro contém maior quantidade 
de óxido de magnésio e suporta temperaturas mais elevadas. Os fabricantes 
mais importantes nesse setor são a americana AGY, a belga 3B Fiberglass e 
a chinesa Sinoma Jinjing Fiberglass. O baixo consumo na América Latina e 
o custo de produção mais elevado impediram até o momento a implantação 
de uma fábrica desse insumo no continente sul-americano.



Aeronáutica

245Fibra de carbono

A fi bra de carbono é uma fi bra sintética composta por fi lamentos cons-
truídos majoritariamente de carbono, mas não apenas desse elemento. Sua 
principal matéria-prima é o polímero de poliacrilonitrila – um material ob-
tido pela polimerização de uma variação do acrílico com alta concentração 
de carbono.

A produção da fi bra de carbono começa com a extração do carbono pelo 
superaquecimento da poliacrilonitrila. Em seguida, os polímeros são esti-
cados na direção do eixo da fi bra. A terceira parte consiste na extração do 
hidrogênio e adição do oxigênio. Por fi m, são adicionadas as resinas para a 
moldagem das placas de carbono.

A pirólise, ou o superaquecimento para extração de carbono, pode ser 
feita usando praticamente qualquer material orgânico. Entretanto, a escolha 
depende da quantidade de carbono disponível em cada fonte. A esse material 
é atribuído o nome de “precursor orgânico”.

Dependendo do tipo de processamento, é possível fabricar fi bras de car-
bono em diversas confi gurações de resistência. Os quatro principais tipos 
são: alta resistência, módulo intermediário, alto módulo e módulo superior. 
A isso, somam-se parâmetros como direcionamento das fi bras, gramaturas, 
larguras e espessuras de fi lamentos.

No Brasil, o volume consumido é grande. Entretanto, fragmentado em 
diferentes tipos de fi bra, pois nenhum deles é alto o sufi ciente para justifi car 
uma planta nacional, haja vista que todo o processo pressupõe a fabricação do 
precursor e, portanto, está atrelado a acordos com a indústria petroquímica.

No mundo, os principais fabricantes para a indústria aeronáutica são 
as japonesas Toray, Toho Tenax e Mitsubishi Rayon Company, todas com 
plantas nos EUA e na Europa, além da americana Hexcel.

Resinas

As resinas epóxi são feitas de um plástico com aspecto líquido que se 
endurece quando misturado a um catalisador. Existem diversos gêneros, 
cada um de acordo com as substâncias utilizadas em sua produção, sendo 
classifi cadas como: epóxi novolacas, epóxi cíclicas, epóxi acíclicas alifáticas 
e epóxi fenóxi.
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As maiores empresas que atualmente produzem as resinas epóxi são: Dow 
Química, Huntsman, Momentive e Nan-ya. As três primeiras têm origem 
americana; e a última, chinesa.

Embora tanto a Dow Química como a Huntsman possuam plantas no 
Brasil, as resinas epóxi com formulações aeronáutica continuam sendo 
importadas. Essas empresas teriam plena capacidade de fabricação no país, 
mas o baixo consumo não justifi ca a produção.

Hardware aeronáutico
O hardware aeronáutico, ou elementos de fi xação, é o nome atribuído 

a elementos como parafusos, porcas, rebites etc. Em virtude do pequeno 
tamanho da maioria de seus elementos, sua importância é esquecida com 
frequência.

A escolha certa de um elemento de fi xação é indispensável para a segu-
rança de operação de uma aeronave. Diante disso, o hardware utilizado na 
indústria aeronáutica tem características sensivelmente diferentes daqueles 
utilizados em setores mais convencionais.

Os elementos de uso aeronáutico são fabricados com ligas de aço, alu-
mínio ou titânio, além de sofrerem tratamento anticorrosivo. A garantia de 
qualidade destes envolve requisitos rigorosos sobre a qualifi cação de mate-
riais e processos de fabricação, tais como forma e dimensões, microestrutura 
do material, propriedades mecânicas (resistência à tração, dureza, resistência 
à fadiga), rugosidade da superfície etc.

O Brasil conta com empresas cuja capacidade de produção de parafusos 
de aço aeronáuticos entra em confl ito com a demanda reduzida. A Metalac, 
instalada em Sorocaba (SP), é uma empresa que já produziu esses parafusos, 
mas foi desestimulada pelo baixo consumo.

Para fi xadores de titânio e outras ligas, o consumo fi ca restrito à Embraer 
e, portanto, ainda longe de gerar demanda que justifi que a produção local.

Motores
O motor mais utilizado em aeronaves leves esportivas e aeronaves de 

pequeno porte é o motor convencional, também conhecido como motor a 
pistão. Os aviões fi guram entre as aplicações mais exigentes de um motor 
e apresentam requisitos diversos de projeto e concepção, muitos dos quais 
confl itantes entre si. Um motor de aeronave deve ser:
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segura em condições extremas de temperatura, pressão e velocidade.

 · Relação peso/potência: quanto mais leve e potente, melhor; um motor 
pesado reduzirá a carga útil da aeronave.

 · Tamanho: quanto menor e mais leve, melhor; a disposição de seus 
cilindros afetará diretamente sua frente de arrasto.

 · Consumo de combustível: um motor aeronáutico deve ter o melhor 
rendimento para garantir a maior economia possível.

Mesmo que no Brasil exista um consumo razoável de motores a pistão, 
ainda não há empresas com tecnologia e recursos para desenvolver produtos 
de qualidade. O mercado nacional hoje é abastecido, principalmente, por 
motores Continental e Lycoming, com fabricação nos EUA, e Rotax, de 
origem austríaca.

Os grandes fabricantes de motores não se interessam por motores ae-
ronáuticos porque o consumo é pequeno – quando comparado a outros 
segmentos –, o desenvolvimento é demorado e caro, e a responsabilidade 
civil é grande.

Aviônica

A aviônica pode ser entendida como toda eletrônica embarcada encon-
trada nas aeronaves, como sistema de navegação, comunicação, indicação 
de dados de voo e controle.

Infelizmente, o Brasil ainda não desenvolveu equipamentos aviônicos 
certifi cados. O mercado para alguns componentes até justifi caria sua produ-
ção interna, mas não há expertise em nível necessário para industrialização.

Em suma, há carência de fornecimento local dos principais componentes 
das aeronaves, motivada principalmente pela baixa escala de produção. Tal 
realidade, compartilhada também pelas maiores empresas da cadeia aeronáu-
tica, como Embraer e Helibrás, difi culta maior participação de componentes 
nacionais nos produtos, ainda que, na maior parte delas, a pesquisa de merca-
do, o projeto, o desenvolvimento, a integração de sistemas e a fabricação e o 
apoio pós-vendas tenham sido desenvolvidos localmente. Consequentemente, 
o setor é abastecido principalmente com matéria-prima importada.
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Apoio do BNDES aos fabricantes de aeronaves leves
O apoio do BNDES ao segmento de fabricantes de aeronaves leves 

se verifi ca de duas formas principais – fi nanciamento às empresas fabri-
cantes e fi nanciamento aos clientes dessas empresas para aquisição de 
aeronaves novas.

A Tabela 9 expõe o apoio do BNDES nos últimos 11 anos aos fabrican-
tes de aeronaves leves,20 de forma agregada, ano a ano. Pode-se ver que as 
empresas fabricantes utilizaram produtos automáticos do BNDES – Cartão 
BNDES, FINAME e BNDES Automático – para fi nanciar parte de seus in-
vestimentos fi xos, como é usual para pequenas e médias empresas. O apoio 
total do BNDES a essas empresas somou aproximadamente R$ 1,9 milhão, 
de 2005 a 2014.

Tabela 9 | Financiamento do BNDES aos fabricantes de aeronaves leves (R$)

Cartão BNDES FINAME BNDES 
Automático

Total

2005 464.000 464.000
2006 0
2007 52.557 143.562 196.119
2008 4.834 4.834
2009 168.043 168.043
2010 97.197 97.197
2011 278.539 81.585 360.124
2012 23.898 67.000 90.898
2013 25.911 25.911
2014 57.149 95.000 152.149
2015 174.787 184.400 359.187
Total 882.915 504.547 531.000 1.918.462

Fonte: BNDES.

Com relação a fi nanciamentos à aquisição de aeronaves, a situação é a 
descrita na Tabela 10.

20 Para esse levantamento, foi excluída a empresa Neiva, fabricante da aeronave agrícola Ipanema, por 
constituir um segmento à parte. A Neiva pertence ao grupo econômico liderado pela Embraer.
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Ano Cartão BNDES FINAME Total apoiado 
BNDES

Total de 
aeronaves 
no RAB

% 
apoiado 

pelo 
BNDES

Valor 
apoiado 

(R$)

N. de 
aeronaves 
apoiadas

Valor 
apoiado 

(R$)

N. de 
aeronaves 
apoiadas

Valor 
apoiado 

(R$)

N. de 
aeronaves 
apoiadas

2005  69 0,0

2006  61 0,0

2007 270.000  3 270.000   3 104 2,9

2008 0  0 0   0 115 0,0

2009 589.060  6 589.060   6  79 7,6

2010 1.925.551 20 1.925.551  20 102 19,6

2011 1.948.517 17 1.948.517  17  96 17,7

2012 2.721.520 21 200.000 1 2.921.520  22  96 22,9

2013 1.776.363 15 178.500 1 1.954.863  16  84 19,0

2014 1.400.050  9 1.325.157 6 2.725.207  15  73 20,5

2015 1.122.013  8   8  55 14,5

Total 11.753.074 99 1.703.657 8 12.334.718 107 934 11,5

Fonte: BNDES.

Nos últimos 11 anos, o BNDES fi nanciou a aquisição de 107 aeronaves 
leves, no valor correspondente a aproximadamente R$ 12,3 milhões. Nesse 
mesmo período, obtiveram RAB 934 aeronaves fabricadas nacionalmente,21 
o que signifi ca que 11,5% das aeronaves leves novas fabricadas e vendi-
das no mercado doméstico contaram com fi nanciamento do BNDES para 
comercialização.

Pode-se considerar que existe bastante potencial para o incremento das 
estatísticas de apoio ao segmento de fabricantes de aeronaves leves, tanto 
para investimento em capacidade produtiva e inovação quanto para fi nancia-
mento aos compradores das aeronaves. Em particular, modifi cações recentes 
nas políticas operacionais do BNDES permitem o acesso mais facilitado 
ao segmento de fabricantes de aeronaves leves para apoio a investimentos, 
conforme será descrito na seção de conclusões. De acordo com o exposto, 

21 Consideraram-se nesse universo as aeronaves cuja fabricação é feita integralmente no Brasil, e não a 
montagem de um kit de fabricação importado. Por simplifi cação, nesse levantamento, está se supondo 
que uma aeronave fabricada em determinado ano seja fi nanciada no próprio ano.
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o segmento deve investir mais nos próximos anos, diante da necessidade de 
conceber novos produtos com certifi cação de tipo. Além disso, é crescente o 
movimento dos fabricantes para credenciar seus produtos no Cartão BNDES 
e no BNDES FINAME, o que tende a aumentar o apoio à comercialização 
dessas aeronaves.

Conclusões e propostas de atuação do BNDES
Conforme exposto no artigo, por um lado, o Brasil tem um mercado 

doméstico importante de aeronaves monomotoras a pistão. Entretanto, esse 
mercado atualmente é suprido majoritariamente por fabricantes estrangei-
ros, o que gera defi cits recorrentes na balança comercial do segmento de 
aeronaves leves.

Por outro, existem no país dezenas de fabricantes nacionais de aeronaves 
experimentais, e os principais deles foram objeto de estudo neste artigo. Tais 
fabricantes têm um grande desafi o pela frente. De acordo com determinação 
da Anac, terão de implantar ou melhorar seus sistemas de controle de quali-
dade, desenvolver novos projetos próprios de aeronaves e obter certifi cação 
de tipo para esses projetos, a médio prazo – até 2020.

Os benefícios esperados justificam a política proposta pela Anac. 
Primeiramente, as aeronaves ALE e aquelas aderentes ao iBR2020, visan-
do à obtenção de certifi cação de tipo, proporcionarão maior segurança de 
voo para seus pilotos e para o tráfego aéreo de forma geral. Além disso, 
as transformações pelas quais as empresas terão que passar para cumprir 
os requisitos propostos pela Anac exigirão a elevação da qualifi cação de 
seus empregados e a adequação de seus processos de produção, o que irá 
torná-las mais competitivas. A certifi cação de novos projetos de aeronaves, 
viabilizada por essas transformações, abrirá oportunidades no mercado ex-
terno, pois a Anac tem acordos bilaterais de certifi cação mútua tanto com 
a autoridade norte-americana (FAA) quanto com a europeia (EASA), que 
são os paradigmas globais do setor.

Caso as empresas tenham sucesso na transição para a aviação de tipo 
certifi cado, serão preservados – e até criados – empregos de alta qualifi cação 
na indústria aeronáutica brasileira, fomentando-se a engenharia nacional no 
contexto maior da economia do conhecimento e contribuindo para o aumento 
do PIB e da renda do país.
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muito baixo, conforme visto no item anterior. Entretanto, este é um segmento 
que requer a atenção do Banco, considerados os seguintes fundamentos:

i. As empresas fabricantes de aeronaves leves têm mão de obra quali-
fi cada. Em particular, as cinco empresas citadas no artigo empregam 
cerca de quatrocentos funcionários, com qualifi cação superior à 
média da indústria de transformação, dadas as exigências de qua-
lifi cação dos empregados requeridas pela indústria aeronáutica.

ii. O valor adicionado na fabricação dessas aeronaves – acima de 
US$ 250/kg – apresentado pelo segmento é um dos mais altos ob-
servados na indústria nacional.

iii. O segmento de aeronaves leves é responsável por um defi cit anual de 
US$ 66 milhões na balança comercial do país, ainda desconsiderada 
a importação de insumos aeronáuticos.

iv. O mercado mundial de aeronaves leves esportivas está em ascensão 
e há previsão de simplifi cação de normas para a certifi cação FAR 23, 
o que criará oportunidades no mercado externo para as fabricantes 
nacionais que atenderem aos critérios de certifi cação.

v. A aviação geral, à qual se destinam as aeronaves que são objeto do 
presente artigo, é importante para a integração de áreas isoladas ao 
restante do Brasil, principalmente levando-se em conta que a aviação 
comercial atende apenas a aproximadamente 120 municípios em 
todo o país (no universo de mais de cinco mil municípios).

vi. O segmento de fabricantes de aeronaves leves esportivas e de aero-
naves de pequeno porte vive um momento de transição da aviação 
experimental para a aviação certifi cada, fomentada pela autoridade 
aeronáutica brasileira (Anac), durante o qual necessitará de recursos 
para capacitação de mão de obra, adequações de unidades fabris e 
desenvolvimento de novos produtos. O BNDES poderá contribuir 
de forma decisiva para essa transição.

Propostas de atuação do BNDES
Provavelmente, as transformações pelas quais os fabricantes nacionais de 

aeronaves leves passarão nos próximos anos demandarão apoio do BNDES 
nas seguintes modalidades:
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i. FINAME e Cartão BNDES: apoio para comercializar suas aeronaves 
no mercado doméstico utilizando os produtos FINAME e Cartão 
BNDES. Para isso, necessariamente as aeronaves precisam estar 
credenciadas tanto no Cadastro de Fabricantes Informatizado da 
FINAME quanto no portal do Cartão BNDES.

ii. Inovação: apoio para desenvolver novos projetos de aeronaves 
certifi cadas, de acordo com normas consensuais ASTM ou com o 
novo RBAC 23, conforme o caso.

iii. Capacidade produtiva: apoio para investir em adequações, moder-
nizações ou expansão de suas unidades produtivas.

iv. Exportação: apoio à produção destinada à exportação, ou à comer-
cialização de aeronaves no mercado externo.

Com relação ao item (i), a atual metodologia de credenciamento de equi-
pamentos, que também se aplica a aeronaves leves, exige o atendimento de 
índices de nacionalização mínimos de 60% tanto em valor quanto em peso. 
As aeronaves leves em fabricação no Brasil difi cilmente atingem tais índices. 
Considerando-se as especifi cidades do segmento de fabricação de aeronaves 
leves, em particular a difi culdade de se obter fornecedores nacionais para 
determinados insumos essenciais, assim como a cadeia de valor do produto 
aeronave leve, que privilegia a concepção do projeto da aeronave e a inte-
gração fi nal de seus vários componentes e sistemas, sugere-se a discussão 
de uma metodologia específi ca de credenciamento de aeronaves leves. Essa 
metodologia deve dar mais ênfase ao desenvolvimento nacional do projeto 
da aeronave e ao cumprimento de etapas de sua fabricação no Brasil e menos 
ênfase à origem dos componentes das aeronaves.

Com relação aos itens (ii) e (iii), cabe observar que as políticas operacio-
nais em vigor permitem o apoio direto a empresas dos setores aeroespacial, 
de defesa e de segurança tanto para projetos de inovação quanto de capaci-
dade produtiva, cujo apoio do BNDES seja maior ou igual a R$ 1 milhão, 
no âmbito do produto BNDES FINEM. Como os fabricantes nacionais de 
aeronaves leves são empresas do setor aeroespacial, tal fl exibilidade será 
importante. Além disso, por serem empresas de pequeno e médio portes 
que não têm relacionamento anterior com o BNDES, demandarão esforço 
de fomento da equipe do Banco para que os projetos relevantes não deixem 
de ser apoiados, cumpridas as formalidades exigidas no apoio do BNDES.
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tiverem suas aeronaves certifi cadas precisarão de apoio do BNDES para 
produzi-las para exportação, assim como para fi nanciar sua aquisição por 
clientes no exterior. Da mesma forma, cabe à equipe do BNDES fomentar 
a utilização dos produtos Exim Pré e Pós-Embarque para que essa fi nali-
dade seja alcançada.
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Biorrefinaria integrada à indústria de celulose no 
Brasil: oportunidade ou necessidade?
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Resumo
O segmento de celulose compete em âmbito global. As empresas localiza-
das no hemisfério Norte, com condições menos propícias para a formação 
de base fl orestal, vêm testemunhando constante perda de competitividade, 
o que faz com que desenvolvam ou adotem novas tecnologias visando à 
confecção de produtos de maior valor agregado, utilizando como base a 
fábrica de celulose, o que defi ne o conceito de biorrefi naria. Não obstante o 
potencial que se apresenta nas biorrefi narias, os países localizados no hemis-
fério Sul – com destaque para o Brasil, em virtude da alta competitividade 
fl orestal – têm mantido o foco na produção da celulose, enquanto investem 
em pesquisas sobre biorrefi narias e buscam parcerias e tecnologias que pos-
sam ser adotadas nas plantas industriais locais, altamente competitivas e de 
grande escala. A inegável vocação fl orestal brasileira, tanto natural quanto 
oriunda de esforços em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), tem 
potencial para pôr o país em uma posição singular no que tange ao mercado 
de bioprodutos derivados de biorrefi narias integradas às plantas de celulose.
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Motivação e objetivo do estudo
A conjunção do crescente interesse público no desenvolvimento de uma 

economia de baixo carbono – apoiada na utilização de recursos renováveis e 
com potencial para geração de emprego e renda – com a alta competitividade 
da indústria brasileira de base fl orestal plantada – destacando-se a de celulo-
se – serve de motivação para o presente estudo. São objetivos deste artigo:

i. apresentar os principais conceitos relacionados ao tema biorrefi naria;
ii. discutir os potenciais benefícios decorrentes da integração desse 

tema às unidades fabris de celulose;
iii. fazer breves considerações sobre o potencial mercadológico para 

bioprodutos derivados de uma biorrefi naria; e
iv. encaminhar questões que possam auxiliar os agentes no processo 

de tomada de decisão acerca do tema proposto.

Este estudo não visa à realização de análises técnico-científi cas, mas sim 
à abordagem genérica de questões diversas que, espera-se, possam contribuir 
para as discussões acerca do desenvolvimento das biorrefi narias integradas 
às plantas de celulose no Brasil.

Principais conceitos: bioeconomia, biomassa e biorrefinaria
A bioeconomia – que compreende a parte da economia que utiliza recur-

sos naturais renováveis para a produção de bioenergia, biocombustíveis e 
bioprodutos (KAMM; GRUBER; KAMM, 2006) – representa alternativa ao 
risco e limitações do modelo econômico atual, baseado em recursos fósseis, 
e pode ser o próximo vetor de desenvolvimento do Brasil, pois traz grandes 
oportunidades para inovação, emprego e crescimento. Ao considerar que a 
base fundamental para o desenvolvimento da bioeconomia são os recursos 
naturais renováveis, é possível afi rmar que:

O Brasil se encontra em uma posição privilegiada para assumir a lide-
rança no aproveitamento integral das biomassas pelo fato de possuir a 
maior biodiversidade do planeta; possuir intensa radiação solar; água em 
abundância; diversidade de clima e pioneirismo na produção de bicom-
bustíveis da biomassa em larga escala, com destaque para a indústria 
canavieira, o etanol. [...] O país reúne, ainda, condições para ser o prin-
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carbono no segmento de produção e uso de bioenergia, por ter no meio 
ambiente a sua maior riqueza e possuir enorme capacidade de absorção 
e regeneração atmosférica (CGEE, 2010, p. 11).

Por biomassa entende-se qualquer matéria orgânica com conteúdo de 
energia química que possa ser transformada em energia mecânica, térmi-
ca ou elétrica. Pode ser de origem fl orestal, agrícola, de rejeitos urbanos, 
industriais ou animais, e seus derivados podem ser obtidos por intermédio 
das biorrefi narias, a depender tanto da matéria-prima utilizada quanto da 
tecnologia de processamento para obtenção dos energéticos.

Segundo Foelkel (2015), destaca-se o interesse na biomassa fl orestal 
como matéria-prima para as biorrefi narias no Brasil em função de: (i) as 
fl orestas brasileiras serem certifi cadas como cultivos sustentáveis, muitas 
vezes realizados em áreas degradadas, o que signifi ca que competem muito 
pouco por terras destinadas aos cultivos agrícolas de alimentos; e (ii) os 
produtos fl orestais não estarem sujeitos a infl uências sazonais e poderem 
ser colhidos durante o ano todo com elevada produtividade.

De acordo com dados da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), apresen-
tados no Relatório Ibá 2015, o Brasil conta com uma área fl orestal plantada 
de apenas 7,74 milhões de hectares, como mostra o Gráfi co 1, o que equivale 
a 0,9% do território nacional. Entretanto, esse plantio é responsável por 91% 
de toda a madeira produzida para fi ns industriais no país. Essa atividade 
madeireira dá origem a uma série de produtos, como “celulose, diversos 
tipos de papel, [...] pisos laminados, painéis compensados, móveis, demais 
produtos sólidos de madeira, carvão vegetal e outras biomassas para fi ns 
energéticos” (IBÁ, 2015, p. 5). Investimentos em PD&I vêm sendo feitos 
pela indústria, com o objetivo de desenvolver bioprodutos inovadores 
capazes de atender às demandas populacionais futuras. Ainda conforme a 
IBÁ, o setor de árvores plantadas é aquele que tem o maior potencial para 
o desenvolvimento de uma economia verde.

Biorrefi naria se refere, de forma geral, a uma planta industrial de pro-
cessamento que, ao utilizar biomassa como insumo e ter seus processos e 
equipamentos altamente integrados, produz uma gama de produtos de maior 
valor agregado, como combustíveis, energia e químicos. Seria, portanto, um 
conceito análogo ao atualmente utilizado pelas refi narias petroquímicas, as 
quais fabricam múltiplos produtos de petróleo bruto (NREL; DOE apud 
KAMM; GRUBER; KAMM, 2006).
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Gráfico 1 | Composição da área de árvores plantadas por segmento, 2014
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Fonte: IBÁ (2015).

Em outras palavras, biorrefi naria nada mais é do que uma instalação 
industrial que, por diferentes rotas tecnológicas, converte os diversos tipos 
de biomassa em biocombustíveis, eletricidade, calor e insumos químicos.

Breve panorama setorial da celulose e da biorrefinaria
A situação da indústria produtora de celulose é diametralmente oposta 

quando se comparam os países do hemisfério Norte aos países ao sul do 
Equador, como Brasil, Chile, Uruguai e Indonésia.

Enquanto em países do Norte a indústria vem passando por uma perda 
constante de competitividade em virtude do custo elevado de produção 
(principalmente em função de suas fl orestas com baixa produtividade), 
em países como o Brasil – que ostentam fl orestas de alto crescimento 
e grande disponibilidade de terras –, o futuro é bem mais promissor e 
a rentabilidade do negócio mais elevada. Nos gráfi cos 2 e 3, é possível 
comparar o custo caixa da produção de celulose tanto de fi bra curta 
(folhosas) quanto de fi bra longa (coníferas), entre diversas regiões no 
mundo. O Gráfi co 4, por sua vez, evidencia as diferentes produtividades 
fl orestais por região.
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sem frete e ordenado por capacidade produtiva (US$/tonelada)
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Fonte: Elaboração do BNDES, com base em dados do portal da Risi.

Gráfico 3 | Custo caixa da celulose de fibra longa de mercado, 
sem frete e ordenado por capacidade produtiva (US$/tonelada)
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262

Bi
or

re
fin

ar
ia

 in
te

gr
ad

a 
à 

in
dú

st
ria

 d
e c

el
ul

os
e n

o 
Br

as
il:

 o
po

rt
un

id
ad

e o
u 

ne
ce

ss
id

ad
e?

Gráfico 4 | Comparação entre produtividade florestal média de fibra longa 
e de fibra curta do Brasil e de países selecionados, 2012 (m3/ha/ano)
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Observa-se que o Brasil tem a maior produtividade fl orestal do mundo, 
tanto no cultivo de pínus quanto no de eucalipto. Como ilustração, pode-se 
analisar nas tabelas 1 e 2 a produtividade das fl orestas em diferentes regiões, 
dada pela rotação e Incremento Médio Anual (IMA).1

Tabela 1 | Comparativo do rendimento das florestas de fibra curta

Espécies Países Rotação (anos) IMA (m3/ha/ano)
Eucalipto Brasil 7 44
Eucalipto África do Sul 8-10 20
Eucalipto Chile 10-12 25
Eucalipto Portugal 12-15 12
Eucalipto Espanha 12-15 10
Bétula Suécia 35-40  6
Bétula Finlândia 35-40  4
Fonte: Bracelpa (2014).

1 IMA, medido em m3/hectare/ano, refere-se ao volume médio anual de madeira (em m3) obtido em determi-
nada área de fl oresta plantada (em hectares) ao fi m do ciclo de crescimento (ou na data do corte das árvores).
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Espécies Países Rotação (anos) IMA (m3/ha/ano)
Pinus spp Brasil 15 38
Pinus radiata Chile 25 22
Pinus radiata Nova Zelândia 25 22
Pinus elliottii/taeda Estados Unidos 25 10
Pinus de Oregon Canadá (costa) 45  7
Picea abies Suécia 70-80  4
Picea abies Finlândia 70-80  4
Picea glauca Canadá (interior) 55  3
Picea mariana Canadá (leste) 90  2

Fonte: Bracelpa (2014).

Essa vantagem brasileira refl ete-se, também, na área necessária para 
a produção de 1,5 milhão de toneladas/ano de celulose, que é de 140 mil 
hectares2 no Brasil, trezentos mil na China e 720 mil na Escandinávia. Isso 
faz com que o investimento em terras no Brasil seja bastante reduzido se 
comparado ao de outras regiões.

Além do menor custo das terras, a menor quantidade de área requerida 
pelos projetos fl orestais brasileiros também é uma vantagem para os custos 
de colheita e transporte da madeira, uma vez que a distância média entre os 
plantios e as unidades industriais é pequena.

Não surpreende que o hemisfério Norte enfrente estagnação nesse setor há 
algum tempo (Gráfi co 5) – principalmente no que tange aos investimentos em 
produção de celulose de fi bra curta –, ao mesmo tempo que grandes projetos 
são implantados em países como Brasil, Chile, Uruguai e Indonésia. De fato, o 
que se percebe é que América Latina e Ásia foram as regiões que mais ganha-
ram mercado, em um movimento que se intensifi cou nos anos mais recentes.

Outra forma de verifi car essa informação é observar onde ocorreram 
fechamentos de capacidades menos produtivas e aberturas de capacidades 
mais efi cazes de plantas de celulose de fi bra curta nos últimos dez anos.

2 Área útil de plantio, desconsiderando regiões de reserva legal e preservação permanente.
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Gráfico 5 | Evolução da produção de celulose de fibra curta (t/ano)
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Gráfico 6 | Aberturas e fechamentos de plantas produtoras de celulose de 
eucalipto branqueada de mercado, 2005-2014 (mil toneladas)
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265Em função da perda de rentabilidade enfrentada pelas empresas de base 
fl orestal instaladas no hemisfério Norte, a busca por novas oportunidades 
se intensifi cou nessa região. Atualmente, a criação de novos negócios 
associados à produção de papel e celulose é condição necessária para a 
sobrevivência dessas empresas. Isso passa, sem dúvida, pelo investimento 
no desenvolvimento das biorrefi narias associadas às unidades industriais.

Atrelada a isso, a mudança estratégica observada nesses países encontra 
reforço em diversos fatores, por exemplo:

i. na busca pela redução na dependência do petróleo, o que incentiva 
a utilização de novas fontes de energia, entre elas a biomassa;

ii. no potencial de crescimento dos biocombustíveis;
iii. nas oportunidades de crescimento da chamada química verde; e
iv. na redução gradativa do consumo per capita de alguns tipos de 

papel (CGEE, 2013).

No entanto, conforme destaca o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos  
(CGEE), a alta competitividade das empresas brasileiras faz com que o novo 
ciclo de expansão do setor de celulose tenha foco na produção da commodity 
(CGEE, 2013). Ainda de acordo com o CGEE, o Brasil enfrenta uma migração 
tímida para plataformas industriais integradas em biorrefi naria, pois enfatiza 
mais a venda de excedentes de eletricidade e vapor do que a produção e venda 
de novos e valiosos produtos, como biocombustíveis e biomateriais não ener-
géticos, apesar de as unidades fabris e fl orestais serem grandes fornecedoras 
de biomassa de alta qualidade (CGEE, 2014a).

 A biorrefinaria
Para compreender o potencial da biorrefi naria em plantas de celulose no 

Brasil, é necessário entender a organização industrial, os processos tecno-
lógicos e potenciais de mercado desse segmento.

Cadeia de valor e classificações de uma biorrefinaria
De acordo com o documento Biorefi nery Roadmap (FNR, 2012),3 a 

cadeia de valor em uma biorrefi naria (Figura 1) consiste basicamente em 

3 Elaborado pelo Governo Federal alemão, por meio da Agency for Renewable Resources (FNR), o 
Biorefi nery Roadmap representa parte do plano de ação para o uso de materiais derivados de fontes 
renováveis, visando à estratégia de desenvolvimento de uma bioeconomia nacional, formulada no 
National Research Strategy Bioeconomy 2030.
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elos destinados ao tratamento, desagregação dos componentes da biomassa, 
e em sua subsequente conversão.

O refi no primário envolve a separação dos componentes da biomassa em 
intermediários (celulose, amido, açúcar, óleo vegetal, lignina, biogás, gás de sín-
tese etc.) e, geralmente, inclui o pré-tratamento e condicionamento da biomassa. 
Enquanto a separação dos componentes ocorre na biorrefi naria, o pré-tratamento/
condicionamento pode ser descentralizado e executado onde for necessário.

O refi no secundário é o passo seguinte na conversão e processamento 
dos elementos intermediários gerados durante o refi no primário. Os pre-
cursores são, completa ou parcialmente, refi nados em produtos acabados 
ou semiacabados, dentro da biorrefi naria. Os subprodutos decorrentes dos 
refi nos primário e/ou secundário são utilizados para a geração de energia 
ou para a produção de alimentos ou ração.

Figura 1 | Cadeia de valor em biorrefinarias
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267Já a ideia básica de classifi cação desenvolvida por Cherubini et al. 
(2009), como parte da International Energy Agency (IEA) Bioenergy 
Task 42,4 é que cada biorrefi naria, de forma individualizada, possa ser 
defi nida por meio das seguintes características principais, por ordem de 
importância:

i. plataformas: representam a ligação entre a matéria-prima e o pro-
duto fi nal;

ii. produtos: referem-se ao principal mercado de uma biorrefi naria e 
podem ser divididos em produtos energéticos ou não energéticos;

iii. matérias-primas: classifi cadas em primárias (colhidas da fl oresta ou 
dos campos de cultivos agrícolas), secundárias (resíduos provenien-
tes do processo principal, como o licor negro), e terciárias (dejetos 
pós-consumo humano ou industrial); e

iv. processos: dividem-se em mecânico/físico, bioquímico, químico 
ou termoquímico – uma biorrefi naria é descrita como um caminho 
ou rota de conversão da matéria-prima até o produto, por meio de 
plataformas e processos.

Dessa forma, chega-se às inúmeras possibilidades de rotas (Figura 2) 
para a defi nição de uma biorrefi naria, que tem início com a matéria-prima, 
convertida em uma plataforma, por meio da qual são gerados produtos e 
energia.

Visto que determinados processos são aplicáveis a mais de uma plata-
forma, o desenvolvimento e a adoção de diversas rotas são possíveis pela 
combinação de uma variedade de matérias-primas, plataformas, produtos 
e processos dentro de uma biorrefi naria ou de um complexo de biorrefi no.

4 IEA Bioenergy é um dos acordos de implementação estabelecidos pela IEA. Disponível em: 
<http://www.iea-bioenergy.task42-biorefi neries.com/en/ieabiorefi nery.htm>. O Task 42 teve início 
em 2007. Dentre suas atividades, destacam-se: (i) o desenvolvimento de uma defi nição comum para 
a atividade de biorrefi no; e (ii) o desenvolvimento de um sistema de classifi cação comum e utilizável 
para os processos das biorrefi narias.
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269Modelos de implantação de uma biorrefinaria
Segundo o Biorefi nery Roadmap (FNR, 2012), há dois modelos principais 

para a implementação de uma biorrefi naria: bottom-up e top-down.

O modelo de implantação bottom-up ou “de baixo para cima” refere-se à 
expansão de uma planta de refi no já existente e que fabrique um ou poucos 
produtos. Busca-se, por meio desse modelo, ampliar o leque de produtos 
e/ou aumentar as possibilidades de utilização das frações de biomassa, o 
que integra os processos preexistentes de refi no primário e secundário a 
processos e tecnologias adicionais.

O modelo top-down ou “de cima para baixo” é utilizado quando a ênfase 
é dada a um modelo novo, altamente integrado, de sistemas projetados para 
o uso de diversas frações de biomassa, e objetiva a otimização dos recursos 
e a fabricação de produtos destinados a diferentes mercados. Nesse modelo, 
não se interligam processos preexistentes de conversão de biomassa.

No Brasil, em virtude da relativa incipiência do tema “biorrefi naria” 
e da elevada competitividade da indústria de celulose em relação a seus 
concorrentes externos, a preferência é pelo modelo bottom-up, que permite 
às empresas iniciarem suas experiências por meio de projetos-pilotos com 
escalas reduzidas, com base na utilização de subprodutos de seus processos 
principais já existentes, conforme aponta o documento técnico elaborado 
pelo CGEE (CGEE, 2013).

O potencial de desenvolvimento de biorrefinarias na indústria 
de celulose

Como apresentado, as biorrefi narias podem ser autônomas ou integradas. 
No primeiro caso, trata-se de unidades industriais que são projetadas para 
operar independentemente de outras indústrias. No segundo caso, são bior-
refi narias integradas a unidades industriais já existentes, que, neste estudo, 
são aquelas integradas às fábricas de celulose e que se aproveitam de parte 
do processo produtivo previamente instalado para gerar os bioprodutos.

Uma biorrefi naria deve ser sustentável, ambientalmente correta e econo-
micamente viável; ou seja, deve produzir, de forma competitiva, bens que 
tenham potencial mercadológico.

No caso de uma biorrefi naria integrada ao setor de celulose e papel, 
além dos pontos expostos anteriormente, é preciso que ela não prejudique 



270

Bi
or

re
fin

ar
ia

 in
te

gr
ad

a 
à 

in
dú

st
ria

 d
e c

el
ul

os
e n

o 
Br

as
il:

 o
po

rt
un

id
ad

e o
u 

ne
ce

ss
id

ad
e?

a efi ciência da produção ou a qualidade do produto fi nal. Isso pode parecer 
óbvio, mas carece de uma interpretação mais aprofundada, já que a adição de 
um processo industrial paralelo a uma linha de produção de celulose – para 
a obtenção de bioprodutos diversos das fi bras e da energia – poderá afetar, 
em algum grau, a estabilidade operacional ou o balanço energético da planta.

Assim, uma biorrefi naria integrada tem como necessidades, por exemplo:

i. aumentar a receita e/ou a produção;

ii. melhorar a agregação de valor aos novos produtos e a toda a unidade 
industrial integrada;

iii. ter como base o uso de biomassas que não são utilizadas para a 
produção das fi bras de celulose e/ou de papel;

iv. ter excelente integração aos processos para máxima ecoefi ciência 
(mínimos desperdícios e impactos com poluentes);

v. deter tecnologias que não inviabilizem ou prejudiquem os processos 
e produtos tradicionais do setor;

vi. melhorar a eficiência de reciclagem dos resíduos industriais e 
fl orestais;

vii. ser neutra ou positiva na geração de carbono;

viii. não impedir as vantagens do crescimento da escala de produção 
das fábricas de celulose, que hoje já atinge cerca de 1,5 milhão de 
toneladas/ano em uma única unidade industrial (FOELKEL, 2015).

Apesar das inúmeras oportunidades pesquisadas e desenvolvidas, as 
tecnologias com aplicação direta na melhoria do desempenho das fábricas 
de celulose e papel e que não trazem distúrbios operacionais nos processos 
existentes são as que têm, na atualidade, despertado maior interesse de 
implementação a curto prazo.

Principais produtos oriundos da madeira

A composição química da madeira não pode ser defi nida com exatidão, 
uma vez que ela varia de acordo com a espécie, com as partes da árvore 
(raízes, tronco, ramos e casca) e com as condições ambientais (localização 
geográfi ca, clima, tipo de solo etc.), como demonstra a Tabela 3. Todavia, 
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tes químicos: estruturais e não estruturais (extrativos). O primeiro grupo 
engloba as substâncias macromoleculares que constituem a parede celular 
de todas as madeiras: a celulose, as hemiceluloses e a lignina. Do segundo 
grupo fazem parte as substâncias de massa molecular pequena, como os 
extrativos e as substâncias minerais, vulgarmente designadas como cinzas.

Tabela 3 | Composição química da madeira (percentagem de seu peso seco)

Tipo Celulose Lignina Hemiceluloses Outros
Fibra longa (coníferas) 40-44 19-33 25-29 2-8
Fibra curta (folhosas) 43-47 13-31 25-35 1-5

Fonte: Vidal e Da Hora (2011).

É possível extrair da celulose o etanol celulósico, além de outros produ-
tos como os nanocristais de celulose microfi brilados, úteis na produção de 
materiais que necessitem de alta resistência. A hemicelulose pode ser útil 
na obtenção de produtos altamente valorizados, tais como hidrogéis para a 
indústria farmacêutica, bioplásticos, resinas furânicas e reagentes químicos 
verdes (REVISTA O PAPEL, 2011).

Os produtos da lignina, por sua vez, são usados  , entre outras aplicações, 
como agentes dispersantes que dão fl uidez e estabilização ao concreto, co-
rantes têxteis, pesticidas, baterias e produtos de cerâmica, ou como aditivos 
em alimentos para animais e briquetes.5 A lignina pode, ainda, dar origem a 
produtos de grande valor agregado, como as fi bras de carbono.

Entretanto, para que seja possível obter esses produtos, a biomassa deverá 
passar por uma série de processos que visam a sua desconstrução e posterior 
transformação de seus componentes nos mais diversos bioprodutos. Para 
tanto, algumas rotas tecnológicas são desenvolvidas com base em duas 
plataformas principais.

Plataformas tecnológicas em destaque e principais rotas de conversão

Para que seja possível a produção desses diversos bioprodutos, duas 
plataformas tecnológicas principais, entre as apresentadas anteriormente, 

5 Disponível em: <http://www.borregaard.com/Business-Areas/Borregaard-LignoTech>. Acesso em: 
31 out. 2014.
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podem ser empregadas, isoladamente ou em conjunto, em uma biorrefi naria: 
a bioquímica e a termoquímica.

A plataforma bioquímica (hidrólise) age por intermédio do uso de um 
agente biológico para conversão dos açúcares presentes na biomassa em 
combustíveis líquidos e produtos químicos. Hemicelulose e celulose po-
dem ser hidrolisadas a açúcares e fermentadas microbianamente para a 
produção, por exemplo, do etanol, ou serem convertidas quimicamente em 
outros elementos.

Para tanto, duas rotas são frequentemente empregadas, hidrólise ácida 
e hidrólise enzimática do material pré-tratado (OGEDA; PETRI, 2010). 
Nesse processo, uma ou mais etapas de pré-tratamento da biomassa são 
necessárias, com o intuito de remover ou quebrar as camadas de lignina e 
hemicelulose, o que permite que as enzimas acessem a celulose com mais 
facilidade. Logo, a combinação de diferentes pré-tratamentos e enzimas para 
hidrólise gera uma grande diversidade de rotas tecnológicas para a produção 
de açúcares (ALVES, 2013).

Já a plataforma termoquímica consiste em converter termicamente a 
biomassa em combustível/energia, com destaque para os processos de: com-
bustão (biomassa em calor), gaseifi cação (gás combustível), pirólise rápida 
(óleo combustível), carbonização (carvão vegetal) e torrefação (biomassa 
torrada). A principal diferença entre esses processos ocorre pela temperatura 
da conversão e pela presença ou ausência de um agente oxidante, como ar, 
oxigênio ou vapor d’água (PELLEGRINI, 2012).

Em cada uma dessas plataformas, diversas rotas tecnológicas para a obten-
ção dos diferentes bioprodutos estão em constante desenvolvimento. Segundo 
CGEE (2013), o fracionamento da biomassa, com o intuito de obter diversos 
bioprodutos, encontra rotas tecnológicas já conhecidas e comprovadas, caso 
da gaseifi cação e da pirólise rápida de materiais lignocelulósicos, e rotas tec-
nológicas desconhecidas ou que precisam ser aperfeiçoadas, no que tange tanto 
à economia quanto à qualidade e efi ciência dos processos. Exemplos disso 
são a produção de etanol de segunda geração com base em resíduos lignoce-
lulósicos (ricos em lignina e carboidratos de cinco carbonos) e a extração e 
derivação de compostos de lignina para usos em fi bras de carbono e adesivos.

Ainda de acordo com o CGEE, por um lado, as alternativas tecnológicas 
de implementação mais simples são as que convertem a biomassa em bio-
combustíveis sólidos para combustão direta, tais como briquetes, pellets e 
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e não acrescentam muito à biomassa. Por outro, uma simples adição de um 
processo de torrefação para produzir um biogás combustível e um material 
sólido de maior poder calorífi co, que pode ser convertido em briquetes mais 
valiosos, pode servir para atender a mercados mais exigentes.

Todavia, são as rotas tecnológicas mais modernas que podem trazer 
maiores vantagens para a indústria mediante o fracionamento da biomassa 
e posterior conversão dos produtos intermediários como álcoois, furfural, 
dimetil-éter e biodiesel (FOELKEL, 2015).

Sendo assim, a vantagem para o setor de celulose com a introdução de 
processos de biorrefi naria em suas unidades industriais está no fato de que 
as instalações de extração das fi bras são plantas químicas, por defi nição, 
o que signifi ca que a introdução de novos processos para a conversão da 
biomassa não traria grandes alterações em suas rotinas operacionais.

De fato, as modernas plantas de celulose que utilizam o processo kraft6 
já funcionam como biorrefi narias, pelo menos quando se fala da produção 
de energia elétrica e térmica por meio da utilização de resíduos industriais 
e fl orestais que seriam destinados a aterros ou estações de tratamento de 
efl uentes (Figura 3).

Figura 3 | Fluxograma do processo de produção de celulose pelo método kraft

Cavaco
processo Cozimento Branqueamento Secagem BEKPEnfardamento

Evaporação Caldeira de
recuperação

Forno cal Caustificação

Cavaco
energia

Caldeira 
biomassa Turbogerador

Energia
elétrica

Combustível
fóssil

Licor negro

Vapor

Fonte: Elaboração própria.

6 No processo kraft, a madeira em cavacos sofre cozimento com a adição de sulfato de sódio e soda 
cáustica, processo que separa a lignina, a hemicelulose e os demais componentes da madeira das fi bras 
de celulose (ainda não branqueadas).
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Segundo CGEE (2014b), pela perspectiva da biorrefinaria, o processo 
kraft apresenta clara vantagem na obtenção de produtos de base renovável 
em relação a outros processos que partem da biomassa “crua”. Isso se 
deve porque a biomassa é desconstruída para a obtenção da celulose e 
deixa no licor negro outras macromoléculas já convertidas em diversos 
componentes que são candidatos imediatos à conversão de produtos 
em biorrefinaria.

Nas plantas de produção de celulose, o licor negro gerado no processo 
de cozimento é separado das fi bras de celulose e enviado para os evapora-
dores com o objetivo de elevar sua concentração de sólidos e possibilitar 
sua combustão. Em seguida, esse licor concentrado é encaminhado para 
a caldeira de recuperação. Sua queima possibilita, além da recuperação 
dos reagentes químicos, que retornam ao cozimento, o aproveitamento da 
energia térmica para a geração de vapor, que é utilizado em várias etapas 
do processo produtivo, até mesmo nos turbogeradores, para a produção de 
energia elétrica.

Dessa forma, nessas plantas industriais (com exceção da celulose), to-
dos os demais componentes da madeira são atualmente queimados para a 
obtenção de energia elétrica e vapor e não são utilizados para a produção 
de elementos de maior valor. Isso denota a grande possibilidade de criação 
de valor no segmento por intermédio das biorrefi narias.

Entretanto, a queima do licor negro na caldeira de recuperação, apesar 
de gerar energia elétrica e vapor – tanto para sua utilização no processo 
quanto para a venda –, ainda é um dos gargalos no aumento da produção de 
celulose nas fábricas atuais. Segundo Foelkel (2015), apesar de as fábricas 
de celulose kraft terem passado por um grande aumento de capacidade nos 
últimos sessenta anos, o crescimento da escala industrial só não foi mais 
intenso por conta das limitações impostas por uma complexa engenharia 
que visava ao aumento da capacidade das caldeiras de recuperação e dos 
fornos de cal.

Sendo assim, a simples remoção de parte da lignina do licor negro reduz 
o volume destinado à queima nas caldeiras de recuperação, o que oferece 
uma oportunidade para o aumento da produção de sua linha de fi bras, sem 
ter gargalos na recuperação dos químicos.
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celulose no Brasil

Inicialmente, é importante entender o contexto institucional da pesquisa 
em biorrefi no no Brasil, em que as biorrefi narias lignocelulósicas têm por 
base a cana-de-açúcar e as fl orestas plantadas de pínus e eucalipto. De fato, 
as técnicas para a produção de etanol de segunda geração, a partir do baga-
ço da cana-de-açúcar, já estão consolidadas (REVISTA O PAPEL, 2011). 
Falta, entretanto, desenvolver essa tecnologia para que sua produção seja 
mais competitiva e com custo comparável ao etanol de primeira geração. 
Ademais, a indústria sucroalcooleira tem quase quatro décadas de expe-
riência na produção de etanol de primeira geração, o que pode facilitar a 
integração de novos processos.

Cabe salientar a contribuição do Laboratório Nacional de Ciência 
e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), que integra o Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). O CTBE foi inaugurado em 
2010, com os objetivos de contribuir para a competitividade brasileira na 
produção e conversão industrial de biomassas em combustíveis (primeira 
e segunda geração), eletricidade e compostos derivados da química verde e 
de realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta nessa área. 
Contudo, apesar de o CTBE objetivar as pesquisas em biomassa para a 
produção de fontes energéticas em geral – o que pode benefi ciar dire-
tamente o setor de celulose e papel –, esse laboratório é ligado ao setor 
sucroalcooleiro e desenvolve, majoritariamente, pesquisas voltadas à 
utilização da cana-de-açúcar.

Quanto às pesquisas em biorrefi narias para o setor de celulose e papel, 
CGEE (2013) informa que o Brasil conta com diversos grupos de estudos, 
com destaque para o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, a Embrapa 
Florestas e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Diversas 
universidades vêm se dedicando ao tema, com a publicação de trabalhos 
acadêmicos. Cabe destacar a atuação das grandes empresas do setor: Fibria, 
Suzano e Klabin.

Apesar disso, não há um centro de tecnologia (CT) voltado para o de-
senvolvimento de tecnologias em biorrefi narias de celulose tal qual o CTBE 
para a cana-de-açúcar. Por essa razão, entre 2012 e 2014, formou-se um 
grupo de estudos para a criação de um CT voltado à celulose, liderado pelo 
CGEE e com as participações dos seguintes órgãos: CTBE, Ministério de 



276

Bi
or

re
fin

ar
ia

 in
te

gr
ad

a 
à 

in
dú

st
ria

 d
e c

el
ul

os
e n

o 
Br

as
il:

 o
po

rt
un

id
ad

e o
u 

ne
ce

ss
id

ad
e?

Ciência, Tecnologia e Inovação, Associação Brasileira Técnica de Celulose 
e Papel, BNDES, além das principais empresas do setor. Em princípio, o 
referido centro seria composto por oito laboratórios considerados os mais 
importantes para o apoio e desenvolvimento de pesquisas em análise de 
biomassa, rota termoquímica, rota química, extração, derivatização, análise, 
matriz celulósica e planta-piloto.

A expectativa era que esse novo centro pudesse atuar em parceria com o 
CTBE por conta das similaridades entre as pesquisas acerca das biorrefi na-
rias que utilizam cana-de-açúcar e as que utilizam biomassa fl orestal. Isso 
alavancaria pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias em biorrefi narias 
para o setor de celulose e papel.

Apesar de o grupo ter concluído um estudo com recomendações para a 
implantação do CT, a conclusão do projeto ainda depende de fatores como 
a defi nição do modelo jurídico a ser adotado, o detalhamento técnico do 
escopo de atuação do centro, além de que forma se daria a proteção ou 
partilha da propriedade intelectual dos resultados.

Rotas de conversão implementadas ou com potencial de 
implementação em fábricas de celulose no Brasil

Como já explicitado anteriormente, a produção de eletricidade e vapor 
por cogeração, para uso próprio ou venda de excedentes a terceiros, já é 
amplamente difundida nas plantas de produção de celulose no Brasil. A 
gaseifi cação da biomassa fl orestal para sua utilização no processo produtivo, 
sobretudo no forno de cal, também será potencialmente utilizada nas novas 
plantas produtoras de fi bras, assim como a produção de biogás de resíduos 
sólidos orgânicos da fábrica. A pirólise rápida da biomassa fl orestal para a 
produção de bio-óleo combustível (para uso no processo ou para coproces-
samento com o petróleo) e de gás combustível é outra tecnologia que pode 
começar a ser implementada em um prazo mais curto, a depender, sobretudo, 
de sua viabilidade econômica.

A extração da lignina do licor negro para uso interno como combustível 
no forno de cal e desgargalamento do sistema de recuperação do licor, por 
sua vez, é amplamente estudada no país. O processo necessário para sua 
implementação está bastante avançado e já existe, até mesmo, uma planta-
-piloto, construída pela Suzano, com essa tecnologia. Entretanto, o posicio-
namento das principais empresas do setor é que a extração da lignina para 
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os investimentos.

Por esse motivo, as principais ações que focam a utilização da lignina 
priorizam o avanço de processos produtivos mais efi cazes e menos custosos, 
para que sua utilização se torne viável não só para a queima, mas também pa ra 
a fabricação de produtos de maior valor, como fi bras de carbono, vanilina, 
aromáticos, carvão ativado e resinas fenólicas.

A peletização ou briquetagem de resíduos fl orestais, por sua vez, também 
são tecnicamente possíveis, mas não se mostram economicamente viáveis 
a curto prazo.

A obtenção de nanocelulose fi brilar (NCF) e cristalina (NCC) também se 
mostra potencialmente promissora tanto para a melhoria no revestimento 
e resistência de papéis (NCF) quanto para a utilização na elevação da força, 
resistência, refl etividade e impermeabilidade de materiais (NCC).

As rotas de hidrólise para a produção de açúcares e posterior conver-
são em combustíveis líquidos e produtos químicos também se mostram 
tecnologicamente promissoras. Todavia, por conta da competição com a 
indústria sucroalcooleira, mais avançada nesse setor, podem não se mostrar 
economicamente interessantes para as empresas do setor de celulose, a curto 
e médio prazos.

Rotas tecnológicas alternativas também são estudadas. Porém, a utili-
zação de processos mais complexos para a obtenção de produtos de maior 
valor dependerá não somente dos avanços tecnológicos e mercadológicos, 
mas também da estruturação de parcerias comerciais entre as empresas pro-
dutoras de celulose e papel e as indústrias química, automobilística, de bens 
de capital, de biotecnologia, entre outras, o que signifi ca alterar a cultura do 
setor, contumaz criador isolado de poucos produtos.

Estudos de caso globais em biorrefinaria e potenciais 
desdobramentos para as empresas brasileiras

Com base em uma apresentação realizada em outubro de 2013, na cidade 
de São Paulo, pela Pöyry – importante empresa de consultoria e engenharia 
do setor de papel e celulose –, são descritos cinco estudos de caso de projetos 
que foram ou estão sendo desenvolvidos em todo o mundo. Além disso, 
são identifi cadas oportunidades e iniciativas para as empresas brasileiras.
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Caso 1: Extração de lignina da Domtar, com capacidade de 27 mil t/ano

Domtar é uma empresa canadense que, até recentemente, tinha como 
principal produto papéis de imprimir e escrever. Com o declínio desse 
segmento, passou a atuar na busca de novos mercados – como celulose 
fluff e biorrefinarias. A Domtar utiliza tecnologia patenteada LignoBoost, 
criada pelo instituto de pesquisas Innventia7 e vendida para a Metso, 
em 2008.

Esta é a rota utilizada pela Suzano em sua planta-piloto, em Limeira. 
Segundo a Suzano, a tecnologia de extração da lignina foi totalmente de-
senvolvida pela própria empresa, em parceria com fornecedores de equi-
pamentos nacionais.

Apesar da possibilidade de utilização da lignina como combustível 
no forno de cal, o que reduz a necessidade do emprego de combustíveis 
fósseis no processo de fabricação de celulose, a extração do produto do 
licor negro para esse fi m não é interessante em termos econômicos. Por 
conta disso, usos mais nobres da lignina estão sendo desenvolvidos por 
empresas brasileiras do setor, sobretudo a Fibria e a Suzano. A perspec-
tiva é que, a médio prazo, seja possível obter vanilina, resinas fenólicas, 
dispersantes, ácidos aromáticos e fi bras de carbono para a utilização, 
principalmente, no setor automobilístico.

Um dos principais usos já comprovados para a lignina ocorreu mediante 
a obtenção de aglutinantes para a substituição de parte da resina ureia- 
-formaldeído na fabricação de painéis de madeira, fruto de uma parceria 
entre Suzano e Duratex. A Suzano já anunciou a implantação de uma linha 
de extração comercial, com início de produção previsto para o segundo 
trimestre de 2017.

Caso 2: Produção de nanocristais de celulose (NCC) no Canadá

A produção dos nanocristais de celulose se iniciou com a criação de uma 
joint venture entre a Domtar e a FPInnovations, denominada CelluForce, 
cuja planta, com capacidade de produção de apenas 1 t/dia, começou suas 
operações em 2012. A canadense FPInnovations é uma instituição de pes-
quisa privada, sem fi ns lucrativos, voltada para o setor fl orestal.

7 Instituto de origem sueca, Innventia é líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de inovações 
aplicáveis a matérias-primas de origem fl orestal.
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de produtos, uma vez que melhoram a força e a resistência dos materiais e 
podem reduzir danos causados por desgaste, umidade e radiação espectral. 
Além disso, sua refl etividade à luz (ultravioleta a infravermelho), impermea-
bilidade e estabilidade ao longo do tempo favorecem a criação de diversos 
novos nanoprodutos fl orestais que podem ser utilizados em numerosos 
setores industriais.

Dentre as principais utilizações, destacam-se: os biocompósitos para 
substituição óssea e reparação dental; usos farmacêuticos para a adminis-
tração de medicamentos; aditivos para alimentos e cosméticos; produtos de 
papel e de construção melhorados; fi bras fi adas e têxteis de alta resistência; 
aditivos para revestimentos; tintas; vernizes e adesivos; polímeros reforçados 
e bioplásticos; diversos materiais e compostos reforçados; componentes 
recicláveis estruturais e de interior para a indústria de transporte e aeroes-
pacial; fi lmes iridescentes e de proteção; pigmentos e tintas; impressoras de 
papel eletrônico; e novos tipos de revestimentos para a fabricação de papel.

Apesar dos avanços em pesquisas na área, esta foi a única iniciativa co-
mercial acerca desse produto mapeada pelos autores até o momento. Com 
relação às empresas brasileiras, apesar de não classifi carem essa área como 
prioritária, diversas pesquisas são realizadas em parcerias com laboratórios 
internacionais, sobretudo pela Fibria.

Caso 3: Remoção de hemiceluloses mediante a utilização de pré-hidrólise 
na produção de celulose solúvel

Para o desenvolvimento dessa tecnologia, a fi nlandesa Andritz redese-
nhou o processo de cozimento na produção de celulose solúvel ao eliminar 
algumas instabilidades presentes em sistemas anteriores. Isso permitiu a 
remoção de hemiceluloses por cozimento contínuo, em vez dos processos 
tradicionais, por batelada.

A vantagem dessa tecnologia é que ela pode ser facilmente aplicada em 
instalações existentes. Entretanto, apesar do uso potencial da hemicelulose 
retirada, sua principal vantagem, a curto prazo, é a fl exibilidade que propor-
ciona ao processo produtivo, que pode alternar entre a fabricação de celulose 
solúvel e tradicional, a depender das condições de mercado.

O Brasil tem, atualmente, duas produtoras de celulose solúvel: a Jari 
Celulose e a Bahia Specialty Cellulose, com boas oportunidades para o 
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 futuro. Por serem empresas de pequeno porte, os desenvolvimentos tecno-
lógicos e os investimentos em pesquisas não deverão acontecer sem apoio 
externo. A implantação do CT para pesquisas e desenvolvimento em bior-
refi narias seria de grande importância nesses casos.

Caso 4: Biorrefinaria da UPM-Kymmene Corporation (UPM) com uso do tall 
oil, na Finlândia, com capacidade de produção de 100 mil t/ano de biodiesel

Assim como a Domtar, a UPM tinha como um de seus principais mer-
cados os papéis gráfi cos (a empresa ainda é a líder global do segmento), 
mas, nos últimos anos, investiu pesado em novos mercados, em busca de 
uma diversifi cação de negócios.

Essa biorrefi naria, localizada em Lappeenranta, Finlândia, com capa-
cidade de produção de 100 mil t/ano de biodiesel, é a primeira aposta da 
companhia na produção de biocombustíveis usando a madeira.

O biodiesel da UPM ganhou o prêmio European Union’s Sustainable 
Energy Europe Award 2014, e a empresa se associou à WWF para promover 
o uso do novo biodiesel sustentável.

Uma vez que o tall oil é um subproduto do processo kraft de produção 
de celulose com base em coníferas (como o pínus), o Brasil não tem um 
grande potencial de produção nesse mercado. Além disso, quanto mais 
velha é uma árvore, maior o volume de resina nela existente, o que, no-
vamente, põe o Brasil em desvantagem, por conta do curto ciclo de corte 
das árvores.

É importante destacar que a Klabin, inicialmente, planejava produzir 
e vender tall oil por meio de seu novo site de produção de celulose em 
Ortigueira (PR). Entretanto, a empresa acabou decidindo utilizar o produto 
na própria planta para geração de energia.

A Irani Celulose S.A. é outra empresa que detém parcela signifi cati-
va dos plantios de pínus no Brasil e comercializa as resinas da madeira 
na forma de terebintina e breu (extraídas antes do corte, por processo 
semelhante ao da extração da borracha). Por conta do pequeno porte da 
empresa, é difícil imaginar projetos dessa natureza enquanto a tecnologia 
não estiver plenamente dominada e disponível. A implantação do CT, 
anteriormente citado, poderia auxiliar na pesquisa e no desenvolvimento 
dessas tecnologias.
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no forno de cal, realizada pela Metsa, na Finlândia

A fi nlandesa Metsa é uma empresa bastante diversifi cada, com receita 
anual de cerca de € 5 bilhões e que atua nos setores de madeira, painéis de 
madeira, celulose e papel.

A planta de gaseifi cação, cuja tecnologia foi fornecida pela Andritz, 
foi iniciada em 2012 e utiliza como matéria-prima as cascas das coníferas 
oriundas do processo produtivo da celulose. Com essa tecnologia, a empresa 
conseguiu zerar as emissões de carbono da planta ao substituir 100% do gás 
natural que era utilizado. Em função do sucesso do empreendimento, a Metsa 
estuda implantar essa tecnologia em suas outras três unidades na Finlândia.

A gaseifi cação da madeira é uma das linhas mais promissoras em biorrefi -
narias de papel e celulose, com potencial de aplicação a curto prazo. Apesar 
de a matriz energética setorial brasileira ser bastante limpa, a utilização de 
combustíveis fósseis, como o gás natural, ainda existe, sobretudo no forno 
de cal. Com o uso dessa tecnologia, é possível atingir uma matriz energética 
100% verde, principalmente nas grandes unidades produtoras de celulose.

A Fibria pretende utilizar essa tecnologia em sua nova linha de produção 
de celulose em Três Lagoas (MS). O objetivo é reduzir a praticamente zero 
a utilização de combustíveis fósseis em seu processo produtivo. Além disso, 
a adoção desse método é benéfi ca a toda a indústria nacional, uma vez que 
pode reduzir a praticamente zero a utilização setorial de gás natural.

O gás combustível, obtido pelo processo da gaseifi cação da biomassa, 
apesar de tornar a matriz energética setorial ambientalmente mais limpa, é 
de difícil estocagem e transporte. Por isso, a produção de bio-óleo apresenta 
vantagens logísticas, já que esse material pode ser estocado e transportado 
com facilidade e segurança.

Questões relativas ao mercado para bioprodutos derivados 
da biorrefinaria integrada às plantas de celulose

O desenvolvimento do setor de biorrefi narias, atrelado às plantas de 
celulose e papel, depende não somente de questões técnicas, mas também 
mercadológicas. O estudo Potencial de Diversifi cação da Indústria Química 
Brasileira (BAIN & COMPANY; GÁS ENERGY, 2014) abordou essa 
questão voltando-se, principalmente, para as condições de demanda dos 
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químicos renováveis. A pesquisa conclui que a química de renováveis 
(que inclui os bioprodutos oriundos das biorrefi narias integradas às plantas 
de celulose e papel) passará a ganhar importância – independentemente de 
regulações governamentais – apenas quando conseguir alcançar tecnologias 
que a ponham em pé de igualdade quanto aos custos com as rotas tradicio-
nais, ou seja, com as rotas baseadas na cadeia petroquímica.

Produtos e volumes potenciais
Segundo Foelkel (2015), por meio de uma fábrica com produção de um 

milhão de toneladas/ano de celulose kraft, seria possível obter:

 · Entre cinquenta mil e cem mil toneladas de lignina extraída, sem que 
sejam antecipados problemas maiores ao sistema de recuperação kraft.

 · Entre dez mil e vinte mil toneladas de hemiceluloses extraídas de 
cavacos ou licores.

 · Cerca de vinte mil toneladas de serragem da classifi cação de cavacos.
 · Cerca de vinte mil toneladas de cavacos desclassifi cados.
 · Cerca de dez mil toneladas de lodo orgânico (primário e secundário), 

provenientes da estação de tratamento de efl uentes.
 · Cerca de dez mil toneladas de metanol obtido dos gases não conden-

sáveis concentrados.

Ao adotar-se o conceito de biorrefi naria, ainda de acordo com Foelkel 
(2015), seria possível transformar os materiais anteriormente descritos em 
diversos produtos, tais quais:

 · Celulose: fi bras celulósicas, nanocelulose, nanofi brilas de celulose, 
etanol e outros químicos, gás de síntese e derivados, fermentos, pro-
teínas, eletricidade e vapor.

 · Hemiceluloses: furfural e hidroximetilfurfural, xilose, xilitol, etanol e 
outros químicos, fermentos, proteínas, ácido levulínico, eletricidade 
e vapor, gás de síntese e derivados.

 · Lignina: biocombustíveis, ligantes, espessantes, resinas fenólicas, 
carvão ativo, fi bras de carbono, eletricidade e vapor.

 · Extrativos: taninos, polifenóis, amido, ceras e graxas, suberina, ele-
tricidade e vapor.
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etanol, eletricidade e vapor.

 · Resíduos orgânicos industriais: etanol, biogás, composto orgânico, 
eletricidade e vapor.

 · Resíduos minerais industriais: corretivos e fertilizantes para o solo, 
cal, composto organomineral, entre outros.

Além dos produtos obtidos por intermédio do processo químico kraft, 
predominante no Brasil, grandes oportunidades também podem ser extraídas 
do processo conhecido como pré-hidrólise8 kraft, dominante nas empresas 
produtoras de celulose solúvel, como a Bahia Specialty Cellulose e, mais 
recentemente, a Jari Celulose. Esse processo torna disponível um líquido 
proveniente da hidrólise ácida da madeira, rico em açúcares hemicelulósicos 
degradados e passíveis de fermentações enzimáticas para a produção de 
furfural, xilose, etanol, ácido acético, xilitol etc.

Especifi camente com relação à produção de celulose de fi bra longa, que 
utiliza as coníferas como matéria-prima, é possível extrair o tall oil, obtido 
pela separação de uma nata de ácidos graxos saponifi cados presentes no 
licor negro oriundo do processamento dessa madeira.

Segundo Foelkel (2015), as principais utilizações para o tall oil são:

 · Tall oil bruto: fabricação de sabões, detergentes, desincrustantes, tintas, 
lacas, vernizes, emulsões de cola de asfalto, óleos aglomerantes, graxas 
e lubrifi cantes, plastifi cantes para a fabricação de borracha sintética.

 · Tall oil destilado: fabricação de sabões, detergentes, lacas, vernizes, 
tintas gráfi cas, esmaltes, emulsões, borracha sintética, colas, aditivos 
de óleos lubrifi cantes, entre outros.

Infelizmente não há dados públicos disponíveis que analisem os diversos 
mercados potenciais já abordados neste estudo. Os autores, contudo, obti-
veram informações que possibilitam dimensionar razoavelmente o mercado 
de bioprodutos derivados da lignina.

8 Etapa de pré-tratamento da madeira no processo de obtenção de celulose solúvel, cujo objetivo é a 
remoção de hemiceluloses. O tratamento da madeira é realizado a altas temperaturas, com utilização 
de água ou ácido mineral (SANTOS, R., 2011).
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Dimensionamento do mercado de bioprodutos derivados da lignina
Como apresentado anteriormente, o processo para a implementação da 

tecnologia de extração da lignina e transformação em derivados está bas-
tante avançado e já existe, até mesmo, uma planta industrial em construção 
(pela Suzano) para explorar esse insumo pela ótica da biorrefi naria. Além 
disso, é tido como um dos mercados mais promissores para biorrefi narias 
integradas a plantas de celulose.

Isso se confi rma pelos diversos segmentos industriais que se utilizam de 
intermediários e/ou produtos químicos que podem ser obtidos a partir da 
lignina, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 | Características e aplicações para a lignina

Grupo de 
aplicação

Características da lignina 
para a aplicação

Segmentos e usos

Aditivos Melhorar a propriedade específi ca 
de um material

Indústria de cimento e concreto
Pastilha de ração animal
Indústria de polímeros
Setor de pintura

Ligantes, 
aglutinantes 
e adesivos

Ter função de ligação ou “cola”, 
para servir como adesivo em 
aglomerados ou materiais 
compactados

Pastilha de ração animal
Em substituição a resinas fenólicas
Produção de painéis de fi bra de 
madeira

Dispersantes Evitar o acúmulo e a sedimentação 
de partículas não dissolvidas na 
suspensão

Indústria de pesticida
Lamas de produção de petróleo
Curtimento do couro
Indústria de corantes

Emulsifi cante Estabilizar emulsões de líquidos 
imiscíveis, como óleo e água, 
tornando-os resistentes à ruptura

Indústria de pesticida

Sequestrantes Associar-se a íons de metal, 
impedindo-os de reagir com outros 
compostos, tornando-os insolúveis

Micronutrientes agrícolas
Tratamento de água
Agente de limpeza industrial

Energia Ter alto poder calorífi co Geração de energia, na forma de 
eletricidade e vapor de processo

Adsorção Promover a adsorção de metais Como adsorvente natural
Produto 
químico

Ter caráter aromático Na obtenção da vanilina

Outros Apresentar propriedades 
antimicrobianas dos fragmentos 
fenólicos de lignina

Atividade antimicrobiana

Fonte: Santos, M. (2011).
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A lignina extraída não é pura, ela contém contaminações como enxofre, 
sódio, potássio, hemiceluloses etc. Por essa razão, quanto mais sofi sti-
cado for o uso desejado para essa lignina, melhor deve ser o processo de 
purifi cação [...]. Esse talvez seja hoje um dos principais entraves tecnoló-
gicos – purifi car a lignina a um nível tal de pureza que possibilite a ela ser 
matéria-prima para produtos nobres e valiosos, como a fi bra de carbono.

A lignina é, portanto, classifi cada conforme seu grau de pureza, que se 
refl ete em seu preço de comercialização. O uso da lignina para a fabricação 
de químicos é limitado, por conta da presença de contaminantes, como 
sais, açúcares, partículas, voláteis etc. Produtos químicos de maior valor 
poderão ser obtidos à medida que ligninas mais puras (de melhor qualidade) 
estiverem disponíveis.

As ligninas com baixo grau de pureza, que contêm compostos de en-
xofre em sua estrutura, dominam o mercado. Todavia, mesmo contendo 
contaminantes, são, normalmente, comercializadas pelo dobro do valor da 
tonelada da celulose.9

O Gráfi co 7 e a Figura 4 apresentam estimativas de preços dos deriva-
dos da lignina em função de sua aplicação e grau de pureza, bem como o 
tamanho do mercado potencial para cada produto.

O Quadro 1 mostra o potencial de desenvolvimento para cada tipo de 
lignina e segmento de aplicação. Os segmentos mais promissores quanto à 
demanda potencial são: construção civil, automotivo, eletrônicos, fabricantes 
de equipamentos, mineração, ração animal e agricultura (GRAND VIEW 
RESEARCH, 2015; MORDOR INTELLIGENCE, 2016).

Em 2014, o mercado global de lignina teria alcançado o patamar de 
1,1 milhão de toneladas c omercializadas – 85% desse volume represen-
tado por ligninas de baixo grau de pureza (ZION RESEARCH, 2015; 
RADIANT INSIGHTS, 2015). A demanda fi cou amplamente concentrada 
nos Estados Unidos e na Europa, que juntos consumiram mais de 70% 
do volume produzido (GRAND VIEW RESEARCH, 2015). Espera-se, 
entretanto, que regiões em desenvolvimento, como Ásia e América Latina, 

9 Disponível em: <http://purelignin.com/lignin>. Acesso em: 8 dez. 2015.
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contribuam signifi cativamente para o desenvolvimento do mercado global 
de lignina, em função de dois fatores importantes: (i) a crescente tendência 
na busca pelo desenvolvimento de produtos por meio de fontes renováveis; 
e (ii) a existência de robusta indústria de papel e celulose nessas regiões 
(GRAND VIEW RESEARCH, 2015).

Gráfico 7 | Preço de mercado x demanda por produtos derivados da lignina
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Fonte: Varanasi et al. (2013).

Em relação ao valor do mercado global de lignina, os números divergem 
consideravelmente. Segundo a consultoria de mercado Zion Research (2015), 
o mercado global de lignina teria atingido um valor próximo a US$ 775 mi-
lhões em 2014, e a previsão é que alcance um patamar de US$ 900 milhões 
em 2020.

Em contrapartida, Radiant Insights (2015), outra empresa especializada 
em pesquisa de mercado, estima que o mercado global de lignina deverá 
apresentar números bem mais promissores, superando os US$ 6 bilhões 
até 2022.



Papel e Celulose

287Figura 4 | Potencial de mercado de derivados da lignina

Betume

Lignina de  baixo
grau de pureza

Derivados de
fenóis

Vanilina

Energia

Bi
oc

om
bu

st
ív

el

Fenol

Resinas
fenólicas

Ca
rb

on
o 

at
iv

o

BTX**

Aditivos para
cimento

Refinaria

Fibras de 
carbono

Lignossulfonatos

Kraft

OS*

Lig
ni

na
  d

e 
al

to
gr

au
 d

e  
pu

re
za

01101001.000100.000

500

0

750

1.000

>5.000

0

Soda

500

250

750

250

Va
lo

r a
tu

al
 d

e v
en

da
 d

a l
ig

ni
na

 (€
/t

)

Va
lo

r d
o 

m
er

ca
do

 p
ot

en
ci

al
 (€

/t
)

Produção/volume de mercado (mil toneladas/ano)

Fonte: Gosselink (2011).
* Organosolv.
** Benzeno, tolueno, xileno.

Questões para reflexão
Apesar do potencial brasileiro e de toda a expectativa em torno do tema 

“economia verde”, em que a implantação do conceito de biorrefi naria inte-
grada desempenha papel fundamental, há pontos importantes que necessitam 
ser investigados pelas partes interessadas, a fi m de permitir: (i) uma adequada 
análise dos investimentos necessários e retornos esperados; (ii) a defi nição 
do momento mais apropriado para implementação de uma biorrefi naria; e 
(iii) a escolha da estratégia mais adequada, levando-se em conta os estágios 
tecnológico e mercadológico da indústria.

Algumas questões essenciais constam no documento técnico elaborado 
pelo CGEE (CGEE, 2013):

 · Quais bioprodutos oferecerão margens mais atrativas e serão mais 
competitivos a longo prazo?

 · Quais portfólios de produtos serão mais interessantes, em aspectos eco-
nômicos, considerando-se as vantagens competitivas de cada empresa?
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 · Quais são as melhores opções tecnológicas para a obtenção desses 
bioprodutos e como serão os processos produtivos e a estrutura de 
custos perante a maturação dessas tecnologias?

 · O modelo de fábrica integrada a uma biorrefi naria seria realmente 
mais lucrativo do que o existente hoje, sem integração e operando 
somente a produção e venda de celulose e o excedente de energia?

 · É possível mapear as sinergias e os confl itos potenciais que residem 
na adoção do conceito de biorrefi naria integrada a uma planta fabril 
antes de sua efetiva implantação?

 · Qual a melhor maneira de implementar uma biorrefi naria integrada a uma 
fábrica de celulose de forma a otimizar o uso da infraestrutura existente?

 · Quais são e como devem ser tratados os pontos indispensáveis à im-
plantação do conceito de biorrefi naria no Brasil (alianças, políticas 
públicas, fi nanciamento dos investimentos, legislação associada ao 
tema, sustentabilidade, desenvolvimento mercadológico etc.)?

Tentou-se responder a algumas dessas questões ao longo deste estudo. 
Porém, faz-se necessário um aprofundamento nas discussões, de modo 
a viabilizar efetivamente a implantação das biorrefi narias em plantas de 
celulose no Brasil.

Oportunidades
No Brasil, atualmente, uma nova fábrica de celulose tem capacidade 

de produção de cerca de 1,5 milhão de t/ano e demanda investimentos da 
ordem de R$ 6 bilhões, somente para a parte industrial. O setor é intensivo 
em capital e tem longo prazo de maturação, o que o torna bastante conser-
vador quando o assunto é o retorno sobre o investimento.

Contudo, apoiadas nos fatores relacionados a seguir, as empresas menos 
competitivas na produção de celulose têm buscado uma mudança na estraté-
gia de atuação, focando seus esforços em projetos industriais que propiciem 
um uso mais completo e rentável da biomassa para a obtenção de produtos 
de maior valor agregado:

i. busca pela redução na dependência do petróleo, que incentiva a 
utilização de novas fontes de energia, entre as quais a biomassa;
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iii. oportunidades de crescimento da chamada química verde; e
iv. redução gradativa do consumo per capita de alguns tipos de papel.

Em virtude de seu diferencial de competitividade, as empresas brasileiras 
ainda tendem a manter a atual estrutura organizacional. Porém, o fato de 
os projetos industriais em biorrefi narias integradas não serem relevantes no 
Brasil (até o presente momento) não signifi ca, de modo algum, que o país 
esteja à parte dos avanços nessa área.

As pesquisas estão surgindo em bom número, embora, muitas vezes, 
voltadas para o setor de cana-de-açúcar. Segundo CGEE (2013), foram 
publicados mais de duzentos artigos científi cos de pesquisadores nacionais 
sobre biorrefi narias lignocelulósicas.

Além disso, as grandes empresas brasileiras do setor, mais notadamente 
Fibria, Suzano e Klabin, investem, de forma ininterrupta, em PD&I com foco 
em biorrefi narias integradas ao setor de celulose e papel. Exemplos disso 
são: a primeira planta de extração de lignina da América Latina da Suzano; a 
compra de 6% das ações da empresa americana Ensyn pela Fibria, o que deve 
direcionar a empresa para a produção de biocombustíveis; e a construção, pela 
Klabin, de um grande laboratório científi co voltado para pesquisas nesse nicho.

Existe, ainda, outro ponto que merece atenção. As tecnologias que forem 
desenvolvidas para a utilização de biomassa no âmbito das biorrefi narias, 
independentemente da localização geográfi ca, poderão ser utilizadas no 
Brasil em condições bastante vantajosas, dada a disponibilidade de maté-
ria-prima de excelente qualidade e de baixo custo.

Entretanto, uma vez que o nível de urgência no Brasil não é o mesmo 
que no hemisfério Norte, é compreensível que as empresas sediadas no 
país tenham uma postura mais conservadora, mesmo porque muitas das 
tecnologias ainda estão em desenvolvimento, o que gera o risco de investir 
em uma rota que pode não ser a mais efi caz.

As oportunidades para o desenvolvimento dos bioprodutos são inúmeras, 
principalmente quando se considera o modelo de biorrefi narias integradas 
às plantas de produção de celulose. Isso porque as unidades industriais de 
extração das fi bras são plantas químicas por defi nição, o que signifi ca que a 
introdução de novos processos para converter a biomassa não traria grandes 
alterações em suas rotinas operacionais.
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Conclusões
Não obstante as grandes oportunidades potenciais que se apresentam 

em relação ao tema biorrefi naria, há de se compreender que uma mudança 
inovadora – independentemente da indústria em que ocorra – traz consigo 
a necessidade de maturação do processo de tomada de decisão por parte 
dos agentes.

Entretanto, a consolidação de um mercado de bioprodutos é fundamental 
para o sucesso do conceito de biorrefi naria. Segundo Niklas Berglin, diretor 
adjunto da área de Negócios de Biorrefi naria do Innventia, há “alguns nichos 
de mercado que sequer existem. Em outros casos, ainda são muito pequenos 
perto do volume de produtos que poderemos fabricar a partir desse conceito” 
(REVISTA O PAPEL, 2013, p. 10). Conforme apregoa Paulo César Pavan, 
gerente de Desenvolvimento de Processo e Produto da Fibria, novos nichos 
deverão ser consolidados a partir das vantagens percebidas pelo mercado 
em se utilizar produtos verdes, advindos de processos fabris sustentáveis e, 
talvez, com preços mais reduzidos em relação aos atualmente consumidos 
(REVISTA O PAPEL, 2013).

Além disso, levando-se em conta o potencial de melhora do desempenho 
ambiental que a implantação do conceito de biorrefi naria pode oferecer à 
indústria de celulose, tradicionalmente comprometida com a sustentabilidade 
de suas operações, pode-se afi rmar – respeitados os impactos sobre os ne-
gócios atuais e as estratégias corporativas de cada grupo empresarial – que 
o setor não desperdiçará a oportunidade de melhorar sua imagem como 
fomentador da economia verde (CGEE, 2013).

É plausível afi rmar que o setor no Brasil não se encontra alijado das 
discussões que ocorrem acerca do desenvolvimento das biorrefi narias inte-
gradas às plantas de produção de papel e celulose em todo o mundo. Além 
dos estudos realizados pela academia, a pesquisa e o desenvolvimento estão 
em constante transformação nas principais empresas da indústria, inclusive 
em parceria com vários dos melhores institutos internacionais.

Se ainda não foi possível observar um forte movimento para implantar fi -
sicamente essas unidades de biorrefi naria associadas, isso se deve mais à falta 
de maturidade tecnológica e mercadológica do que ao desinteresse setorial.

Por fi m, muito embora as empresas brasileiras já tenham mapeado, de 
forma bastante detalhada, as possíveis utilizações para a biomassa no futuro, 
bem como as rotas tecnológicas com maior ou menor probabilidade de sucesso, 
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que esses investimentos em diversifi cação da produção podem trazer.

Ainda que se tenha conhecimento de que algumas tecnologias já sejam 
passíveis de implementação, os autores deste artigo não conseguiram analisar 
o dimensionamento dos investimentos tanto em relação à capacidade quanto 
a valores, tampouco os retornos esperados nos diferentes mercados em que 
se pretende atuar. Os números, quando existem, são muito imprecisos.

É imprescindível identificar, contudo, em quais condições pode-se 
competir internacionalmente nesses novos setores e investigar quais riscos 
estão associados a essa nova matriz produtiva. A despeito das adversida-
des, a inegável vocação fl orestal brasileira tanto natural quanto oriunda de 
esforços em PD&I tem potencial para pôr o país em uma posição ímpar no 
mercado de bioprodutos renováveis oriundos de madeira plantada. Para 
tanto, o maior alinhamento entre empresas, universidades e poder público 
pode gerar ganhos futuros relevantes para o setor.

Espera-se, portanto, que à medida que os desafi os forem suplantados, os 
projetos comecem a ocorrer em maior número. Isso possibilitará às empresas 
brasileiras consolidarem sua competitividade internacionalmente no setor 
de base fl orestal.
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de Insumos Básicos do BNDES. O panorama e as perspectivas do setor, retratados no decorrer deste 
artigo, foram analisados em agosto de 2015 e refl etem os dados coletados entre julho e agosto do mesmo 
ano, tendo havido, depois dessa data de corte da análise, um agravamento da crise econômica, com 
particular ênfase no setor de óleo e gás, motivado principalmente pela contínua queda das cotações do 
barril de petróleo. As conclusões do estudo, no entanto, permanecem válidas e atuais.

 O mercado de apoio offshore – panorama 
e perspectivas

Filipe Bordalo Di Luccio
Priscila Branquinho das Dores*

Resumo
Os setores de construção naval e apoio offshore no Brasil experimentaram 
signifi cativo crescimento ao longo da década de 2000, incentivados pelo 
crescimento da demanda relacionada à exploração e ao desenvolvimento 
dos campos do pré-sal e pelos aspectos fi scais e regulatórios do setor, com 
destaque para a prioridade da contratação de embarcações de bandeira nacio-
nal, por meio de regulação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq). Embora os incentivos fi scais e regulatórios permaneçam, a redução 
da demanda por novas embarcações a partir do fi m de 2014, explicada pela 
queda das cotações do barril de petróleo, deteriorou a situação econômi-
co-fi nanceira das empresas que atuam nesses segmentos e reduziu o nível 
de emprego na construção naval. As perspectivas estão correlacionadas à 
velocidade da convergência dos preços do petróleo para sua média de longo 
prazo e, como consequência, à viabilidade econômica dos campos do pré-sal.
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Descrição do setor
A navegação de apoio marítimo offshore fornece o apoio logístico às 

unidades de exploração e produção de petróleo, levando os insumos ne-
cessários a suas operações e prestando diversos serviços como montagem 
e lançamento de equipamentos e tubulações; manuseio de âncoras, tubula-
ções e espias; apoio a serviços de manutenção em plataformas e estruturas 
submersas; transporte de equipamentos e pessoas; combate a incêndios e à 
poluição, entre outros.

Os tipos de embarcações de apoio offshore (Offshore Supply Vessels – 
OSV) mais comuns são o Anchor Handling, Tug and Supply (AHTS – navio 
de suprimento, reboque e manejo de âncoras) e o Platform Supply Vessel 
(PSV – navio de suprimento a plataformas), formando a maior parte da frota 
mundial e brasileira de apoio offshore. Têm obtido maior relevância os Oil 
Spill Recovery Vessel (OSRV – navio para recuperação de derramamento de 
óleo e combate a incêndios), em razão das crescentes exigências impostas 
por órgãos de controle ambiental para a operação dos campos petrolíferos, 
sobretudo depois do acidente ocorrido no Golfo do México, em 2010.

Outros tipos de embarcação destacam-se em fases específi cas do pro-
cesso exploratório: Pipe Laying Support Vessel (PLSV – navio para lan-
çamento de dutos submarinos), Remote Operated Vehicle (ROV) Support 
Vessel (RSV – navio com operação de robô submarino), Offshore Subsea 
Construction Vessel (OSCV – navio de construção submarina), Diving 
Support Vessel (DSV), Construction Support Vessel (CSV), Cable Laying 
Vessel (CLV) e Inspection, Maintenance and Repair Vessel (IMR). Há ainda 
OSVs de pequeno porte, sendo três os tipos mais comuns: Line Handling 
(LH), Utility (UT) e transporte de passageiros (P).

O mercado de embarcações de apoio offshore é bastante específi co, e 
sua dinâmica está estruturalmente ligada à atividade petrolífera. Enquanto 
no início da década de 1990 a produção offshore de petróleo respondia por 
cerca de um quarto da oferta mundial, a elevação das cotações do barril 
de petróleo ao longo dos anos 2000 motivou campanhas exploratórias nos 
campos marítimos, de maneira que estes passaram a representar um terço da 
produção total na década. O crescimento da produção offshore e a tendência 
de exploração em águas profundas e ultraprofundas impactaram diretamente 
o mercado de OSVs, que passou por um processo de crescimento da demanda 
global e de busca por navios mais complexos.
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simples, mas a maior complexidade logística nas atividades de apoio à explo-
ração e à produção em águas profundas e ultraprofundas, mais distantes da 
costa, aumentou os requisitos de potência e porte bruto dessas embarcações. 
Assim, atualmente, o preço médio das embarcações elevou-se, e as mais 
complexas chegam a custar mais de US$ 200 milhões.

É interessante observar que o aquecimento do setor de apoio offshore guarda 
boa correlação com os preços do barril de petróleo. O Gráfi co 1 apresenta as 
cotações do West Texas Intermediate (WTI) e do Brent Crude até julho de 2015.

Gráfico 1 | Preço do barril de petróleo: WTI e Brent
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Fonte: Elaboração própria, com base em EIA (2015).

A fi m de demonstrar essa correlação, são mostradas no Gráfi co 2 as 
curvas do preço médio anual do WTI e da quantidade de sondas de perfu-
ração marítimas encomendadas até 2012. A demanda por embarcações de 
apoio é proporcional à quantidade de unidades de perfuração e de produção 
empregadas, em uma razão de dois a quatro OSVs para cada uma dessas 
unidades, a depender da fase do ciclo do campo de petróleo e das peculiari-
dades tecnológicas envolvidas. Assim, a substituição das variáveis não gera 
prejuízo relevante e é motivada pelo mais fácil acesso à informação referente 
ao mercado de sondas, muito menos pulverizado que o de apoio. O índice de 
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correlação calculado entre o preço médio do WTI e a quantidade de sondas 
encomendadas anualmente é de 0,85, com um beta de 0,79 sonda/US$.

Gráfico 2 | Preço do barril e sondas encomendadas
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Fonte: Elaboração própria, com base em EIA (2015) e na base de dados Rig Report: Rig design and 
construction details, da Rigzone.

Histórico do setor no Brasil
No Brasil, a partir da década de 2000, o Governo Federal, atuando em 

conjunto com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), lançou medidas de polí-
tica industrial, visando estimular o setor naval do país. Enquanto a Petrobras 
realizava grandes encomendas aos estaleiros nacionais, a União atuou: com 
exigências de porcentagem mínima de conteúdo local nas atividades de 
exploração e produção; com incentivos fi scais; com a criação de um fundo 
garantidor à indústria; e com a concessão de crédito em condições especiais 
de juros por meio do Fundo da Marinha Mercante (FMM).

O Programa de Renovação e Ampliação da Frota de Apoio Marítimo 
(Prorefam), que consiste na contratação pela Petrobras das embarcações 
de apoio de que necessita no mercado nacional, por meio de contratos de 
afretamento e operação de longo prazo, foi o primeiro grande passo no apoio 
ao setor. Esse programa veio acompanhado, entre outros, do Programa de 
Modernização e Expansão da Frota (Promef), promovido pela Petrobras 
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transporte de petróleo e derivados e, mais recentemente, da contratação 
de sondas de perfuração a serem construídas no país.

O Prorefam foi implementado pela primeira vez em 1999. No entanto, 
a desmobilização do parque naval do país ocorrida nas décadas anteriores 
inviabilizou as metas desejadas, de maneira que a Petrobras acabou por 
contratar muitas das embarcações de que precisava no exterior. No Brasil, 
foram 19 novas embarcações contratadas e vinte modernizações.

Em 2004, a Petrobras prosseguiu com o objetivo de modernizar a frota, 
retomando o programa. Nessa nova etapa, foram contratadas trinta embar-
cações nacionais, além de haver 21 modernizações e jumborizações.

Especialmente a partir de 2005, a elevação dos preços do barril de petróleo 
acentuou a atividade exploratória em águas ultraprofundas, gerando demanda 
adicional por embarcações de apoio. Esse processo levou à descoberta, em 
2007, de grandes reservatórios de petróleo localizados na camada geológica 
do pré-sal, dando início a uma intensa campanha exploratória específi ca e a 
elevados investimentos para o desenvolvimento desses campos. O mercado 
de apoio offshore foi um dos principais benefi ciados por esse cenário, uma 
vez que se ampliou de maneira signifi cativa a necessidade da Petrobras por 
embarcações com conteúdo local, a fi m de cumprir as exigências da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com relação 
ao conteúdo local exigido para operação dos campos leiloados, reforçando 
a política. Além disso, as especifi cidades do pré-sal exigiram navios mais 
complexos, com maior tecnologia embarcada, promovendo um salto tec-
nológico da construção naval.

Nesse contexto, foi iniciada em 2008 a mais recente e relevante etapa 
do Prorefam, com previsão inicial de contratação de 146 embarcações entre 
2008 e 2014. No período, foram realizadas sete rodadas de licitações, que 
resultaram na contratação de 121 embarcações. Não há, entretanto, previsão 
para a realização de novas etapas que visem atingir a quantidade de embar-
cações previamente planejada.

Destaca-se que os contratos de afretamento assinados no âmbito do 
Prorefam são de longo prazo (quatro ou oito anos, a partir do início efetivo 
da operação, renováveis por igual período) e concedem ao armador até três 
anos para a apresentação do navio à Petrobras, o que reduz signifi cativamente 
o risco do negócio: em primeiro lugar, a empresa não “constrói no risco”, 
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isto é, realiza o investimento inicial com a garantia da receita futura por 
período sufi ciente para remunerar o capital; adicionalmente, esse modelo 
viabiliza o fi nanciamento em diversos casos nos quais o credor não apoiaria 
o projeto, uma vez que os direitos creditórios do contrato de longo prazo 
com a Petrobras representam uma garantia líquida e de boa qualidade.

Em paralelo à maior demanda decorrente da exploração de petróleo 
em águas profundas e ultraprofundas e às políticas de conteúdo local, o 
ambiente regulatório busca incentivar que as embarcações em operação no 
país sejam de bandeira brasileira e operadas por empresas sediadas no Brasil 
(empresa brasileira de navegação – EBN). A Lei 9.432, de 8 de janeiro de 
1997, e a Resolução Normativa 1 da Antaq, de 13 de fevereiro de 2015, 
estabelecem que, em regra, o afretamento de embarcações estrangeiras 
depende de autorização da Antaq, concedida por período de até 12 meses. 
Registre-se que a obtenção da autorização está condicionada à inexistência 
ou à indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo e do 
porte adequados para o transporte/apoio pretendido, a ser verifi cada por 
meio de procedimento denominado “circularização”.

Por meio da circularização, no período entre sessenta e 180 dias que 
antecede o início da operação da embarcação estrangeira ou a renovação da 
autorização, a empresa interessada deverá formular consulta às demais EBNs 
para verifi car a existência de embarcação de bandeira brasileira disponível e 
o interesse em realizar o afretamento. Nessa seara, uma EBN poderá bloquear 
o afretamento pela embarcação estrangeira oferecendo uma embarcação que 
atenda aos requisitos previamente especifi cados na consulta.

Como até 2014 o mercado se mostrava bastante aquecido, com uma 
demanda por embarcações de apoio superior à capacidade instalada da 
indústria naval brasileira, o processo de bloqueio de navios estrangei-
ros não era imprescindível à contratação daqueles produzidos no país. 
Além do Prorefam como estímulo ao mercado de novas embarcações, 
algumas empresas construíam “no risco”, isto é, sem contrato fi rmado 
previamente. Nesses casos, antes mesmo do término da obra, iniciava-se 
o procedimento de bloqueio. No entanto, dado o plano de investimentos 
da Petrobras, a necessidade crescente por OSVs permitia a acomodação 
de toda a oferta, e os processos de bloqueio iniciados acabavam sendo 
suspensos. Conforme será exposto na seção “Situação atual do setor no 
Brasil”, há alguns meses a possibilidade de bloqueio de embarcações 
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navios de bandeira nacional.

Ainda no âmbito regulatório, o Registro Especial Brasileiro (REB), insti-
tuído em 1997, oferece: uma série de benefícios às embarcações registradas, 
possibilitando tratamento fi scal e legal equiparado aos bens de exportação 
durante sua construção, modernização e reparo; acesso a combustível a 
preço equiparado ao cobrado para a navegação de longo curso e isenção 
do recolhimento de taxa para manutenção do Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Profi ssional Marítimo. Para obter o registro e seus benefícios, as 
embarcações devem ser necessariamente brasileiras ou estrangeiras afretadas 
a casco nu com suspensão de bandeira, observando, nesse último caso, o 
limite de tonelada de porte bruto (TPB) permitido, de acordo com a frota 
de bandeira nacional da empresa.1 Note-se que as embarcações estrangeiras 
que obtêm o REB são equiparadas às de bandeira brasileira.

Adicionalmente, a política industrial do país buscou incentivar a indústria 
de construção naval nacional. Em 2008, a indústria naval foi incluída como 
um dos setores estratégicos da Política de Desenvolvimento Produtivo. 
Isso implicou a desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para o fornecimento de materiais para a construção naval e a redução 
a zero das alíquotas de Programa Integração Social (PIS)/Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofi ns) sobre equipamentos desti-
nados à construção naval.

Assim, o mercado brasileiro de apoio offshore esteve aquecido nos 
últimos anos graças à maior importância da exploração de petróleo em 
águas profundas e ultraprofundas e aos incentivos regulatórios e de política 
industrial existentes.

Além disso, em 2010, quando houve um aumento da frota mundial de 
embarcações de apoio, resultante das encomendas anteriores à crise de 2008, 
de forma atrelada à lenta recuperação da atividade econômica no período 
pós-crise, diminuíram as taxas diárias no mercado spot. A partir daí, em 

1 De acordo com a Lei 9.432/1997, “independe de autorização o afretamento de embarcação estrangeira 
a casco nu, com suspensão de bandeira, para [...] navegação de apoio marítimo, limitado ao dobro da 
tonelagem de porte bruto das embarcações, de tipo semelhante, encomendadas pela empresa brasileira 
de navegação a estaleiro brasileiro instalado no País, com contrato de construção em efi cácia, adicionado 
de metade da tonelagem de porte bruto das embarcações brasileiras de sua propriedade, ressalvado o 
direito ao afretamento de pelo menos uma embarcação de porte equivalente”.
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contraponto à volatilidade do mercado spot, as oportunidades de contratos 
de longo prazo em regiões com potencial de exploração em águas profun-
das, como oeste da África, Golfo do México e Brasil, ganharam relativa 
importância. O mercado brasileiro manteve-se bastante atrativo até o fi m 
de 2014, quando a Petrobras, em função dos novos patamares do preço do 
petróleo e da conjuntura fi nanceira da companhia, deu início a um processo 
de redução de seu plano de investimentos para o período 2015-2020, con-
forme apresentado na seção “Situação atual do setor no Brasil”.

Estrutura do mercado brasileiro
No Brasil e no mundo, os PSVs correspondem ao tipo mais comum de 

embarcação de apoio offshore, seguido dos AHTSs. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo (Abeam), em agosto de 2015, 
compunham a frota de apoio atuante no Brasil 464 embarcações (53% delas 
de bandeira brasileira), distribuídas por tipo, como indicado no Gráfi co 3.

Gráfico 3 | Frota de apoio offshore no Brasil
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Fonte: Abeam (2015).

Além dos PSVs, que correspondem a 52% dos navios em operação no 
país, têm destaque os AHTSs, representando 18%, e os LHs, com 15%. 
Embora cerca de metade da frota seja composta por embarcações brasi-
leiras, essa proporção é muito variável entre os diferentes tipos de navio. 
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majoritariamente estrangeiras, como os AHTSs (73%), os PLSVs (81%) 
e os RSVs (88%). Os tipos mais simples, como os LHs e os Crew Boats, 
contam, respectivamente, com 99% e 86% de barcos de bandeira brasileira. 
No caso dos PSVs, o índice de nacionalização da frota é de 53%.

Com relação aos armadores, responsáveis pelas operações das embar-
cações, atualmente, o mercado brasileiro conta com cerca de cinquenta 
empresas, sendo parte relevante composta por empresas estrangeiras, 
incluindo líderes mundiais como Tidewater, Bourbon Offshore, Seacor, 
Maersk, Farstad, DOF, Gulf Offshore e Edison Chouest. O último é o gru-
po com a maior frota no país, responsável pela operação de 58 navios, por 
intermédio de sua subsidiária Bram. Os armadores mais relevantes estão 
discriminados no Gráfi co 4.

Gráfico 4 | Distribuição da frota por empresa
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Fonte: Elaboração própria, com base em Abeam (2015).

Em virtude do contexto econômico e do pacote de estímulos descritos 
na seção anterior, foi mobilizada a indústria local de construção naval. 
Destaque-se que o principal vetor dessa resposta foram os armadores, que, 
interessados em possuir frotas com navios de bandeira nacional, de forma 
a se benefi ciar dos contratos oferecidos pela Petrobras, verticalizaram suas 
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estruturas e ingressaram no ramo de construção naval de apoio marítimo 
offshore. Atualmente, há mais de dez estaleiros de médio e grande porte 
instalados no país, e a maior parte é produto dessa verticalização.

A competitividade dos armadores depende basicamente da adequação de 
sua frota às necessidades da contratante, de seu desempenho operacional e 
do preço oferecido por seus serviços. Nos casos em que há integração ver-
tical entre estaleiro e armador, os fatores de competitividade dos estaleiros 
refl etem-se também na competitividade dos armadores. Esse é o caso da 
Bram (estaleiro Navship), da Starnav (estaleiro Detroit), do grupo Oceana/
CBO (estaleiros Oceana e Aliança) e da Wilson, Sons Offshore (estaleiro 
Wilson, Sons).

Assim, fatores como preço e produtividade da mão de obra, compe-
tência em gestão e montagem e disponibilidade de navipeças infl uenciam 
os custos dos estaleiros e, consequentemente, impactam os armadores. Da 
mesma forma, estaleiros que dispõem de projetos próprios de engenharia 
da embarcação podem obter maior vantagem de custo, uma vez que detêm 
maior controle sobre a escolha dos fornecedores de navipeças.

Em geral, os grupos verticalizados despendem um capital expenditure 
(CAPEX) bastante inferior ao de empresas que adquirem as embarcações 
de terceiros. Essa defasagem decorre da pequena oferta de estaleiros 
especializados em embarcações de apoio – poucos estaleiros (com porte 
limitado) constroem para terceiros, em relação a um grande número de ar-
madores e operadores que necessitam de maior conteúdo local para ofertar 
em licitações.

Do lado da demanda, os armadores também enfrentam um número 
reduzido de empresas contratantes, com elevada exposição à Petrobras. 
Mesmo depois da redução da frota contratada, conforme comentado na 
seção “Situação atual do setor no Brasil”, a empresa concentra o afre-
tamento com aproximadamente 80% dos OSVs em operação no país 
(BRAGA, 2015).

Situação atual do setor no mundo
A partir de meados de 2014, iniciou-se uma forte tendência de queda 

do preço de barril de petróleo, partindo de US$ 115 em junho de 2014 para 
US$ 45 em janeiro de 2015 (cotações do Brent). Do início de 2015 até 13 de 
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barril (tendo atingido a máxima de US$ 66,33 e a mínima de US$ 45,13), 
contra a média de US$ 98,96 em 2014.

Um movimento semelhante havia ocorrido com a crise fi nanceira interna-
cional de 2008: o preço do Brent havia atingido a máxima de US$ 143,95 em 
julho daquele ano, quando se iniciou uma tendência de forte desvalorização 
até dezembro do mesmo ano, mês em que chegou a ser cotado a US$ 33,73.

Esses cenários são relevantes na medida em que a demanda por embar-
cações de apoio offshore em todo o mundo é bastante correlacionada com 
as projeções dos preços do barril de petróleo. PSVs, os quais representam 
cerca de metade da frota, são utilizados durante todo o ciclo de um campo, 
mas o restante das embarcações tem seu uso mais concentrado na fase de 
desenvolvimento, quando são realizados grandes investimentos. Assim, uma 
redução nas cotações projetadas para o petróleo retira a atratividade dos 
novos projetos e, portanto, torna as empresas menos propensas a investir. 
De acordo com Marcon International (2015b), as empresas de petróleo nos 
Estados Unidos têm reduzido ou postergado seus gastos de capital em 25% 
a 70%, embora esses cortes tenham sido mais focados nos investimentos 
em campos de óleo não convencional.2

Conforme foi explicado na seção “Descrição do setor”, a retirada de 
operação de sondas marítimas impacta diretamente o setor de apoio offshore 
em uma razão de dois a quatro OSVs por unidade. Por essa razão, de forma 
semelhante ao que se verifi cou entre 2008 e 2009, o setor de apoio offshore, 
em geral, está ofertante, levando as taxas diárias a patamares mais baixos. 
Até agosto de 2015, esse cenário havia impactado de forma mais relevante 
as embarcações mais antigas e de menor porte. Entretanto, a perspectiva 
para as embarcações mais novas também não é positiva: segundo a IHS 
Maritime, os estaleiros, em junho de 2015, tinham mais de 570 navios 
de apoio offshore encomendados, dos quais mais de quatrocentos tinham 
data de entrega prevista ainda para 2015. Embora houvesse perspectiva de 
cancelamentos de encomenda e postergações de obras, reduzindo para 220 
a quantidade de entregas até o fi m daquele ano, o cenário de sobreoferta 
acabará por atingir também esse segmento.

2 O número de sondas terrestres em operação naquele país diminuiu de 1.900 unidades, em 2014, para 
1.100, em fevereiro de 2015, mantendo ainda tendência de redução.
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Por outro lado, a redução do número de sondas em operação poderá 
signifi car, no médio prazo, uma restrição da oferta de petróleo, revertendo 
parcialmente o recente movimento das cotações do barril de petróleo.

A Tabela 1 compara a situação do mercado internacional de apoio offshore 
no primeiro semestre de 2015 com o mesmo período em 2013.

Tabela 1 | Evolução das taxas de utilização e preços no mercado internacional de 
apoio offshore

 Taxa de utilização (%) Taxa de afretamento – 
média janeiro a junho (US$ mil)

 Abr. 2013 Abr. 2015 2013 2015 Variação (%)
PSV de médio porte 72 50 19,31  5,97 (69)
PSV de grande porte 84 71 21,12  7,29 (65)
AHTS de médio porte 65 55 34,94 20,82 (40)
AHTS de grande porte 66 63 60,70 29,58 (51)

Fonte: Elaboração própria, com base em Seabrokers (2013; 2014a; 2014b; 2015).

Situação atual do setor no Brasil
O mercado de apoio offshore no Brasil é menos sensível à volatilidade 

externa em virtude dos incentivos detalhados na seção “Histórico do setor 
no Brasil”. Além dos contratos de longo prazo, comuns no passado recen-
te, com receitas previsíveis desde o início do investimento, a prioridade 
para embarcações nacionais garantida pela regulação da Antaq ainda gera 
oportunidades de negócio. Assim, o movimento de queda ocorrido em 2008 
impactou pouco o setor no país.

Desde 2014, no entanto, verifi ca-se uma situação menos favorável, uma 
vez que a Petrobras, principal motor da demanda por embarcações de apoio 
offshore no Brasil, teve sua situação econômico-fi nanceira degradada ao longo 
dos últimos anos (PETROBRAS, 2015a). Ademais, de forma coerente com o 
cenário mundial, a carteira de encomendas dos estaleiros brasileiros é elevada,3 
o que gera a perspectiva de uma quantidade relativamente alta de embarca-
ções entregues entre 2015 e 2017, tornando o mercado ainda mais ofertante.

3 De acordo com Marcon International (2015a), os estaleiros no país concentravam, em fevereiro de 
2015, a segunda maior carteira de encomendas de embarcações de apoio no mundo, representando 7,9% 
do total (superado apenas pela China). 
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anual de embarcações construídas no país até agosto de 2015, bem como 
um retrato, nesse mesmo mês, da carteira de encomendas nos estaleiros 
brasileiros,4 distribuída por ano de entrega previsto.

Gráfico 5 | Evolução da construção naval no Brasil
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Abeam (2015), Antaq (2015), Brasil (2015b) e 
dados do acompanhamento de projetos fi nanciados pelo BNDES.

Verifi cou-se que, em agosto de 2015, estavam em operação 219 embar-
cações de apoio construídas no país e compunham a carteira de encomendas 
nos estaleiros brasileiros outros 74 navios, que serão acrescidos à frota 
nacional, a maior parte entre 2015 e 2017.

Do ponto de vista da demanda, a atual conjuntura econômico-fi nanceira 
da Petrobras implicou duas importantes consequências para o setor de apoio 
offshore: (i) uma revisão de seu plano de investimentos; e (ii) um esforço 
da companhia para a redução de gastos operacionais.

4 A carteira de encomendas foi elaborada com base no quadro de projetos priorizados pelo Conselho 
Diretor do Fundo da Marinha Mercante, excluindo-se os projetos interrompidos e aqueles com baixa 
probabilidade de serem viabilizados e ajustando-se as datas previstas em função dos atrasos verifi cados.
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No tocante ao primeiro aspecto, o Plano de Negócios e Gestão (PNG) da 
Petrobras divulgado em junho de 2015 prevê investimentos de US$ 130 bi-
lhões no período 2015-2019 (PETROBRAS, 2015b), o que representa uma 
redução de 37% em relação ao plano anterior (PETROBRAS, 2014).5 Além 
disso, a empresa pretende realizar desinvestimentos de US$ 15,1 bilhões no 
primeiro biênio (incremento de 10% em relação ao projetado anteriormen-
te), além de reestruturação de negócios, desmobilização de ativos e outros 
desinvestimentos no período de 2017-2019, que totalizam um fl uxo de caixa 
incremental de US$ 42,6 bilhões.

Por outro lado, o segmento de Exploração e Produção (E&P), o qual é 
responsável pela contratação das embarcações de apoio para o desenvolvi-
mento dos campos, vem aumentando sua participação relativa no total de 
investimentos da Petrobras desde o plano de negócios divulgado em 2010, 
quando representava 48% do total. Assim, nesse segmento, a redução dos 
investimentos previstos no plano de negócios 2015-2019, em relação ao 
divulgado no ano anterior, foi ligeiramente inferior ao restante da empresa, 
passando de US$ 153,9 para 108 bilhões, ou seja, um corte de 29,4%. A 
participação relativa do E&P nos investimentos da Petrobras passou de 70%, 
no PNG 2014-2018, para 83% no período 2015-2019.

Os investimentos em E&P podem ser categorizados em (i) exploração, (ii) 
desenvolvimento da produção e (iii) suporte operacional; e os dois primeiros 
são responsáveis pela demanda por embarcações de apoio offshore. No caso 
brasileiro, destaca-se a categoria de desenvolvimento da produção, uma vez 
que a fase exploratória engloba basicamente embarcações de levantamentos 
sísmicos e sondas de perfuração, sobretudo para águas profundas e ultra-
profundas, as quais contam com posicionamento dinâmico, o que dispensa 
parte dos AHTSs. Por isso, ressalta-se que, entre os cortes nos investimentos 
envolvendo o segmento de E&P, a categoria desenvolvimento da produção 
foi a menos afetada, com uma redução de 20,5%. Assim, aumentou sua par-
ticipação relativa nos investimentos em E&P de 73%, no plano de negócios 
do ano anterior, para 82%, no período 2015-2019.

A Figura 1 ilustra a revisão do plano de negócios.

5 Cabe destacar que depois da redação deste artigo, a Petrobras divulgou, por meio de Fatos Relevantes 
(PETROBRAS, 2015c; 2015d), em outubro de 2015 e janeiro de 2016, ajustes no PNG 2015-2019, 
reduzindo ainda mais os investimentos previstos para o biênio 2015-2016, em US$ 12 bilhões, e os 
gastos operacionais, em pelo menos US$ 6 milhões.
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Fonte: Elaboração própria, com base na comparação dos planos de negócio da Petrobras (2014; 2015b).

A relativa preservação dos investimentos em desenvolvimento da produção 
deve-se ao fato de que essa categoria contempla projetos com menor risco re-
lativo, uma vez que a fase exploratória, na maioria dos casos, já comprovou as 
características do reservatório que tornam seu desenvolvimento técnica e eco-
nomicamente viável e com maior capacidade de geração de caixa em um prazo 
relativamente inferior. Assim, levando em conta o cenário atual, a Petrobras 
tem preferido manter o foco em projetos que melhorem seus indicadores de 
liquidez e rentabilidade nos próximos anos. Além disso, uma parcela importante 
das reservas da companhia encontra-se hoje na camada do pré-sal, em campos 
ainda não totalmente desenvolvidos nas bacias de Santos e de Campos.

Contudo, a redução de US$ 23,1 bilhões nos investimentos no segmento 
de desenvolvimento da produção não é irrelevante e já se refl ete no mercado 
de navegação – a Petrobras postergou a contratação ou o início da operação 
de diversas unidades de perfuração (navios-sondas e plataformas semis-
submersíveis) e de plataformas de produção (Floating Production Storage 
and Offl oading – FPSOs), provocando a redução da demanda por serviços 
de apoio offshore nos próximos anos. Até 2014, era previsto o início da 
operação de 23 FPSOs no período de 2015 a 2018; em 2015, para o mesmo 
período, eram previstas apenas 14 unidades, o que signifi ca uma redução de 
39%. Considerando o fator de encadeamento com o setor de apoio offshore, 
apenas o novo planejamento da produção seria capaz de reduzir de 18 a 36 a 



310

O 
m

er
ca

do
 d

e a
po

io
 o

ffs
ho

re
 – 

pa
no

ra
m

a 
e p

er
sp

ec
tiv

as

quantidade de OSVs necessários à frota contratada pela Petrobras no período. 
Ademais, a empresa tem feito esforços para otimizar o uso das embarcações 
que possui à disposição, por meio do aumento de sua taxa de utilização, o que 
reduz ainda mais a dimensão ótima da frota que precisa manter contratada.

Por essas razões, a oitava rodada de licitações no âmbito do Prorefam, que 
estava prevista para o primeiro trimestre de 2015, não foi realizada e será, 
provavelmente, cancelada. As licitações internacionais da Petrobras previstas 
para o primeiro semestre do mesmo ano (AHTS 18000, AHTS 21000 e PSV 
1500) foram canceladas depois da apresentação dos lances pelas concorrentes.

Além disso, de acordo com informações veiculadas na imprensa espe-
cializada, a Petrobras não renovou quarenta contratos de afretamento que 
venceram no primeiro semestre de 2015. Como os AHTSs têm seu uso mais 
concentrado na fase de desenvolvimento dos campos, essas embarcações 
foram as mais afetadas pelos cortes, representando metade dos contratos não 
renovados. Os PSVs, embora representem aproximadamente metade da frota 
de apoio no país, foram alvo de apenas 27% da redução, uma vez que seu uso 
é indispensável às plataformas que já estão em operação, cuja continuidade é 
menos sensível às cotações do barril de petróleo. Outras categorias afetadas 
foram os PLSVs (8%), FSVs (8%) e RSVs (5,4%), conforme Figura 2.

Figura 2 | Contratos de afretamento não renovados pela Petrobras entre janeiro e 
junho de 2015
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Fonte: Montenegro (2015).
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ainda setenta contratos de apoio offshore com vencimento previsto até de-
zembro do mesmo ano. Além disso, de acordo com o Sindicato Nacional da 
Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), a redução 
da frota de apoio da Petrobras deverá totalizar noventa embarcações, o que, 
em conjunção com a elevada carteira de encomendas nos estaleiros brasi-
leiros, aumentará a sobreoferta no mercado doméstico.

Nesse cenário, desde o fi m de 2014, os armadores que detêm embarcações 
nacionais não contratadas vêm solicitando o bloqueio da autorização da Antaq 
para as embarcações similares de bandeira estrangeira com contrato vigente, 
de modo a obter a prioridade nas operações com a Petrobras e outras empresas 
(“afretadoras”). De fato, entre dezembro de 2014 e agosto de 2015, a quanti-
dade de embarcações de apoio estrangeiras em operação no país reduziu-se 
de 257 para 219 (aproximadamente 14,8%), ao passo que o número total de 
embarcações (nacionais e estrangeiras) diminuiu apenas 7,2%.

O processo de bloqueio, no entanto, não tem se mostrado ágil, por diver-
sos motivos. Em primeiro lugar, porque a Petrobras, visando reduzir a frota, 
em muitos casos, não substitui a embarcação bloqueada pela nacional – opta 
por não contratar nenhuma das duas. Em outros casos, o afretador e o ar-
mador não chegam a um consenso sobre o preço: enquanto o primeiro quer 
manter a mesma taxa que pagava pela embarcação estrangeira, ou mesmo 
reduzi-la, o armador nacional exige uma taxa superior, alegando o custo do 
conteúdo local. Destaca-se que, nessa negociação, o armador pode ganhar 
maior poder de barganha ao bloquear simultaneamente diversas embarcações 
estrangeiras enquanto a sua não é contratada. Assim, no caso de OSRVs, 
objeto de exigências ambientais para as operações de produção, o bloqueio 
se mostra mais efi caz e favorável ao armador. Caso a negociação não se con-
clua com facilidade, as partes podem solicitar a intervenção da Antaq, que, 
com base na taxa paga à embarcação bloqueada, no preço médio praticado 
recentemente no mercado e nas especifi cidades técnicas da embarcação e 
da demanda pela afretadora, pode arbitrar o preço do novo contrato.

A afretadora, por sua vez, dispõe de alguns mecanismos que lhe permitem 
evitar a obrigatoriedade da contratação da embarcação de bandeira brasi-
leira. Uma das soluções mais utilizadas é a alegação de que a embarcação 
não atende aos requisitos necessários à operação – como são numerosas e 
diversas as características técnicas que defi nem a adequação de um navio 
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a determinada operação de apoio offshore, não é difícil defender a tese 
de que a embarcação brasileira não lhes atende ou de que a de bandeira 
estrangeira é mais apropriada. Da mesma maneira que ocorre em relação à 
taxa de afretamento, o armador pode, nesse caso, recorrer à intervenção da 
Antaq, a qual julgará o caso.

Dado o cenário adverso do setor, caracterizado por queda das taxas de 
afretamento, cancelamento de licitações e difi culdades na substituição das 
embarcações estrangeiras, os armadores vêm postergando novos investimen-
tos. Portanto, apesar do volume de encomendas ainda elevado em muitos 
estaleiros, alguns já estão próximos de se tornar ociosos. Os impactos podem 
ser medidos pela evolução do nível de emprego na construção naval: nos 
primeiros meses de 2015, houve, pela primeira vez desde o início das po-
líticas voltadas para o setor, queda no quantitativo de pessoal das unidades 
produtivas, como mostra o Gráfi co 6.

Gráfico 6 | Emprego na construção naval
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Fonte: Sinaval (2015).

Paralelamente à diminuição dos investimentos, a Petrobras tem atuado 
também para reduzir seus custos operacionais. Dessa maneira, a empresa 
iniciou, em 2015, um processo de renegociação de preços com seus fornece-
dores, o qual envolve também o mercado de apoio offshore, tendo estabeleci-
do como meta um corte de 20%. Esse mercado, no entanto, apresenta como 
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realizado rodadas de negociação com os armadores e pressionado por revisões 
das taxas diárias de afretamento já contratadas (SIQUEIRA, 2015a; 2015b).

Se, por um lado, as empresas têm, a princípio, a prerrogativa de manter 
inalterados os preços já contratados, por outro, temem decisões adversas 
da Petrobras em relação a esses contratos. Esse temor justifi ca-se porque 
a minuta-padrão dos contratos de afretamento da Petrobras lhe reserva o 
direito de aplicar multas ou de rescindir o contrato em diversas hipóteses.

Por essa razão, parte dos armadores tem concordado em conceder des-
contos nas taxas de afretamento, embora seja unânime a impossibilidade de 
uma redução de 20%, o que tornaria os contratos defi citários, uma vez que 
supera a atual margem líquida da operação. Segundo as informações das 
próprias empresas, algumas já concordaram em reduzir os preços contratados 
em até 5%, o que a Petrobras vê como insufi ciente.

De acordo com os acompanhamentos fi nanceiros que o BNDES tem 
realizado com as benefi ciárias do setor, a fl exibilidade para reduzir taxas 
de afretamento por parte dos armadores é muito variável e dependente de 
alguns aspectos-chave: porte e idade da embarcação, ano do contrato e 
divisão entre reais e dólares da taxa de afretamento.

Logicamente, as embarcações mais antigas atraem menor interesse de 
afretadoras, uma vez que seu porte e sua potência costumam ser menores, 
além de demandarem paradas para manutenção com maior frequência. Esses 
navios, portanto, caso disponham de um contrato de afretamento recente, 
receberão uma taxa de afretamento mais adequada ao valor do ativo. Por 
outro lado, embarcações recém-construídas, embora recebam taxas de 
afretamento mais altas, têm um saldo ainda elevado de dívida a amortizar. 
Na medida em que a maior parte dos fi nanciamentos é do tipo Sistema de 
Amortização Constante (SAC),6 no início da vida útil do barco, quase toda 
a parcela denominada em dólares destina-se ao pagamento dos juros e à 
amortização da dívida. Na faixa intermediária, encontram-se as embarca-
ções com saldo de dívida mais amortizado e que ainda recebem as taxas 
contratadas à época de sua construção. Nesses casos, a parcela em dólares 
da taxa de afretamento excede o custo de capital da embarcação, tornando 
possível ao armador a concessão de descontos.

6 Sistema caracterizado por valores de prestação decrescentes.
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Além disso, outra variável decisiva para a margem atual da operação de 
embarcações de apoio é o ano em que o contrato de afretamento foi negociado. 
Conforme já exposto, o período de maior dinamismo do mercado de apoio 
offshore no Brasil iniciou-se com as campanhas exploratórias em águas profun-
das e ultraprofundas, motivadas pelas elevadas cotações do barril de petróleo 
nos mercados fi nanceiros, e foi reforçado pela descoberta das reservas no pré-
-sal e pela terceira e principal etapa do Prorefam. Portanto, a partir de 2007, 
as taxas diárias observadas no mercado praticamente triplicaram: no caso de 
PSVs 3000, passaram de valores próximos a US$ 10 mil para US$ 30 mil por 
dia já no ano seguinte. Como efeito colateral desse cenário, houve uma rele-
vante escalada do custo da mão de obra especializada, uma vez que a demanda 
por esses profi ssionais, por consequência, também aumentou. Estima-se que, 
entre 2008 e 2012, esse custo tenha praticamente dobrado, tornando defi citá-
rios muitos contratos de longo prazo que haviam sido fi rmados antes de 2008.

Ainda em relação ao ano em que o contrato de afretamento foi fi rmado, 
deve-se destacar a gradual substituição de PSVs 3000 por PSVs 4500 no 
mercado. Esse movimento levou as taxas pagas a PSVs 3000 a patamares 
mais baixos a partir de 2013, enquanto os PSVs 4500 mantiveram-se valo-
rizados até meados de 2014. O mesmo ocorreu com os AHTSs: enquanto 
até 2006 eram preponderantes os AHTSs 12000, predominam atualmente 
os navios com potência de 18.000 BHP e 21.000 BHP.

Contudo, em uma ótica geral, navios de todos os portes com contratos 
fi rmados a partir do fi m de 2014 vêm sendo impactados pelo arrefecimento 
do setor. Pela base de embarcações fi nanciadas pelo BNDES, estima-se entre 
10% e 20% a queda dos preços praticados no mercado nacional em 2015, 
quando comparados com o ano anterior, tanto no mercado spot quanto no 
mercado a termo. Em geral, os novos contratos de afretamento fi rmados em 
2015 referem-se a embarcações cujos contratos anteriores venciam nesse 
mesmo ano, isto é, a embarcações mais antigas, que, de acordo com o que já 
foi explicado, operavam em contratos defi citários e que, ao mesmo tempo, já 
têm saldo devedor mais amortizado, com valores mais baixos das prestações 
do fi nanciamento. Assim, os armadores, nesses casos, vêm ofertando suas 
embarcações a preços inferiores aos que teriam sido usualmente praticados 
para embarcações semelhantes em 2014, porém ainda superiores aos vigentes 
em seus contratos anteriores. Adicionalmente, há situações em que é ainda 
interessante manter o barco operando com margem líquida negativa, nos 
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qual não considera o custo do fi nanciamento.

Ressalta-se que a estimativa apresentada para a redução média nos pre-
ços praticados em 2015 mostra um cenário menos negativo do que aquele 
projetado no início do mesmo ano, quando se propagavam quedas superiores 
a 30% nas taxas, à semelhança do mercado externo.

Por fi m, outra variável signifi cante para defi nir a margem para a concessão 
de descontos nas tarifas é a divisão de moedas do contrato. Normalmente, as 
empresas buscam obter na Petrobras uma quebra da taxa de afretamento entre 
reais e dólares, a fi m de montar um hedge cambial natural entre receitas e 
custos. A parcela denominada em moeda nacional contempla essencialmente 
os custos de mão de obra e alguns outros poucos custos que têm pequena 
correlação com a taxa de câmbio. A parcela em dólares destina-se a cobrir o 
restante dos custos operacionais, bem como remunerar o capital de terceiros 
e, em alguns casos, o capital próprio.

Por variadas razões, algumas empresas optaram por fi xar em dólares 
um percentual da taxa menor ou maior do que a média do setor. Assim, 
dada a forte desvalorização do real perante o dólar nos últimos dois anos, 
as empresas que detêm maior participação do dólar na estrutura de receitas, 
e cujos fi nanciamentos já estão parcialmente amortizados, benefi ciaram-se 
da curva da taxa de câmbio, gerando melhor margem líquida.

Perspectivas e conclusões
As possíveis perspectivas para o setor de apoio offshore no Brasil estão 

fortemente correlacionadas à evolução dos preços do petróleo nos próximos 
anos, já que essa é uma variável-chave para a determinação da viabilidade 
econômica dos grandes investimentos exploratórios e em desenvolvimento 
de campos, os quais, por sua vez, representam o principal motor do setor de 
navegação offshore no país. Com relação aos riscos específi cos da Petrobras, 
espera-se que sejam superáveis no médio prazo e não representem a razão 
de uma eventual crise prolongada no setor.

Contudo, se, por um lado, o melhor cenário seria o de retomada das 
elevadas cotações do barril, por outro, a manutenção dos níveis de preço ob-
servados em meados de 2015 não inviabiliza por completo o setor, mantendo 
viáveis alguns campos de águas profundas e ultraprofundas ainda por serem 
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desenvolvidos no Brasil (NYSVEEN, 2015).7 Considerando ainda que, entre 
os estudos consultados, os gastos de exploração e desenvolvimento foram 
calculados com base nos preços de sondas, embarcações e outros praticados 
em 2014, é possível supor que os limites mínimos das cotações que garantem 
a viabilidade de projetos sejam dinâmicos e tenham diminuído ao longo de 
2015. Além disso, parte dos campos do pré-sal já recebeu investimentos nos 
últimos anos, que correspondem a custos afundados, tornando o break-even da 
continuidade do investimento inferior aos valores considerados inicialmente.

Portanto, espera-se que os principais projetos da Petrobras tenham conti-
nuidade no cenário em que preço do barril de petróleo mantenha-se estável em 
relação à média observada em 2015, no qual novos cortes de investimentos 
ainda poderiam ocorrer, porém em menor escala. Cabe ressaltar ainda que o 
break-even não é único para todos os campos: de acordo com a Goldman Sachs, 
a cotação do barril de US$ 60 ainda viabilizaria investimentos no pré-sal capa-
zes de gerar uma produção adicional de cerca de 3,5 milhões de barris diários.

Entretanto, esse cenário não implica a necessidade de expansão da frota 
contratada pela Petrobras, o que signifi ca que novas rodadas no âmbito do 
Prorefam são improváveis. Assim, no curto prazo, o estímulo ao investimento 
na construção de novas embarcações restringe-se à possibilidade de bloqueio 
e substituição de barcos de bandeira estrangeira, de acordo com a prioridade 
estabelecida na Lei 9.432/1997. Esse processo, como já comentado, mesmo 
não sendo imediato e tendo percalços, garante em alguns casos a efetiva 
contratação de navios construídos no país. Além disso, atualmente, 47% 
dos OSVs em operação no Brasil têm bandeira estrangeira, o que refl ete o 
potencial de crescimento da frota de nacional, com amparo na referida lei.

Em suma, o cenário de estabilidade do preço do barril de petróleo nos 
patamares médios de 2015 e a grande carteira de encomendas nos estaleiros 
brasileiros indicam uma tendência a menores tarifas de afretamento e a uma 
redução da quantidade de novas encomendas nos próximos anos. Mesmo 
que o esforço da Petrobras em renegociar contratos já vigentes fracasse, será 
inviável a manutenção, à medida que esses contratos expirem, das elevadas 
taxas observadas nos últimos anos, em razão da característica cada vez mais 

7 Muitas projeções a respeito da cotação do barril correspondente ao break-even de campos pré-sal 
têm sido realizadas, apontando para valores bastante diferentes entre si, alguns acima e outros abaixo 
das cotações observadas em meados de 2015. Destaca-se que o pré-sal é uma camada que compreende 
diversos campos com características distintas e, portanto, com variados graus de viabilidade econômica 
(GLOBAL DATA, 2015).
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setor de apoio portuário,8 é possível haver um movimento de consolidação 
entre as empresas de apoio offshore, uma vez que armadores com menor 
efi ciência operacional ou maiores níveis de endividamento (especialmente 
relevante no caso de armadores sem integração vertical com o setor de cons-
trução naval) provavelmente não vão se interessar em manter suas atividades.

Um fator adicional que deve reforçar esse movimento é a relevância 
moderada das economias de escala. Tem sido observada no setor, no caso 
de empresas que se dedicam exclusivamente ao apoio marítimo no Brasil, 
uma frota mínima dotada de oito a dez barcos, com o objetivo de diluir os 
custos e investimentos fi xos, notadamente despesas administrativas, tripula-
ção-reserva e estoques de sobressalentes. Casos que não validam essa regra 
são de empresas que ainda estão em fase de investimentos ou cujo foco de 
atuação não seja a armação do barco propriamente dita, mas operações es-
pecífi cas, como levantamentos sísmicos, inspeção submarina, entre outros. 
A tendência de queda das taxas de afretamento signifi cará uma elevação da 
quantidade mínima de barcos que viabiliza o negócio, gerando incentivos 
para a ocorrência de fusões e aquisições.

Ressalta-se, todavia, o pequeno apetite dos atuais acionistas de empresas 
do setor: já tendo recentemente construído novas embarcações enquanto 
havia perspectivas promissoras, muitos hoje julgam elevada sua exposição 
ao mercado de apoio (SCARAMUZZO, 2015). Além disso, as tentativas 
em curso da Petrobras para renegociar contratos vigentes contribuem para a 
insegurança relacionada a um aumento dessa exposição. Portanto, eventuais 
projetos novos só seriam viabilizados com capital oriundo de entrantes, espe-
cialmente se consideradas as atuais cotações cambiais, que tornam os ativos 
brasileiros mais baratos para investidores externos. De fato, há negociações 
em curso com essa característica. Corroborando com essa visão, o interesse 
de grupos estrangeiros no mercado de óleo e gás brasileiro é crescentemente 
direcionado a aquisições e joint-ventures com empresas locais, em especial 
aquelas que já forneçam para a Petrobras.

Adicionalmente, o baixo crescimento do mercado de apoio offshore po-
derá ensejar também movimentos de consolidação (ou mesmo a interrupção 
das atividades de algumas unidades) no setor de construção naval, já que a 
manutenção da viabilidade de um estaleiro é bastante sensível à estabilidade 

8 Ocorreram processos de reestruturação societária e investimentos externos em empresas do setor de 
apoio portuário. 
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do fl uxo de encomendas. Ou seja, uma interrupção, ainda que breve, da 
produção pode levar à desmobilização do empreendimento.

Por fi m, no longo prazo, até que ocorra a possível retomada das cotações 
do barril de petróleo e, consequentemente, da demanda no mercado de apoio 
offshore, a prioridade da contratação de embarcações com bandeira nacional 
poderá ser capaz de manter a viabilidade de alguns armadores e estaleiros: a 
regulação torna possível que novos investimentos ainda se mostrem viáveis, 
com base no potencial de substituição das embarcações estrangeiras, que, 
em agosto de 2015, ainda representavam 47% do mercado.

Com o objetivo de explorar esse cenário, foram projetadas as oportunida-
des de novas encomendas aos estaleiros nacionais pautadas exclusivamente 
na possibilidade de substituição das embarcações de bandeira estrangeira, ou 
seja, na hipótese de manutenção da baixa demanda por período prolongado. 
Essa projeção foi realizada com base nas seguintes premissas:

 · redução da demanda esperada para os próximos anos, com base em 
dados apresentados pela Petrobras (PINHO, 2015), em aproximada-
mente 10% na comparação com a frota em operação em agosto de 2015 
(equivalente a cerca de 15% na comparação com dezembro de 2014);

 · regulação que prioriza a contratação de embarcações nacionais, 
mantendo a isenção de autorização para a operação de embarcações 
estrangeiras, quando inscritas no REB com suspensão de bandeira, 
respeitados os limites de tonelagem especifi cados pela legislação;

 · capacidade disponível dos estaleiros nos próximos anos decrescente 
em função da saturação do mercado de afretamento de determinados 
tipos de embarcação;

 · atual carteira de encomendas apresentada na seção “Situação atual 
do setor no Brasil”.

Em primeiro lugar, é possível concluir que as oportunidades para a realiza-
ção de novas encomendas concentram-se nas categorias com maior conteúdo 
tecnológico, especialmente AHTSs, PLSVs, RSVs, as quais têm, em sua 
composição, entre 70% e 85% de embarcações de bandeira estrangeira, além 
de OSRVs, que são exigidos por regulação ambiental em todas as fases do 
processo de exploração e produção e com pouca relevância na atual carteira 
dos estaleiros. As demais categorias, com destaque para as mais simples, como 
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joritariamente embarcações nacionais, o que, aliado às entregas programadas 
para os próximos anos e à redução esperada da demanda, acaba por gerar uma 
situação de sobreoferta, em que a construção de novos barcos não se viabiliza.

Por essas razões, para o dimensionamento da capacidade instalada da 
indústria naval brasileira, foram considerados apenas os estaleiros que, em 
menor ou maior escala, têm algum grau de especialização na construção das 
embarcações mais complexas, mencionadas anteriormente. Já aqueles cujo 
histórico é concentrado nas embarcações mais simples não foram considerados.

As oportunidades existentes para novas encomendas são fruto da com-
paração da demanda projetada em cada categoria com a margem existente 
para a substituição dos navios estrangeiros, até que se atinja o limite da 
frota que opera sem a suspensão de bandeira. Em outras palavras, é natural 
supor que os armadores irão afretar a casco nu as embarcações estrangeiras, 
mais econômicas, até o limite permitido. As oportunidades foram, então, 
distribuídas entre os estaleiros com maior afi nidade com cada categoria de 
embarcação e tiveram suas datas de entrega projetadas de acordo com a 
capacidade produtiva em cada unidade. O resultado é resumido no Gráfi co 7.

Gráfico 7 | Evolução da construção naval no Brasil
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A projeção revela que, mesmo no cenário mais pessimista, em que a 
demanda permanece baixa por período prolongado, ainda seria possível 
manter, até 2021 (no limite), razoável utilização da capacidade instalada, 
concentrada nos estaleiros com algum grau de experiência na construção de 
embarcações mais complexas. Destaca-se que essa conclusão refl ete unica-
mente uma análise quantitativa da comparação entre capacidade instalada 
e demanda projetada no mercado de apoio, combinada com a possibilidade 
de bloqueio dos navios estrangeiros, não levando em consideração outros 
aspectos também importantes no processo de decisão do investimento, como:

 · Efi cácia do processo de bloqueio, conforme discutido.
 · Taxas médias praticadas no mercado: embora haja prioridade da 

contratação das embarcações brasileiras, há tendência de queda nas 
taxas de afretamento, o que pode tornar novos empreendimentos eco-
nomicamente inviáveis, mesmo que essa variável seja menos sensível 
do que no mercado externo, em razão da prioridade da contratação 
de embarcações de bandeira brasileira.

 · Confi ança para investir: aspectos exógenos e endógenos ao mercado 
de apoio podem aumentar ou reduzir a confi ança das empresas para 
investir, com destaque para o comportamento do preço do barril de 
petróleo, a consequente viabilidade econômica dos campos do pré-
-sal e a possibilidade de serem fi rmados contratos de afretamento 
com prazo sufi cientemente longo para oferecer segurança em novos 
investimentos.

 · Composição da potencial carteira adicional de encomendas: como foi 
dito, as novas oportunidades identifi cadas concentram-se na encomen-
da de navios mais complexos, como AHTSs, RSVs e PLSVs; esses 
últimos, contudo, representam um caso particular, uma vez que há 
apenas um armador que tenha adquirido esse tipo de embarcação no 
Brasil, de forma que o efetivo aproveitamento dessas oportunidades 
depende da disposição desse armador para investir ou da entrada de 
novos players nesse segmento.

Ao extrapolar a projeção no cenário de manutenção das baixas cotações 
do barril, uma vez esgotado o recurso da substituição dos navios de bandeira 
estrangeira, a construção de novas embarcações nacionais para atender à de-
manda interna vai se restringir à renovação da frota. Nesse cenário, uma vez 
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supor a sobrevivência da construção naval no Brasil motivada unicamente 
pela mera substituição de navios obsoletos. Ou seja, vão se manter viáveis 
somente os estaleiros que forem efetivamente capazes de competir no mercado 
internacional, o que não seria ilusório supor no caso daqueles mais efi cientes.

É de se esperar, por outro lado, que o período de tempo a decorrer até 
2021 seja sufi ciente para a retomada dos preços do petróleo e, portanto, do 
mercado de construção de embarcações de apoio. De fato, a maior parte 
das projeções das cotações do barril aponta para a estabilização em médias 
de longo prazo superiores aos atuais níveis, até 2018-2019, o que recriaria 
um novo ciclo de novas encomendas baseadas no crescimento da deman-
da, antes do exaurimento das oportunidades baseadas exclusivamente na 
substituição dos navios estrangeiros. Quanto mais cedo isso ocorrer, menos 
relevantes serão os efeitos nocivos da atual conjuntura sobre a indústria de 
construção naval.
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Resumo
O presente artigo tem o objetivo de investigar oportunidades de desenvol-
vimento e inovação no setor de mineração e metais, diante dos atuais veto-
res de mudança econômicos, socioambientais e tecnológicos. Os desafi os 
relacionados à redução das taxas de crescimento chinesas, às políticas de 
desenvolvimento social e redução de riscos e impacto socioambiental e às 
tecnologias envolvidas na chamada quarta revolução industrial impõem um 
ciclo contínuo de desenvolvimento e inovação para diversos setores indus-
triais, entre os quais mineração e metais. Empresas e países de maior tradi-
ção tecnológica têm investido e desenvolvido novos produtos e processos 
promotores de maior efi ciência operacional e ambiental em toda a cadeia, 
concentrados principalmente em três eixos: operações mais sustentáveis, 
automação e controle e novos materiais. No Brasil, o volume e o histórico 
de atuação no setor, as riquezas em recursos naturais e a base tecnológica, 
já existente, devem subsidiar a elaboração e a execução de estratégias com-
petitivas fundamentadas em capacitação e desenvolvimento tecnológico 
capazes de alavancar a participação de empresas e trabalhadores brasileiros 
em etapas de maior valor na cadeia.
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Introdução
Os setores de mineração e de metais enfrentam atualmente um período 

de grandes desafi os, impostos por movimentos estruturais e conjunturais 
adversos que deverão promover importantes mudanças na dinâmica do 
setor, principalmente no que se refere ao desenvolvimento e à adoção de 
novas tecnologias.

Dentre os principais movimentos estruturais a afetar o setor, desta-
cam-se a agenda de promoção de maior sustentabilidade socioambiental 
e o desenvolvimento de um conjunto de novas tecnologias capazes de 
transformar as atividades de mineração e desenvolvimento e produção 
de metais.

As atividades de mineração e metalurgia são, reconhecidamente, de 
elevado impacto ambiental. No caso da mineração, o enorme tamanho de 
algumas operações, a quantidade de carga movimentada e os rejeitos gerados 
têm representado um risco a diversas regiões e populações, eventualmente 
afetadas por acidentes e mecanismos inefi cientes de deposição e monito-
ramento. Já a metalurgia é um dos setores mais intensivos em energia e 
emissões de gases de efeito estufa (GEE), sendo alvo direto das ações de 
preservação do clima em todo o mundo. Ambos os setores também são 
grandes consumidores de água, recurso que poderá limitar principalmente 
a expansão de atividades de mineração em algumas regiões.

Depois de importantes ciclos de alta e investimentos, os setores en-
frentam atualmente um dos períodos mais difíceis dos últimos vinte anos, 
com queda abrupta de preços e redução das margens de rentabilidade de 
suas operações. Trata-se de movimento determinado pela sobreoferta 
mundial gerada principalmente pela redução das taxas de crescimento da 
economia chinesa.

Esse conjunto de fatores impõe desafi os e oportunidades para as em-
presas desses setores, que deverão ser capazes de atender aos requisitos de 
sustentabilidade impostos e desenvolver operações cada vez mais efi cientes, 
que as posicionem à frente de seus competidores. Nesse contexto, há uma 
tendência para a elevação do conteúdo tecnológico nesses setores, reconhe-
cidos, tradicionalmente, como de baixa intensidade tecnológica.

As novas tecnologias estão sendo adotadas para otimização, controle 
e automação de operações e viabilização de novos empreendimentos de 
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e novos materiais têm permitido, também, uma redução expressiva do 
ciclo de desenvolvimento de novos produtos, impulsionando o desen-
volvimento de novas ligas metálicas customizadas em parceria com 
indústrias consumidoras.

Esses setores vivem atualmente um período importante de mudanças 
que poderão implicar até a reorganização da estrutura produtiva, com 
avanço de empresas mais tradicionais na incorporação de tecnologias e 
capacitação para desenvolvimento e melhoria de processos produtivos, 
bem como a incorporação de etapas produtivas a jusante, buscando dife-
renciação e enobrecimento do produto e elevação de margens de retor-
no. Essas rotas de desenvolvimento já são perseguidas por importantes 
empresas, que buscam o melhor posicionamento de seus negócios à luz 
das mudanças em curso. Esse se mostra o caminho a ser seguido pelas 
empresas que pretendem alcançar posição de liderança em médio e longo 
prazo nesses mercados.

Cadeias de produção: mineração e transformação mineral
O setor de mineração e transformação mineral engloba os processos de 

exploração, explotação, benefi ciamento e processamento de recursos mine-
rais, os quais são concentrações de minério cujas características fazem com 
que sua extração possa ser técnica e economicamente viável.

Os bens minerais podem ser divididos em duas grandes categorias, que 
apresentam subdivisões: os minerais não metálicos e os metálicos.

Os bens minerais não metálicos podem ser subdivididos em: (i) rochas 
e minerais industriais, podendo-se citar a grafi ta, a magnesita, a crisotila, 
o calcário, a areia industrial, a barita, a bentonita e a fl uorita, entre outras, 
cujas aplicações são muito variadas, cobrindo, por exemplo, o uso em 
abrasivos, na agricultura, na produção de cerâmica, na construção civil, na 
indústria eletrônica, química, metalúrgica, de papel, pigmentos e plásticos; 
(ii) rochas ornamentais e de revestimento, como granitos, mármores, ardó-

1 Big data é um termo amplamente utilizado na atualidade, na tecnologia da informação (TI), para nomear 
conjuntos de dados muito grandes ou complexos, com que os aplicativos de processamento de dados 
tradicionais ainda não conseguem lidar. Os desafi os dessa área incluem: análise, captura, curadoria de 
dados, pesquisa, compartilhamento, armazenamento, transferência, visualização e informações sobre 
privacidade dos dados. 
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sias e quartzitos; (iii) materiais para construção civil, como areia, brita e 
argila; (iv) os agrominerais, como as rochas fosfáticas e o calcário agrícola; 
(v) minerais energéticos, como o carvão mineral; (vi) as pedras preciosas e 
semipreciosas; e (vii) água mineral.

Os bens minerais metálicos podem ser distribuídos em três categorias 
principais: (i) metais ferrosos, entre os quais se citam o ferro, o nióbio, o 
manganês e o cromo; (ii) metais não ferrosos, como alumínio, cobalto, co-
bre, chumbo, estanho, metais do grupo da platina, tálio, tântalo, terras-raras, 
titânio, vanádio, molibdênio e zinco; e (iii) metais preciosos, como o ouro 
e a prata.

Neste estudo, a ênfase será em mineração de metálicos e sua transfor-
mação mineral, ou seja, a obtenção da fase metálica do mineral.

Mineração
Entende-se por mineração a extração e o benefi ciamento de minerais 

que se encontram em estado natural, incluindo a explotação das minas 
subterrâneas e de superfície e todas as atividades complementares para 
preparar e benefi ciar minérios em geral, na condição de torná-los co-
mercializáveis, sem provocar alteração, em caráter irreversível, em sua 
condição primária.

A mineração abrange, portanto, o conjunto de atividades necessárias 
para a obtenção de um produto mineral bruto, de um concentrado ou de 
um aglomerado, destacando-se as seguintes: (i) a lavra: extração mineral e 
transporte interno; e (ii) o benefi ciamento, que constitui, basicamente, as 
etapas de cominuição (britagem e moagem), classifi cação, concentração e/
ou aglomeração. O processo de benefi ciamento mineral, inclusive na aglo-
meração, envolve apenas mudanças físicas no minério.

Transformação mineral
A transformação mineral consiste no conjunto de processos para a ob-

tenção de produto por meio de alteração na natureza química do minério 
benefi ciado, como a obtenção do alumínio primário pela bauxita (minério que 
contém o alumínio) ou do ferro-gusa pelo óxido de ferro.

Em geral, a transformação de minerais metálicos ferrosos ou não ferrosos 
parte de um óxido que passará por processo de oxirredução, para a obtenção 
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são a pirometalurgia e a eletrometalurgia (processos eletrolíticos). Esses 
processos são escolhidos em função das características do metal, incluindo 
a concentração e a temperatura de fusão do metal de interesse. As etapas de 
pirometalurgia e de eletrometalurgia podem ser precedidas de processos de 
oxidação, a exemplo da ustulução,2 e de processos hidrometalúrgicos,3 para 
purifi cação e concentração do óxido a ser reduzido.

Cabe aqui destacar ainda o uso de biotecnologia nos processos de con-
centração mineral, como a biolixiviação bacteriana, que também pode ser 
usada no tratamento de rejeitos, tema que será apresentado adiante.

Para ilustrar a defi nição de transformação mineral, a seguir são sumariados 
processos de transformação do mineral do ferro, representando a categoria 
dos metais ferrosos, e do alumínio, representando os metais não ferrosos.

Ferro – pirometalurgia

A transformação mineral do ferro consiste na redução do minério de 
ferro, geralmente na forma de um óxido de ferro, originando uma liga me-
tálica de ferro-carbono, por meio do uso de um agente redutor – no caso, 
o elemento carbono. Observe-se aqui a transformação na natureza química 
do minério de ferro.

Do processo de redução, obtém-se o chamado ferro primário ou ferro 
de primeira fusão (liga de ferro e carbono). A obtenção do ferro primário 
pode ser feita por meio de diversas rotas tecnológicas. A mais comumente 
utilizada é feita por meio de altos-fornos. A redução do minério de ferro 
benefi ciado (na forma de granulado, de sínter ou de pelota) em altos-fornos 
é feita com uso do coque de carvão mineral como agente termorredutor, 
tendo como produto o ferro-gusa, que é transformado em aço. O processo é 
pirometalúrgico, dado que o agente redutor fornece calor (que chega a cerca 
de 1.600º C, na base do alto-forno), para o derretimento da carga metálica, 
para que ocorra a reação química de oxirredução.

2 Processo de produção de um metal com base em um minério sulfetado, por meio da passagem de uma 
corrente de ar em um ambiente muito aquecido. Nessas condições, ocorre uma reação entre o enxofre 
do minério com o oxigênio do ar, liberando o metal ou produzindo uma forma oxidada que passa por 
processo posterior de oxirredução. 
3 O processo hidrometalúrgico envolve a extração de minerais metálicos, em que a principal etapa de 
separação do mineral de interesse envolve reações de dissolução do minério em meio aquoso. Nesse 
processo, utiliza-se, geralmente, o ácido para a dissolução, por meio de uma técnica denominada de 
lixiviação ácida.
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Alumínio – eletrometalurgia
Depois do processo de mineração da bauxita e seu benefi ciamento, segue-

-se a etapa de refi no para a obtenção da alumina, insumo para a produção 
do alumínio primário. No processo de produção da alumina, adicionam-se 
soda cáustica, cal e água à bauxita benefi ciada. Essa mistura segue para o 
processo de cozimento, no qual ocorre a formação de aluminato de sódio 
(NaAlO2). Essa etapa é conhecida como processo Bayer. Depois dessa 
etapa, ocorrem a separação da soda cáustica e a formação do hidróxido de 
alumínio, que segue para um forno, onde é obtida a alumina (Al2O3). Esta 
é então levada às cubas eletrolíticas, para a etapa de eletrólise.

A eletrólise é um processo de separação dos elementos químicos de 
um composto, pelo uso da corrente elétrica. Primeiramente, procede-se 
à decomposição do composto em íons (cátions e ânions). Realizada essa 
dissociação, com a passagem de uma corrente contínua através desses 
íons, são obtidos os elementos químicos desejados, no caso, o alumínio 
com alto grau de pureza. O processo de eletrólise da alumina (Al2O3) 
é uma reação química de oxirredução, ou seja, de retirada do oxigênio 
do composto.

Em geral, os processos de transformação mineral dos metais – além 
de serem intensivos em energia – envolvem a oxirredução, resultando na 
emissão de CO2. Isso faz com que a indústria metalúrgica responda pela 
maior parte das emissões industriais de gases de efeito estufa, o que requer o 
desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias, em relação a essa questão 
e em relação à efi ciência energética.

As indústrias mineral e metalúrgica são importantes fornecedoras de insu-
mos para outras importantes cadeias de produção e, portanto, desempenham 
papel relevante para a promoção de competitividade e sustentabilidade das 
indústrias de máquinas e equipamentos, de construção, de transportes e de 
energia, entre outros.

Desafios e macrotendências
Sobreoferta, redução dos preços de mercado, queda das margens de 

retorno e maior competição no mercado externo são alguns dos principais 
desafi os que as empresas dos setores de mineração e metais precisam 
superar, a fi m de manterem ou conquistarem posições de liderança em 
seus mercados.
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promoção de sustentabilidade socioambiental, cada vez mais relevante para 
os setores, impulsiona as empresas para a adoção de uma agenda contínua 
de desenvolvimento e melhoria de processos, capazes de reduzir impactos 
ambientais e elevar o retorno dos empreendimentos, bem como desenvol-
vimento de novos produtos, com maior grau de diferenciação e maiores 
margens de retorno. Diante disso, o desenvolvimento e a difusão de novas 
tecnologias de big data, manufatura avançada, impressão 3D e novos ma-
teriais possibilitam a abertura de um leque importante de oportunidades de 
investimento em inovação, na mineração e na metalurgia.

A sobreoferta mundial, a pressão por maior sustentabilidade e a difusão 
de novas tecnologias são, portanto, pela ótica deste estudo, os três principais 
fatores a orientar as estratégias das empresas e a dinâmica de mercado, nos 
próximos anos.

Sobreoferta mundial e fator China
Em relação ao comportamento mundial de mercado, os últimos anos fo-

ram marcados por um período de intensa elevação da capacidade produtiva 
nos setores de mineração e de metais, diante dos movimentos de crescimento 
persistente da economia chinesa e de sua demanda por metais ferrosos e não 
ferrosos e, consequentemente, de minerais utilizados para produção desses 
diversos metais. Esse comportamento é bem observado no mercado de aço, 
que responde por cerca de 90% da produção total de metais, e no mercado 
de minério de ferro, principal insumo siderúrgico.

A grande elevação da demanda mundial de aço observada de 2000 a 
2007 – crescimento médio de 7,3% a.a., de acordo com dados da CRU 
(2015a) – foi responsável por um conjunto grande de investimentos em 
novos empreendimentos que entraram em produção nos anos recentes, 
notadamente marcados pela desaceleração da demanda chinesa e mundial. 
Os anos de 2014 e 2015 são particularmente marcados por uma mudan-
ça expressiva do cenário previsto de desaceleração gradual para uma 
realidade de retração da demanda e da produção mundial de metálicos, 
sobretudo de aço. Esse cenário não esperado pelos especialistas de merca-
do, conjugado à maturação de grandes projetos de adição de capacidade, 
foi desastroso para o equilíbrio desses mercados, os quais amargaram 
grandes quedas dos preços dos diversos produtos comercializados e da 
margem de rentabilidade dos agentes. O Gráfi co 1 apresenta a evolução 
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dos preços dos principais metais e do minério de ferro, mostrando o 
forte ciclo de alta de 2003 a 2011 e a expressiva queda dos preços nos 
últimos três anos.

Gráfico 1 | Índice de preço de metais com maior comercialização
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Fonte: FMI (2016).
Nota: Índice de preços dos metais, incluindo cobre, alumínio, minério de ferro, estanho, níquel, 
zinco, chumbo e urânio.

Na siderurgia, o excesso de capacidade mundial instalada para a produção 
de aço bruto, em 2015, chegou a cerca de setecentos milhões de toneladas, 
enquanto os preços amargaram os valores mais baixos dos últimos dez anos. 
Nos gráfi cos 2 e 3, apresenta-se o comportamento dos preços de exportação 
de bobinas a quente e de vergalhões da China, que são bastante representa-
tivos no mercado de produtos siderúrgicos.

A China é o maior produtor e o maior consumidor de aço do mundo, 
respondendo por cerca de 50% da produção e do consumo atual. Essa ele-
vada participação torna o comportamento da economia chinesa o principal 
determinante do comportamento mundial dos mercados de metais e minerais 
metálicos. Dessa forma, a estabilização das taxas de crescimento chinesas 
em patamares inferiores ao observado na década anterior, bem como a in-
terrupção do ciclo de crescimento da taxa de formação bruta de capital fi xo 
em relação ao produto interno bruto (PIB), tem impactado negativamente 
os preços das commodities minerais e dos metais no comércio mundial.
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da China (US$/t)
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Fonte: SBB Platts (2016).

Gráfico 3 | Preço médio de vergalhão – exportação da China (US$/t)
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Gráfico 4 | Taxas de crescimento do produto interno bruto chinês (%)
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A evolução da economia chinesa, que lhe rendeu o título de motor do 
crescimento mundial, também lhe conferiu a posição de maior consu-
midor mundial de commodities minerais e metálicas, o que faz com que 
esse movimento de recrudescimento de suas taxas de crescimento afete 
de forma bastante abrangente esses mercados. A China representou, nos 
últimos anos, mais de 50% do consumo mundial das commodities dos 
minerais metálicos mais presentes no mercado. Em 2015, por exemplo, 
foi responsável por cerca de 60% do consumo mundial e 70% das im-
portações do comércio marítimo de minério de ferro, segundo dados de 
CRU (2015b).

Se não bastasse o efeito de redução brusca do consumo mundial, a 
China se tornou exportadora líquida em alguns mercados de metais, o 
que impõe um enorme desafi o para as empresas produtoras dos demais 
países competirem no mercado internacional. Nesse sentido, o mercado 
mundial de aço observa uma elevação da penetração das importações chi-
nesas em diversos países, com impacto direto sobre os preços domésticos 
e margens de retorno.

A estabilização da taxa de formação bruta de capital fi xo na China parece 
ampliar o apetite dos produtores chineses por mercados internacionais e 
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çadas na cadeia produtiva. Tendência refl etida no aumento da participação 
de produtos de ferro fundido, ferro e aço, máquinas e equipamentos mecâ-
nicos e máquinas e aparelhos elétricos de origem chinesa nas importações 
totais brasileiras a partir de 2010, de acordo com dados divulgados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
disponíveis no Aliceweb.

Gráfico 5 | Evolução das taxas de investimento na China (% do PIB)
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As produtoras chinesas de aço operaram o ano de 2014 com margens 
de retorno negativas, ao passo que houve aumento da produção chinesa de 
aço no mesmo período. Isso aponta para uma lógica de operação que seria 
baseada em baixos preços de commodities tradicionais utilizadas como 
insumos em diversas cadeias industriais, com o objetivo de prover maior 
competitividade de produtos de maior complexidade tecnológica e de pro-
dução nos mercados internacionais.

A competição das indústrias chinesas em produtos de cada vez maior 
complexidade tecnológica impõe um desafi o ainda maior a um grande 
conjunto de empresas líderes mundiais em seus mercados por inovação, 
aumento de qualidade e redução de custos.
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Sustentabilidade socioambiental
Esforços tecnológicos têm sido feitos para reduzir as emissões de GEE. 

Fontes de energia renováveis, a exemplo da eólica, de biomassa e solar, 
têm sido mais exploradas, fazendo com que o custo relativo de geração 
energética de tais fontes tenha se reduzido nos últimos anos. Cabe ressaltar 
o papel das inovações que proporcionam novas oportunidades de redução de 
emissões de GEE. A tendência é que, por mais que o custo relativo do uso de 
processos mais sustentáveis seja mais alto, passem a ser mais adotados, por 
terem impacto menor no meio ambiente. Ou seja, a importância econômica 
vem perdendo importância relativamente à questão da sustentabilidade. 
Por causa do nível de urgência do problema, a tendência é que o ritmo de 
inovação acerca do tema seja cada vez maior.

Anualmente, todos os países se reúnem desde o tratado de 1994, na 
Conference of the Parties (COP), para rever a implementação da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima4 e tomar decisões 
apropriadas relativas à questão do efeito estufa. Na COP 15, em 2009, foram 
estabelecidas metas de redução de emissão de GEE até 2020.

Em 2014, um acordo bilateral entre China e Estados Unidos, maior e 
segundo maior poluidor mundial, respectivamente, foi assinado com o in-
tuito de compensar a não participação desses países na COP 20. Esse foi o 
primeiro acordo em que a China se comprometeu a reduzir suas emissões, 
onde as metas traçadas têm como prazo o ano de 2030.

Em 2015, em Paris, ocorreu a COP 21, com participação de todos os 
195 países. Além de as metas da COP 15 terem sido revistas, o acordo 
de Paris é um novo mecanismo legal de compromisso assinado por todos 
os países para redução da emissão de GEE e para gerir os impactos das 
mudanças climáticas.

A COP 21 foi marcada por um compromisso mais forte dos países 
com a redução das emissões nos próximos cinco anos, com o objetivo de 
alcançar os resultados esperados de longo prazo para a segunda metade 
do século. Nessa COP, houve uma sinalização para as empresas de energia 
realizarem futuros investimentos para um mundo de carbono zero, princi-

4 UNFCCC (do original em inglês United Nations Framework Convention on Climate Change), tratado 
internacional resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CNUMAD), informalmente conhecida como a Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992, 
no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).
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Contributions (INDC) – em português, Contribuições Nacionalmente 
Determinadas Pretendidas –, que signifi cam que energias renováveis fa-
rão parte de 78% do investimento de novas fontes de geração de energia 
até 2030, na maioria dos países, contribuindo para a redução do custo de 
geração energética dessas fontes.

Novas tecnologias
A criação e a difusão de novas tecnologias com ainda maior transversa-

lidade e aplicação em setores tradicionalmente menos intensivos em tecno-
logia e conhecimento têm promovido um cenário de importante mudança 
nos setores de mineração e metais.

No cenário atual de difusão das tecnologias de big data, internet das coisas, 
manufatura aditiva e novos materiais, uma série de esforços tem sido emprega-
da no desenvolvimento e na inovação de sistemas e processos mais efi cientes 
de produção. Esses esforços são bem representados pelo conceito alemão 
de industrie 4.0 (indústria 4.0) e pelo norte-americano smart manufacturing 
(manufatura inteligente).

A chamada indústria 4.0 faz referência ao que seria uma quarta revolução 
industrial, baseada principalmente na digitalização e na interconectividade 
dos sistemas e elos das cadeias de desenvolvimento e produção. Trata-se 
de conceito derivado dos esforços de desenvolvimento relacionados à 
manufatura avançada, mas que pretende abranger outros segmentos, como 
serviços e cidades inteligentes.

De forma semelhante, os esforços norte-americanos para o desenvolvi-
mento da chamada manufatura inteligente envolvem maior aprofundamento 
e transversalidade da aplicação de tecnologias de informação e comunicação 
para promoção de maior interconectividade nas diversas etapas de produção e 
fornecimento. O objetivo é o desenvolvimento de mecanismos que permitam 
um controle ótimo integrado dos diversos processos, parâmetros e insumos 
ao longo das cadeias de produção. Esses esforços têm sido suportados por 
orçamento público federal da National Science Foundation (NSF) e estão 
parcialmente concentrados em instituições voltadas especifi camente para 
a inovação em processos de produção, a exemplo das instituições apoia-
das pela National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) e pela 
Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC), organização sem fi ns 
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lucrativos, que engloba industriais, fornecedores, empresas de tecnologia, 
universidades, entes de governo e laboratórios, voltados para a adoção e a 
difusão de sistemas de manufatura inteligente.

As principais áreas de pesquisa envolvidas no desenvolvimento da ma-
nufatura avançada são sensores e monitoramento, incluindo novos métodos 
de mensuração de dados a baixo custo, análise de processos em tempo real e 
integração com tecnologias de controle; sistemas de controle e automação, 
envolvendo a integração rápida entre os diversos mecanismos de produção 
e negócios e modelos de simulação; sistemas digitais para simulação e 
visualização 3D, capazes de permitir design de produto e defi nição de mé-
todos de produção simultaneamente; além de plataformas digitais, padrões e 
protocolos de comunicação para suporte a esse fl uxo e integração de dados 
e sistemas digitais e reais.

A busca de oportunidades de adoção desses conceitos e tecnologias é 
parte dos esforços de desenvolvimento observados, e os setores de mine-
ração e metais representam grandes oportunidades para aplicação e ganhos 
de produtividade, principalmente considerados também a necessidade de 
redução de riscos e os impactos ambientais.

Sistemas de sensoriamento, controle e automação estão sendo adotados 
para desenvolvimento e implantação da chamada mina autônoma. A ope-
ração autônoma de equipamentos de lavra e transporte já é uma realidade 
na mina de Pilbara, na Austrália, da mineradora Rio Tinto. Esse tem sido 
um alvo das grandes mineradoras na segurança e promoção de efi ciência 
operacional: a integração e a operação automatizadas dos equipamentos da 
mina, por meio de centros de informação e controle.

No caso do setor de metais, o grande conjunto de processos e parâmetros 
de produção expõe uma grande oportunidade para controle ótimo dos diver-
sos parâmetros e fl uxo de insumos e, consequentemente, ganho de efi ciência, 
conferindo maior volume de produção, menos energia consumida e menor 
volume de emissões de GEE.

Para além das inovações no âmbito de processos de operação e produção, 
as novas tecnologias (big data, impressão 3D) têm impacto no desenvolvi-
mento de novos produtos metálicos. Sistemas com plataformas digitais são 
utilizados para defi nição de rotas de desenvolvimento de ligas com base nas 
características mapeadas de elementos minerais e processos de produção. 
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protótipos impressos, tende a acelerar e reduzir custos de desenvolvimento 
de ligas customizadas.

Por fi m, as novas tecnologias têm possibilitado uma fusão cada vez maior 
entre o processamento digital e o ambiente real, envolvendo desenvolvimento 
de produtos e processos de produção.

Os setores de mineração e metais enfrentam um período de grandes de-
safi os diretamente relacionados a movimentos determinantes da dinâmica da 
economia e da organização industrial mundial. Assim, empresas e governos 
deverão ser capazes de se posicionar e responder da melhor forma a todos 
esses importantes vetores de mudança.

Eixos de desenvolvimento e inovação
O período de turbulência enfrentado atualmente pelos setores de mine-

ração e metais tende a provocar importantes mudanças nesses mercados 
e em suas estruturas de produção. Nesse contexto, a liderança nesses 
mercados deverá ser assumida por aquelas empresas que, além de apre-
sentarem custos de produção competitivos, alcançarem maior sucesso na 
implementação de suas estratégias de investimento nos três principais 
eixos de desenvolvimento e inovação a afetarem diretamente o setor mi-
nerometalúrgico: processos e operações mais sustentáveis; automação e 
controle; e novos materiais.

Operações sustentáveis
A pressão atual da sociedade por maior sustentabilidade socioambiental 

impõe aos setores de mineração e metais uma agenda futura de transformação 
contínua, quanto à adoção de processos mais efi cientes e que promovam a 
redução e a mitigação de riscos e impactos ambientais.

Mineração

No caso da mineração, essa agenda deverá contemplar soluções para: (i) 
minimizar o volume de material movimentado da mina e de efl uentes não 
aproveitados; (ii) minimizar o consumo de água; (iii) minimizar os riscos 
decorrentes dos processos de benefi ciamento e da deposição de rejeitos; 
(iv) minimizar os impactos da mina; e (v) maximizar a satisfação social 
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decorrente das operações mineiras, de processos de fechamento de mina e 
da reabilitação de áreas degradadas.

O acidente de elevadas proporções ocorrido no município de Mariana 
(MG), em novembro de 2015, chama a atenção para o risco de rompimen-
to de barragens de rejeitos presentes na maioria dos empreendimentos de 
mineração. Essa fatalidade ressalta a urgência de promover uma mineração 
mais segura e sustentável. A agenda da sustentabilidade na mineração está, 
atualmente, pressionada, entre outros fatores, pela redução do teor de concen-
tração dos minérios lavrados, com tendência natural de aumento do material 
movimentado e dos diversos impactos decorrentes dessa movimentação, e 
pela crise hídrica brasileira, que deverá impor restrição ainda maior para a 
captação de água.

Para isso, há um movimento de investimento no desenvolvimento e na 
difusão de tecnologias e processos com foco em: aumento da recuperação dos 
minérios de interesse, aproveitamento e aglomeração de fi nos e ultrafi nos; 
recuperação e reaproveitamento de resíduos e elementos dispersos, incluin-
do processos para destinação alternativa de uso; tecnologias de baixo risco 
ambiental para deposição de resíduos; recuperação, reutilização, redução 
ou eliminação de água utilizada nos processos; e monitoramento e controle 
de barragens e riscos ambientais.

Alguns projetos têm avançado quanto à aplicação de tecnologia de 
concentração magnética de minérios para maior recuperação de fi nos e 
ultrafi nos, incluindo processamento de resíduos de pilhas ou barragens. 
Trata-se de tecnologia que se demonstrou tecnicamente viável, inclusi-
ve para a concentração de minério de ferro. Outra oportunidade para a 
recuperação de elementos antes dispostos em resíduos são tecnologias 
de pré-tratamento dos minérios para aumento do grau de liberação do 
elemento de interesse.

Cabe ressaltar que o drástico acidente ocorrido em Mariana faz parte 
de um conjunto maior de eventos envolvendo o rompimento de barra-
gens de rejeitos de operações de mineração. Por envolver o uso de água, 
a maioria dos processos tradicionais de concentração mineral gera um 
rejeito na forma de lama, em geral armazenado em barragens (método 
mais econômico). O último acidente ocorrido no Canadá, em 2014, levou 
a um importante debate acerca do uso de barragens e desenvolvimento de 
tecnologias e métodos alternativos de deposição de rejeitos.
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de novas barragens já é uma realidade em novos licenciamentos ambientais 
concedidos no Canadá. Enquanto isso, a eliminação do uso de barragens 
continua a ser um dos mais importantes desafi os para a mineração susten-
tável. Pesquisadores e engenheiros têm trabalhado no desenvolvimento 
tanto de processos de concentração sem adição de água quanto de processos 
alternativos de deposição de rejeitos.

Exemplos bem-sucedidos são o processo de benefi ciamento à umidade 
natural do projeto Ferro Carajás S11D, da Vale S.A., e o método de depo-
sição a seco utilizado na mina de Karara, na Austrália, por meio do qual, 
depois de um processo de fi ltragem e prensagem, há recuperação de água 
e os rejeitos são depositados ao longo de pilhas. No entanto, trata-se, em 
geral, de métodos de difusão limitada por se adequarem mais facilmente a 
características específi cas das operações em que foram aplicados. Segundo 
especialistas, o método de deposição a seco utilizado na mina de Karara, 
localizada na região seca do oeste da Austrália, por exemplo, difi cilmente 
seria viável em regiões mais úmidas.

Outra inovação para deposição a seco de rejeitos foi uma centrífuga de-
cantadora desenvolvida pela empresa Alfa Laval para a mina de carvão Rix’s 
Creek, localizada no Hunter Valley, uma das regiões de maior produção de 
carvão na Austrália. Os investimentos para redução de riscos relacionados 
a barragens envolvem ainda a utilização de softwares de monitoramento de 
imagens das superfícies de barragens, a fi m de identifi car e alertar acerca 
de eventuais movimentos irregulares.

Vale acrescentar ainda que os rejeitos da mineração, quando expostos ao 
intemperismo, causam sério problema ambiental, a drenagem ácida de mina 
(DAM), no qual quantidades consideráveis de metais e outras substâncias 
podem ser liberadas, contaminando o solo e os recursos hídricos.

O problema pode se agravar quando as atividades de mineração são 
realizadas em locais com minerais sulfetados, que, quando sujeitos à ação 
de certas bactérias, transformam-se em ácido sulfúrico, causando a solubili-
zação dos minérios e o agravamento da contaminação. Visando à mitigação 
desse problema, pesquisas biotecnológicas têm sido desenvolvidas, enfati-
zando-se o uso de bactérias endógenas específi cas, as chamadas bactérias 
mineradoras, para a oxidação dos minerais sulfetados presentes nos rejeitos, 
de forma acelerada, controlada e segura, diminuindo o impacto da DAM.
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Esse processo, conhecido como biolixiviação, consiste em empilhar o 
rejeito sobre uma estrutura impermeável e recircular sobre ela uma solução 
que promova o crescimento de um tipo específi co de bactéria, produzindo 
uma solução ácida e oxidante, chamada de lixívia. Essa lixívia é conti-
nuamente recirculada pela pilha, promovendo o enriquecimento de metais 
solúveis que podem ser posteriormente recuperados, aumentando, assim, a 
efi ciência do processo mineral.

Outra linha de pesquisa que também pode ser abordada, ainda em fase 
experimental, é a da reciclagem do rejeito. Pesquisadores da Escola de 
Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) já detêm 
tecnologia para transformação de rejeitos e estéreis de minerações de 
ferro, bauxita, fosfato e calcário em produtos como cimento – para cons-
trução de blocos, vigas, passeios, estradas –, areia – que pode alimentar 
a indústria de vidros e de chips de computador – e pigmentos, para a 
produção de tintas.

No âmbito de grandes projetos de mineração, a agenda de sustentabili-
dade social também ganha importância na medida em que essas operações 
impactam a rotina e a qualidade de vida das populações do entorno. A mine-
ração sustentável deve ser capaz de prover benefícios às populações afetadas 
pelas atividades de lavra e benefi ciamento dos minérios, que envolvem, em 
geral, a transformação de grandes áreas e a intensa movimentação de carga.

Com essa fi nalidade, as empresas devem procurar investir em projetos 
capazes de envolver a população local em atividades promotoras de emprego 
e renda alavancadas pelas operações mineiras. Aqui, a inovação também 
desempenha importante papel, ao viabilizar, por exemplo, atividades pro-
dutivas com participação da população local para transformação de material 
originalmente descartado em coprodutos, bem como a reabilitação plena de 
áreas mineradas para uso em agricultura.

Metalurgia

Conforme já comentado, a transformação mineral dos metálicos, em 
geral, parte de um óxido que passará por processo de oxirredução (reação 
que libera grande quantidade de CO2), para a obtenção do metal primá-
rio. Isso faz com que o setor metalúrgico seja um dos maiores emissores 
industriais de GEE. Para ilustrar, podem-se citar: o aço, com uma taxa 
média mundial de emissões de aproximadamente 1,9 t de CO2 eq./t aço 
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alumínio primário (ABAL, 2010).

No alumínio, as emissões de CO2 concentram-se, principalmente, nos 
processos de produção de alumínio primário e de alumina, que juntos repre-
sentam cerca de 90% do total, incluindo as emissões diretas de processo e 
as indiretas, nas quais se incluem as do transporte e as da fonte de energia. 
Na produção de alumínio primário, em função de vantagem comparativa, 
obtida principalmente graças à matriz elétrica de base essencialmente hídrica, 
o Brasil apresenta taxa de emissão de 2,66 t de CO2 eq./t alumínio primário, 
muito abaixo da média mundial (ABAL, 2010).

No Brasil, o setor metalúrgico é o maior emissor industrial de GEE e o 
maior consumidor industrial de energia.

De acordo com dados do balanço energético nacional de 2015 (ano-base 
2014), a metalurgia respondeu por 27,9% do consumo industrial de energia 
(EPE, 2015). O setor foi responsável por 46,6% da emissão total do setor 
processos industriais em 2012 – dados de estimativas anuais de emissões de 
GEE no Brasil (MCTI, 2014). Considerando as emissões brasileiras totais, 
o setor respondeu por cerca de 3,3%.

Dado o caráter intensivo em energia e emissões (com mais de 80% 
do volume de emissões advindo do consumo de insumos energéticos), os 
maiores esforços para a promoção de sustentabilidade na metalurgia estão 
relacionados justamente à redução do consumo e à recuperação de energia 
e de gases dos processos de produção.

Entre as tecnologias voltadas para a redução do consumo, podem-se citar, 
por exemplo, os avanços relacionados a processos alternativos de produ-
ção de ferro primário, em substituição ao processo convencional de produção 
por altos-fornos, com grande consumo de insumos energéticos fósseis e 
elevado teor de emissões. O Brasil tem um projeto em desenvolvimento 
pela empresa Tecnored, de propriedade da mineradora Vale, que elimina as 
etapas de sinterização e coqueifi cação na produção do ferro primário, muito 
intensivas nas emissões de GEE.

Na indústria de alumínio, a busca por ganhos de efi ciência energética está 
na lista dos principais esforços para a redução dos custos e das emissões de 
GEE. A Norsk Hydro está testando, nas plantas de Karmoy, na Noruega, a 
tecnologia HAL4e, recém-desenvolvida pela empresa, para a produção de 
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alumínio primário. Caso seja bem-sucedida, essa tecnologia demandará um 
consumo médio de 12,5 kWh/kg de alumínio primário, tornando a Hydro a 
detentora dos smelters mais efi cientes do mundo, com consumo 10% abaixo 
da média mundial.

Na metalurgia, há oportunidades de recuperação de gases ou calor de 
processo em todas as etapas de produção. Além disso, o aprimoramento das 
tecnologias de produção tem gerado oportunidades relacionadas também à 
alimentação de fornos e ao controle e à automação dos fl uxos de insumos e 
produtos, com o objetivo também de prover maior continuidade e integração 
dos processos e evitar perdas energéticas entre as etapas produtivas.

São apresentados a seguir alguns exemplos de tecnologias e proces-
sos promotores de efi ciência energética: (i) tecnologia de heat recovery 
(recuperação/aproveitamento de calor) nas diversas etapas de produção; 
(ii) sistemas para controle em tempo real de variáveis dos processos, como 
a temperatura, regulando-se em função da necessidade, em vez do uso 
de aquecimento constante; (iii) aproveitamento de gases de processos; e 
(iv) novas tecnologias que promovam redução signifi cativa do consumo 
de energia em fornos elétricos e em processos eletrolíticos, incluindo seus 
sistemas de automação e controle.

Outro importante vetor de sustentabilidade ambiental da metalurgia está 
relacionado ao conceito de ciclo de vida de produto e ao desenvolvimento 
de novos materiais que promovam maior efi ciência energética e redução 
de emissões na fase de uso dos materiais por bens produzidos por cadeias 
industriais consumidoras de metais. O desenvolvimento e a inovação em 
novos materiais serão objeto de uma seção específi ca.

Automação e controle
Automação e controle têm reunido os esforços de grande conjunto de 

instituições e pesquisadores ao redor do mundo. Sob os conceitos de ma-
nufatura inteligente ou indústria 4.0, os avanços são rápidos e observáveis 
em indústrias e operações de logística. Essa realidade inclui as operações 
de mineração e metais.

Os equipamentos de mineração autônomos já são uma realidade e os 
incentivos são grandes, tendo em vista que os gastos com mão de obra 
representam o maior item de custo por tonelada de produto das grandes mi-
neradoras. Sistemas de automação de veículos e equipamentos responsáveis 
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mercado, por exemplo, via empresas especializadas em componentes robó-
ticos instalados em veículos para permitir sua automação e controle remoto.

A crescente demanda por tecnologias de informação e comunicação pelos 
setores de mineração e metais tem aumentado a participação desses setores 
nos portfólios das maiores fornecedoras mundiais: Microsoft, IBM, Oracle 
e SAP. Além disso, os principais fornecedores de equipamentos para o setor 
desenvolveram áreas dedicadas a produtos tecnológicos.

Entre as maiores mineradoras do mundo, a Vale, a Rio Tinto, a BHP e 
a Fortescue Metals estão avançando na adoção de sistemas autônomos de 
movimentação de carga. No caso da Vale, com uso exclusivo de correias 
transportadoras na operação Ferro Carajás S11D, enquanto as mineradoras 
em Pilbara, Austrália, ampliam a quantidade de caminhões autônomos 
em operação.

A difusão de tecnologias de automação e controle na mineração tem 
foco claro de alcançar o mesmo grau de coordenação e produtividade de 
processos de produção industriais, que já contam com uso intensivo de 
robôs e centros de controle integrados. Trata-se de um caminho atrativo e 
necessário diante do novo patamar de preços e, consequentemente, contínua 
pressão por redução de custos de produção que deverá ser, doravante, uma 
marca dos mercados de commodities minerais.

Enquanto as oportunidades de automação e controle na mineração são 
bastante concentradas na movimentação otimizada de carga dentro da mina, 
considerando o melhor aproveitamento dos diversos ativos mobilizados, a 
metalurgia oferece um conjunto maior de parâmetros e oportunidades para 
a manufatura inteligente.

No setor de metais, o avanço em tecnologias de sensoriamento inteligen-
te, automação e controle de parâmetros e fl uxos de insumos nos processos 
metalúrgicos oferece uma ampla gama de oportunidades de elevação da 
produtividade das plantas e da qualidade dos produtos.

As oportunidades de processamento automatizado de elevado conjunto 
de dados de produção possibilita a adoção de sistemas de monitoramento 
da condição das plantas, o que permite a manutenção preventiva mais efi -
ciente e evita danos de equipamentos e paradas de produção. Além disso, 
o monitoramento e a disponibilização das informações de rendimento e 
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qualidade de produto orientam a adoção contínua de medidas de melhoria 
e ganhos de efi ciência.

Vale destacar os sistemas de controle de temperatura e velocidade de 
entrega de produtos semiacabados para fornos de reaquecimento, sistemas 
de diagnóstico de lingotamento, com detecção de parâmetros precursores de 
falhas e tomada de ações preventivas de forma automatizada, sistemas 
de balanceamento de carga no processo de produção do aço em conversores 
a oxigênio (basic oxygen furnace – BOF).

As tecnologias e os sistemas de automação e controle são desenvol-
vidos e oferecidos pelos diversos agentes envolvidos no processo de 
produção, entre os quais as empresas especializadas em tecnologias 
de automação e controle, fornecedores de equipamentos e de sistemas de 
produção e produtores de aço. O desenvolvimento ou a incorporação 
dessas tecnologias fi gura na estratégia das principais produtoras de aço 
no mundo.

Novos materiais
O desenvolvimento de novos materiais é uma importante fonte de melho-

ria na qualidade e na efi ciência de produtos já ofertados, no desenvolvimento 
de novos produtos e mercados e ainda na viabilização de novos processos de 
produção. Dessa forma, o desenvolvimento de novos materiais representa 
uma grande oportunidade de geração de valor para toda a cadeia de mine-
ração e metais. Novos materiais, com propriedades superiores a materiais 
usualmente empregados, criam um conjunto de possibilidades de aplicação 
e novos desenvolvimentos associados.

A necessidade de diferenciação e de maiores margens de retorno, de 
redução de consumo e de emissões e de difusão das tecnologias de big data 
e impressão 3D constitui fortes incentivos ao investimento em tecnologia 
e inovação para desenvolvimento de novos materiais, incluindo novas 
ligas metálicas.

A metalurgia integrou, historicamente, as cadeias dos setores de bens de 
capital, transportes e construção civil, com oferta de metais padronizados 
aplicados nesses setores. Nas últimas décadas, tanto o desenvolvimento de 
novos setores, a exemplo da microeletrônica, quanto a elevação das exigên-
cias de produtividade e efi ciência de setores tradicionais, como ocorrido no 
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volvimento de novos materiais e de novas ligas metálicas com propriedades 
especiais. Em alguns setores, isso representa um deslocamento do foco de 
inovação, antes mais concentrado no design e na efi ciência eletromecânica 
de peças e arquiteturas dos bens produzidos, para a estrutura, propriedades 
e efi ciência dos materiais aplicados.

Observa-se a elevação do grau de importância e da aplicação de ligas 
especiais em diversos setores, com destaque para o grande desenvolvimento 
aplicado à indústria de semicondutores, à indústria de aeronaves, a energias 
limpas e ao setor de saúde. Assim, o desenvolvimento de ligas especiais é, 
atualmente, um dos principais vetores de inovação da metalurgia, atuando 
no desenvolvimento de ligas capazes de atender a necessidades específi cas 
de diversos setores.

A aplicação de novos materiais e de novas ligas tem o potencial de 
impulsionar novos setores, promover redução do peso e do volume dos 
bens fabricados, maior customização às necessidades de cada equipamento, 
conjugando melhora das propriedades desejadas, aumento da vida útil e 
redução de consumo de materiais e energia. Dessa forma, as novas ligas 
trazem grande benefício para consumidores fi nais e para a sociedade, tra-
duzido em redução de consumo de energia, redução de emissões de GEE, 
redução de ruídos, maior segurança e maior durabilidade. A inovação na 
produção de ligas especiais tem ainda por objetivo desenvolver mercado 
para elementos minerais abundantes, com benefício atual e futuro sobre a 
balança comercial de países com elevada riqueza mineral, como é o caso 
do Brasil.

Atualmente, a aplicação de novos materiais metálicos representa um dos 
principais vetores de redução de consumo de energia e emissões ao longo 
de todo o ciclo de vida de diversos produtos. Isso ocorre principalmente 
pela redução da quantidade de material utilizado e respectiva energia em-
pregada até a produção dos metais, pela redução de peso e volume e melhor 
efi ciência operacional de bens fi nais, com redução de consumo energético e 
emissões durante a fase de uso. Quando consideradas as diversas fases do 
ciclo de vida, conforme representadas na Figura 1, os metais apresentam, 
em geral, a vantagem de serem considerados 100% recicláveis, ou seja, 
com possibilidade de recuperação de quase 100% dos insumos e da energia 
empregados na produção primária.
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Figura 1 | Ciclo de vida de produtos metálicos
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Fonte: WSA (2012).

Tem destaque o desenvolvimento de ligas leves de alta dureza para apli-
cação na indústria de aviação e automobilística, ocasionando a redução do 
consumo de combustível, além de materiais mais efi cientes para turbinas 
geradoras de energia, promovendo a expansão das energias limpas.

São muitos os trabalhos e equipes dedicados a pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) em ligas mais leves e resistentes, com fl uxo contínuo 
de descobertas para aplicações variadas. Recentemente, foi divulgado o 
desenvolvimento de uma liga de magnésio porosa de alta resistência e 
densidade menor que a da água, capaz, portanto, de fl utuar e com potencial 
aplicação em embarcações.

A maior parte dos materiais utilizados na aviação já corresponde a mate-
riais leves, com destaque para o alumínio, muito utilizado em componentes 
estruturais. A pressão por maior efi ciência energética e redução de emis-
sões também tem impulsionado aplicação crescente de materiais leves na 
fabricação de veículos, com destaque para aços leves desenvolvidos pelas 
empresas ThyssenKrupp e ArcelorMittal.
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agentes, destacam-se:

 · carbetos de elementos metálicos de alta dureza e resistência à corrosão 
e a altas temperaturas para aplicação em máquinas e ferramentas de 
desgaste;

 · ligas mais leves, com maior resiliência e capacidade de conformação 
para aplicação em veículos;

 · ligas com menor grau de atrito, maior condutividade térmica, ca-
pacidade de absorção de ruídos, e que permitam redução de peso e 
volume para aplicação em motores e turbinas;

 · ligas com maior condutividade e capacidade de conformação para 
aplicação em semicondutores e eletrônicos;

 · ligas com memória de forma e ligas bioabsorvíveis para aplicação 
em saúde;

 · metais e ímãs permanentes de terras-raras para turbinas e motores;

 · silício grau solar, ligas de índio e gálio e demais ligas para produção 
de células fotovoltaicas; e

 · ligas de lítio e demais elementos aplicados à produção de baterias 
acumuladoras.

A transversalidade das tecnologias e aplicações de novos materiais 
metálicos confere caráter estratégico ao tema, que é objeto de políticas 
de investimento em PD&I de empresas e países, com foco na geração de 
mais valor em suas cadeias industriais. Além de presente na estratégia de 
investimento de grandes produtores de metais e empresas desenvolvedoras 
de tecnologias industriais, o desenvolvimento de materiais metálicos é, por 
exemplo, objeto de programa de fi nanciamento com recursos não reembol-
sáveis da NSF dos Estados Unidos. O Programa de Metais e Nanoestruturas 
Metálicas (Metals and Metallic Nanostructures – MMN – Program) tem foco 
em processamento, estrutura e propriedades de metais e ligas e em incentivo 
ao uso de modelos computacionais para análise e controle de propriedades 
nas diversas escalas de grandeza. O programa tem o objetivo de avançar 
no desenvolvimento de materiais com desempenho superior em relação ao 
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comportamento em condições extremas, densidade magnética, memória de 
forma e efi ciência termoelétrica, entre outros.

O desenvolvimento de novos materiais decorre fundamentalmente do 
casamento entre oportunidades de ganhos de efi ciência e superação de 
limites aos processos de produção e desenvolvimento de novos bens ou 
funcionalidades e a P&D de propriedades específi cas para atendimento 
dessas demandas. Nesse processo, portanto, é fundamental a interação entre 
pesquisadores desenvolvedores de metais, seja de empresas fornecedoras, 
seja de institutos de pesquisa, e os usuários responsáveis pela aplicação 
desses materiais em bens fi nais – principalmente indústrias de bens de 
capital, energia e transportes.

Vale destacar o apoio do fundo tecnológico BNDES Funtec a projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de novos materiais metálicos 
executados em parceria entre instituições brasileiras de pesquisa e empresas. 
O fundo é responsável pelo fi nanciamento de projetos promotores de capa-
citação tecnológica e competitiva para desenvolvimento de ligas metálicas e 
melhoria da efi ciência operacional de bens produzidos com base nessas ligas.

Ressalta-se ainda o grande esforço de P&D, nos últimos anos, dos cha-
mados materiais de topologia 2D. A topologia 2D teve como grande marco o 
isolamento do grafeno,5 feito em 2004, pelos pesquisadores da Universidade 
de Manchester Andre Geim, nascido na Rússia e de cidadania holandesa, e 
Konstantin Novoselov, também russo, com cidadania britânica.

Os materiais 2D consistem em uma única camada de átomos ou com-
postos atômicos e apresentam características incomuns, podendo ser usados 
em aplicações tais como energia fotovoltaica, fotônica, acumuladores de 
bateri as, semicondutores, em materiais compósitos e nos processos de 
purifi cação de água. Graças à variabilidade das aplicações, o mercado 
global desses materiais apresenta grande potencial de crescimento, nos 
próximos anos.

Os materiais 2D são constituídos de elementos químicos ou compostos, 
geralmente com ligações químicas covalentes. Os materiais 2D elementares 

5 O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante, o grafi te, os nanotubos 
de carbono e fulerenos. O grafeno de alta qualidade é muito resistente, leve, quase transparente, exce-
lente condutor de calor e de eletricidade. É o material mais resistente já obtido, consistindo em uma 
folha plana bidimensional de átomos de carbono densamente compactados, reunidos em uma estrutura 
cristalina hexagonal, com espessura de apenas um átomo.
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eno em seus nomes, como o grafeno (material monocamada de carbono), 
o fosforeno (monocamada de fósforo), o bororeno (de boro), o siliceno (de 
silício) e o germaneno (de germânio).

Como exemplos de materiais 2D constituídos de compostos químicos, 
podem ser citados o grafano (cujo composto é o CH4), o nitreto de boro 
hexagonal, o dissulfeto de molibdênio e o disseleneto de tungstênio.

Ainda com relação a esses materiais, sobressaem as mais recentes pes-
quisas de combinações e empilhamento de camadas de diferentes materiais 
2D, em estruturas verticais, chamadas de heteroestruturas de Van der Waals, 
que conferem outras diversas propriedades ao material obtido.

Cenários e oportunidades para o Brasil
O Brasil tem importantes indústrias de mineração e metalurgia, com 

destaque para a presença de grandes projetos de mineração de ferro e si-
derurgia. Importantes fornecedoras de insumos para cadeias de produção 
a jusante, essas indústrias desempenham papel relevante para a promoção 
de competitividade e sustentabilidade das indústrias de máquinas e equipa-
mentos, de transportes e de energia, entre outros.

Dados da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) 
indicam que a indústria de transformação brasileira tem perdido competi-
tividade de forma contínua há quase uma década (ABIMAQ, 2012). O pe-
ríodo pós-crise fi nanceira internacional registrou uma redução expressiva 
da participação da indústria de transformação no PIB, de patamar superior 
a 16%, antes de 2008, para 10,9%, em 2014.

Quanto à mineração mais especifi camente, a atividade é importante 
geradora de divisas para o país, como é possível observar no Gráfi co 6. Em 
2014, o saldo da balança comercial mineral foi superior a US$ 26 bilhões. 
O saldo positivo gerado pelo setor mineral torna-se ainda mais relevante para 
a balança brasileira no cenário pós-crise fi nanceira internacional, marcado 
pelo fi m do ciclo de superavits elevados na balança comercial, superior a 
US$ 40 bilhões nos anos pré-crise, com redução brusca em 2008 e redução 
gradual ano a ano a partir de 2010 até se converter em defi cit em torno de 
US$ 4 bilhões em 2014.
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Gráfico 6 | Balança comercial brasileira, da mineração e total (US$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados dos portais do MDIC e do Ibram.

Essa reversão do saldo da balança comercial é retratada pelos defi cits 
comerciais com Estados Unidos e União Europeia, grandes consumidores 
de produtos não primários. A conversão do superavit em defi cit, no período 
de 2011 a 2014, na balança comercial brasileira, ocorreu com uma redução 
pronunciada da participação de produtos manufaturados nas exportações 
brasileiras totais, que caiu de 52% em 2007 para 36% em 2014, indício de 
perda de competitividade da indústria brasileira, impactada fortemente pela 
apreciação cambial no período.

Os setores de mineração e metais são importantes geradores de emprego 
e renda e constituem a principal fonte de arrecadação e vetor de desenvol-
vimento de regiões vocacionadas. Na atividade extrativa mineral, são mais 
de 190 mil empregos, enquanto na indústria de transformação mineral o 
número passa de setecentos mil. A indústria extrativa mineral responde por 
cerca de 20% do PIB industrial do estado de Minas Gerais e por cerca de 
27% do PIB total do Pará.

Diante da relevância na economia brasileira e dos desafi os atuais do 
setor, entende-se que as empresas deverão incorporar ou promover em suas 
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para o desenvolvimento de novos processos e sistemas de produção e de-
senvolvimento de ligas metálicas diferenciadas.

Potencialidades brasileiras
O Brasil é um dos maiores países mineradores do mundo, detentor de 

grandes reservas e tem participação representativa no setor de metais, 
situando-se entre os dez maiores produtores mundiais de aço do mundo. 
De acordo com dados do Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM, 2014), o Brasil tem participação representativa nas reservas 
mundiais de um conjunto importante de minerais metálicos. A Tabela 1 
apresenta a relação de alguns minerais nos quais o país tem grande parti-
cipação em relação à reserva mundial.

Tabela 1 | Posição relativa do Brasil em relação a reservas mais representativas

Posição 
das 
reservas 
do Brasil

Mineral Participação 
mundial (%)

Reserva do 
Brasil (103 t)

Produção 
mundial 

a.a. (103 t)

Produção 
do Brasil 
a.a. (103 t)

Reservas 
BR/

produção 
mundial 
(anos)

1º Nióbio 98,2 10.693.520 79.368 73.668 135
1º Barita 53,3 422.000 8.704 34 48
1º Grafi ta natural 50,7 72.064 1.175 92 61
2º Tântalo 36,3 36.190 635 185 57
2º Terras-raras 16,1 22.000 112 0,6 196
3º Níquel 13,7 10.371 2.441 105 4
3º Estanho 10,0 441.917 235.570 16.830 2
4º Ferro 13,6 23.126 2.950 386 8

Fonte: DNPM (2014).

Além do nióbio, do qual o Brasil tem quase a totalidade da reserva mun-
dial, há enorme volume de reservas em tântalo, terras-raras6 e grafi ta, minerais 
com aplicações variadas, inclusive no desenvolvimento de setores da eco-

6 As terras-raras compreendem um grupo de 17 elementos químicos metálicos de ampla distribuição na 
crosta terrestre, mas a baixas concentrações, aplicados, entre outros, na produção de ímãs permanentes 
de alto rendimento, composição e polimentos de vidros e lentes especiais, luminóforos, ressonância 
magnética nuclear, cristais geradores de laser, supercondutores, corantes e cerâmicas. A sintetização 
de cada elemento requer alta tecnologia. 
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nomia do século XXI,7 e cujas reservas brasileiras dariam conta de sustentar 
por mais de cinquenta anos a produção mundial atual. O desenvolvimento 
e a inovação de novos materiais com base nesses minerais são importantes 
vetores para o desenvolvimento, por exemplo, de baterias acumuladoras de 
energia, turbinas geradoras, sistemas de trens de alta velocidade, equipamen-
tos médicos e implantes cirúrgicos. O Brasil também tem as maiores reservas 
mundiais de quartzo de alta qualidade – mineral processado para obtenção 
do silício, componente principal das células fotovoltaicas, utilizadas para 
geração de energia solar.

O volume e o histórico de atuação nesses setores conferem ao Brasil um 
importante conjunto de capacitações em tecnologias e processos de produ-
ção e desenvolvimento de produtos. Trata-se de infraestrutura tecnológica 
representada por empresas de elevada efi ciência operacional e histórico 
de investimentos em tecnologia e por instituições de pesquisa, mestres e 
doutores dedicados à engenharia de minas, engenharia de materiais, enge-
nharia elétrica e mecânica. Nesse âmbito, destacam-se a capacitação e a 
atuação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e de departamentos de engenharia 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para o desenvolvimento 
de ligas e produtos de terras-raras. Essas organizações reúnem capacitação 
avançada em tecnologias de análise de propriedades e comportamento de 
materiais e processos de transformação e purifi cação de minerais e metais.

Além das organizações citadas, a base tecnológica dedicada aos setores 
abrange: o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), o Laboratório Nacional 
Brasileiro de Nanotecnologia (LNNANO), o Instituto Alberto Luiz Coimbra 
de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (COPPE-UFRJ), o Instituto Tecnológico Vale (ITV), departamen-
tos de engenharia da UFMG, a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), 
a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), a Pontifícia Universidade Católica (PUC) e o MackGraphe, entre 
outras. Ressaltam-se as competências em engenharia de minas da UFMG e da 
Ufop, a experiência do IPT em processos de purifi cação de metais, os trabalhos 
de pesquisadores da UFSC em tecnologias de metalurgia do pó e sinterização e o 
investimento no Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno e Nanomateriais – 

7 Ou “nova economia”, caracterizada por rápidas transformações, intensivas em conhecimento, e par-
ticipação cada vez maior de setores de alta tecnologia e economia verde.
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grafeno, a exemplo de outros materiais especiais de carbono, tem um cenário 
muito promissor quanto à aplicação em diversos setores, conforme já apresen-
tado. Trata-se de material que vive uma verdadeira corrida por patentes, e o 
MackGraphe nasce já em parceria com um dos maiores especialistas mundiais, 
o brasileiro Antonio Hélio Castro Neto, da Universidade de Cingapura.

Apoio ao desenvolvimento, sustentabilidade e inovação
Diante das potencialidades dos setores de mineração e metais no Brasil, o 

governo tem mobilizado uma agenda específi ca voltada para o apoio ao de-
senvolvimento da cadeia de mineração e transformação mineral. Essa agenda 
inclui uma série de metas e iniciativas elencadas no PPA 2016-2019 (MPOG, 
2015), relacionadas principalmente ao objetivo de “estimular a agregação 
de valor ao bem mineral e o adensamento das cadeias produtivas por meio 
de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no setor mineral” 
(p. 134). No âmbito dessa agenda, cabe destacar o processo de revisão do 
marco regulatório da mineração contido no Projeto de Lei 5.807, de 2013.

A mobilização para o desenvolvimento das potencialidades do setor 
envolveu em 2015 um esforço de identifi cação de oportunidades em tec-
nologia e inovação. O trabalho contou com a participação de importantes 
instituições de governo e rodada de debates com entidades privadas, com o 
objetivo de suportar ações de apoio ao desenvolvimento, sustentabilidade 
e inovação no setor de mineração e transformação mineral.

Entre as potenciais oportunidades de investimentos em inovação para 
desenvolvimento e promoção de sustentabilidade, sobressaem cinco grandes 
temas, relacionados à produção e à agregação de valor em minerais abundan-
tes no país e/ou de elevado impacto atual e esperado na balança comercial, 
a processos mais efi cientes e sustentáveis e a bens e serviços ofertados ao 
setor de mineração e transformação mineral:

a) Minerais estratégicos “portadores de futuro” – cobalto, grafi ta, lítio, 
metais do grupo da platina, molibdênio, nióbio, silício (grau solar), 
tálio, tântalo, terras-raras, titânio e vanádio: desenvolvimento tec-
nológico de métodos de pesquisa mineral e de processos de lavra, 
benefi ciamento e transformação dos minérios selecionados; processos 
de produção de ligas, compostos e materiais de alto desempenho; 
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e produtos e aplicações inovadoras. Segundo conceito utilizado no 
Plano Nacional de Mineração (PNM) 2030, os minerais estratégicos 
englobam minerais dos quais o Brasil depende de importação em alto 
percentual para o suprimento de setores vitais de sua economia; mine-
rais que deverão crescer em importância nas próximas décadas por sua 
aplicação em produtos de alta tecnologia, denominados “portadores do 
futuro”; e minerais em que o país apresenta vantagens comparativas, 
a exemplo do nióbio.

b) Minerais de elevada dependência externa – fosfato e potássio: desen-
volvimento tecnológico de métodos de pesquisa mineral e processos 
de lavra, benefi ciamento e processamento dos minérios selecionados; 
fontes alternativas e rotas de processamento para produção de nutrien-
tes de origem mineral (P e K) para agricultura; e produtos fertilizantes 
minerais mais efi cientes e mais adaptados às culturas brasileiras. O 
fosfato e o potássio são minerais utilizados na produção de fertili-
zantes, nos quais o país tem forte dependência externa. Em 2015, o 
defi cit comercial de fertilizantes fi cou no patamar de US$ 6,5 bilhões.

c) Tecnologias e processos mais efi cientes de mineração: oportunidades 
em tecnologias para superação de problemas técnicos atuais e com 
objetivo de elevar a produtividade e a sustentabilidade do setor de mine-
ração e transformação mineral. Foram consideradas tecnologias capazes 
de viabilizar a produção em jazidas até então inviáveis, a exemplo de 
tecnologias de bioprocessamento, processos hidrometalúrgicos, tecno-
logias voltadas para utilização mais efi ciente e sustentável do carvão 
nacional e demais tecnologias voltadas para a elevação da recuperação e 
concentração dos elementos de interesse; além de avanços nas técnicas 
de exploração mineral, capazes de impulsionar e ampliar o conjunto 
de informações das riquezas minerais presentes no subsolo nacional.

d) Tecnologias e processos para redução e mitigação de riscos e impactos 
ambientais: recuperação e reaproveitamento de resíduos; recuperação, 
reutilização, redução ou eliminação de água utilizada nos processos da 
mineração; redução ou eliminação do uso de elementos contaminantes 
na produção e no benefi ciamento de minérios; sistemas e tecnologias 
de baixo risco ambiental para deposição de resíduos; novos sistemas e 
tecnologias de construção de barragens e monitoramento e controle de 
riscos ambientais; e mecanismos inovadores de fechamento de mina 
e reabilitação de áreas degradadas.
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e transformação mineral: para atividades de exploração mineral; 
planejamento e otimização de operações de mineração; automação e 
controle de operações mineiras e de transformação mineral; e lavra, 
benefi ciamento e transformação mineral mais efi cientes, incluindo 
redução do consumo energético e de emissões. O apoio ao desenvol-
vimento e à produção pioneira de máquinas, equipamentos, softwares 
e sistemas para a mineração e transformação mineral faz parte de uma 
política maior de adensamento da cadeia no setor.

Em reconhecimento às potencialidades dos setores de mineração e metais, 
o BNDES disponibiliza um amplo conjunto de mecanismos para apoio às em-
presas em seus planos de investimento em tecnologia e inovação, incluindo 
o fi nanciamento de projetos em parceria com instituições de pesquisa. Nesse 
sentido, foi estabelecido como um dos focos de apoio do fundo tecnológico 
BNDES Funtec o desenvolvimento tecnológico de processos e produção 
de ligas, compostos e materiais de alto desempenho, produtos e aplicações 
inovadoras baseados nas propriedades específi cas dos elementos: cobalto; 
grafi ta; lítio; metais do grupo da platina; molibdênio; nióbio; silício (grau 
solar); tálio; tântalo; terras-raras; titânio; e vanádio.

Para apoio à inovação e à sustentabilidade, além do BNDES Funtec, que 
concede recursos não reembolsáveis, são oferecidas linhas de fi nanciamento 
com condições diferenciadas: concessão de prazos mais longos de carência e 
amortização, menores taxas de juros e maior percentual de participação nos 
investimentos. Além disso, o BNDES ainda apoia empresas e projetos ino-
vadores por meio de participação direta no capital de empresas ou através de 
instrumentos híbridos de capital e dívida para suporte a projetos específi cos. 
Vale destacar o fundo Criatec III, gerido pela Inseed Investimentos,8 que se 
encontra em fase de investimento até 2019, em micro e pequenas empresas 
inovadoras nas áreas de novos materiais, nanotecnologia, tecnologias da 
informação e comunicação, entre outros.

Por fi m, para facilitar a conexão entre demandas e ofertas de recursos 
para inovação, o BNDES e a Finep – Inovação e Pesquisa trabalham para 

8 Inseed Investimentos – empresa gestora de recursos focada em inovação. Em 2015, foi selecionada 
pelo BNDES para gerir o Fundo Criatec III. Com capital comprometido inicial de R$ 200 milhões, o 
Criatec III é o maior fundo de capital semente do país. A empresa tem sob sua gestão mais de R$ 465 mi-
lhões, em 45 projetos, tendo apresentado taxas de crescimento médio de 46% a.a., desde 2008. A Inseed 
Investimentos conta com unidades em Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. 
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a adoção de mecanismo que promova uma comunicação mais direta acerca 
de oportunidades e focos de interesse para o desenvolvimento do setor de 
mineração e transformação mineral, envolvendo melhor coordenação de 
diversos instrumentos de apoio, promoção de maior colaboração entre em-
presas e instituições de pesquisa e oferta mais perene de recursos.

Conclusão
O ambiente de desafi os e mudanças na economia mundial impõe clara-

mente estratégias de inovação e implantação de novas tecnologias para o 
desenvolvimento futuro de setores industriais e, particularmente, os setores 
de mineração e metais, com foco em ganhos de efi ciência operacional e 
promoção de sustentabilidade socioambiental em toda a cadeia de valor de 
mineração e metais.

A incorporação de novas tecnologias causará grande impacto sobre os 
processos de produção e desenvolvimento de produtos e demandará elevada 
capacitação tecnológica das empresas e organizações que vislumbrem uma 
posição em etapas de maior valor na cadeia. O presente estudo demonstra 
haver vetores bem defi nidos de investimento para o desenvolvimento e a 
inovação em mineração e metais. Os esforços de desenvolvimento de tec-
nologia e inovação são cada vez maiores, e empresas e organizações mais 
capacitadas tecnologicamente estão promovendo um ciclo de inovações 
contínuas nesses setores. A difusão das tecnologias de big data, internet das 
coisas, manufatura aditiva e novos materiais promove ainda a redução dos 
prazos de desenvolvimento de novos processos e produtos e, consequente-
mente, elevação do ritmo de inovações.

Para avanço nessas trajetórias de desenvolvimento e inovação, já 
objeto de grandes investimentos de empresas de países mais avançados, 
empresas e instituições de pesquisa brasileiras devem avaliar oportuni-
dades de investimento em tecnologias que aproveitem e desenvolvam as 
potencialidades do país. O Brasil tem grande volume e histórico de atuação 
em mineração e metais, grandes reservas minerais de qualidade mundial 
e importante conjunto de capacitações tecnológicas. Essas características 
devem subsidiar a elaboração e a execução de estratégias competitivas 
que alavanquem a participação de empresas e trabalhadores brasileiros 
em etapas de maior valor na cadeia.
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complexidade das tecnologias envolvidas e a maior insegurança dos 
mercados exigem cada vez maior coordenação entre os agentes em di-
versas etapas da cadeia, inclusive para o desenvolvimento conjunto de 
tecnologias e mercados.

A turbulência do mercado, que envolve a ampliação do conjunto de 
tecnologias aplicadas aos setores, torna o momento atual decisivo para 
posicionamento futuro das indústrias e dos trabalhadores brasileiros na 
cadeia de valor minerometalúrgica. Nesse contexto, somente o sucesso de 
estratégias fundamentadas em capacitação e desenvolvimento tecnológico 
poderia impulsionar o posicionamento em etapas de maior valor, menos 
suscetíveis às volatilidades de commodities minerais e metálicas.

Para isso, o BNDES coloca-se como um importante parceiro das empre-
sas brasileiras mineradoras e produtoras de metais para o fi nanciamento de 
planos de desenvolvimento e inovação que elevem produtividade e efi ciência 
operacional e ambiental, no âmbito de suas estratégias de construção de 
capacidades e vantagens competitivas sustentáveis.
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 Iluminação LED: sai Edison, entram Haitz e Moore – 
benefícios e oportunidades para o país

Ingrid Teixeir a
Ricardo Rivera
Luis Otávio Reiff*

Resumo
Os diodos emissores de luz ou LED são conhecidos há mais de meio século 
e têm sido usados em uma infi nidade de aplicações simples como mostra-
dores luminosos e indicadores de status. No entanto, a partir das inovações 
tecnológicas recentes, como a descoberta do LED emissor de luz azul e o 
aumento da vida útil, e da queda persistente do custo desses componentes 
eletrônicos, a tecnologia passa a ser considerada uma forte substituta às 
soluções legadas utilizadas na iluminação em geral. Inicia-se uma nova 
era na indústria de iluminação, em que as lâmpadas/luminárias se tornam 
produtos eletrônicos que podem agregar novas funcionalidades e serviços, 
a partir da comunicação e sensoriamento do ambiente. Ao observar a rup-
tura de mercado, este artigo avalia as alternativas de desenvolvimento da 
cadeia de valor dessa indústria com base no fortalecimento do ecossistema 
eletrônico local.
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Introdução
Entre a invenção da lâmpada elétrica de Thomas Edison, em 1879, e o 

início da massifi cação do transistor, base da eletrônica, na década de 1950, 
foram percorridos mais de sessenta anos. Em 1965, o presidente da Intel 
Gordon Moore lançou sua famosa profecia autorrealizável,1 responsável 
por ditar o ritmo de desenvolvimento tecnológico da eletrônica, via mini-
tuarização, aumento de desempenho e redução de custos sem paralelos na 
história industrial moderna.

Mais antigos que a própria Lei de Moore, os Light Emitting Diode (LED) 
vêm sendo utilizados há mais de sessenta anos em aplicações específi cas,2 
como em indicadores de status e em sinalização. O desenvolvimento da 
tecnologia segue um ritmo previsto pela Lei de Haitz – a contraparte da Lei 
de Moore –, em que se estima que a cada década o custo por lúmen cai por 
um fator de dez e a quantidade de luz gerada pelo LED aumenta por um fator 
de vinte para determinada cor de luz. Foi necessário mais de meio século 
para que, com o desenvolvimento de novos materiais capazes de produzir o 
LED azul – fundamental para completar o espectro de cores e alcançar o LED 
branco (SBF, 2014) –, a tecnologia eletrônica chegasse, de fato, a iniciar o 
deslocamento maciço da iluminação baseada em componentes puramente 
elétricos. Tamanho impacto econômico e social conferiu a três professores 
japoneses o Nobel de Física em 2014 (BERGSTRÖM, 2014).

Em conjunto com os diodos orgânicos emissores de luz (Oled), os LED 
estão na categoria de iluminação de estado sólido – ou solid state lighting 
(SSL),3 também denominada por quarta revolução na iluminação – depois 
do fogo, as lâmpadas incandescentes e as de descarga (por exemplo, fl uo-
rescente). Entre os benefícios dos LED que estão revolucionando o mercado 
de iluminação, podem-se citar alta efi ciência luminosa,4 maior tempo de 

1 Ao observar a evolução da integração de transistores, Gordon Moore em 1965 afi rmou que o número 
de transistores por área dobraria a cada 24 meses, ditando o ritmo do processo de miniaturização até 
os dias de hoje (2014). 
2 Em 1962, o americano Nick Holonyak Jr. desenvolveu o primeiro LED que emite luz visível, verme-
lha. Anterior à sua invenção, o LED desenvolvido pelo russo Losev emitia luz infravermelha, sendo, 
portanto, invisível, utilizando-se de materiais eletroluminescentes, isto é, que emitem luz a partir da 
passagem de corrente elétrica.
3 Nessa categoria, os LEDs têm apresentado crescimento acelerado em diversas aplicações de iluminação 
de maior intensidade luminosa, e os Oleds, outras aplicações de menor intensidade, como displays e 
alguns nichos de iluminação, por exemplo, grandes painéis sinalizadores, superfícies fl exíveis e leves etc.
4 Lúmens por watt: medida de efi ciência luminosa, indicando o fl uxo luminoso gerado a partir da 
energia elétrica.
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desempenho graças aos avanços do mundo de Moore (microeletrônica) e 
de Haitz (emissão de luz por semicondutores).

Além desses atributos, a utilização de sistemas eletrônicos permite o ajuste 
dinâmico da intensidade, brilho e cor da luz. As lâmpadas de estado sólido 
abrem frente para novas aplicações, seja para cultivar alimentos com luz 
artifi cial, para fi ns terapêuticos, para melhorar a percepção de qualidade de 
produtos em gôndolas de supermercado, seja para criar ambientes com foco 
no bem-estar – emulando a luz natural ao longo de um dia em ambientes fe-
chados ou criando uma atmosfera mais acolhedora em ambientes residenciais 
ou comerciais (AT KEARNEY, 2013). Esses e outros aspectos tecnológicos 
e da cadeia de valor serão abordados na seção “Iluminação pública”.

A iluminação consome cerca de um quinto de toda energia gerada glo-
balmente (ALMEIDA et al., 2012),5 sendo responsável por emitir quase 
1.900 milhões de toneladas de CO2. Esse valor corresponde a 70% das emis-
sões mundiais de veículos de passeio e é três vezes superior às emissões do 
setor de aviação (IEA, 2006). A efi ciência energética proporcionada pelos 
LED é, portanto, um meio de economizar energia e reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa.

Além da questão central energética e ambiental, a adoção de LED pelos 
países é motivada por outros objetivos, como implementar políticas indus-
triais-tecnológicas6 e tornar efi ciente a iluminação e os serviços públicos nas 
cidades. Seguindo a política adotada nos Estados Unidos da América (EUA) 
e na Europa, o Brasil estabeleceu um calendário de níveis mínimos de efi -
ciência energética para lâmpadas incandescentes7 e fl uorescentes compactas 
(mais detalhes na seção “Panorama de mercado”, na subseção “Mercado 
brasileiro”). A essa ação regulatória somam-se iniciativas na área de ilumi-
nação pública no nível municipal – de forma geral, ainda em caráter piloto.

5 Cerca de 650 Mtoe (milhões de toneladas de óleo equivalente).
6 A título de exemplo, uma das líderes mundiais, a empresa norte-americana Cree recebeu grants (apoio 
não reembolsável) para desenvolvimento de tecnologia, estímulo de demanda para implantar a tecnologia 
em cidades e universidades americanas como parte do Programa American Recovery Act, empréstimos 
e rede de relacionamentos comerciais via Departamento de Defesa (US DoD), além de incentivos 
fi scais estaduais com o objetivo de estimular emprego e implantação de indústria “verde” (GEREFFI 
et al., 2008). Programas de fi nanciamento ao P&D europeus (FP7) fi nanciaram o desenvolvimento de 
tecnologia e linhas-piloto de Oled e LED.
7 A Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC 1.007/2010 caracteriza devidamente o tipo de lâmpada 
regulamentado e estabelece índices mínimos de efi ciência energética a que nenhuma das lâmpadas in-
candescentes comuns consegue atender, estabelecendo indiretamente seu banimento, exceto em casos 
específi cos nos quais a lâmpada incandescente não poderá ser substituída.
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Estimulado por esses e outros propulsores de demanda, o mercado de 
LED alcançou US$ 20 bilhões em 2014, representando 26% do valor e 5% 
das lâmpadas e luminárias vendidas. Há previsão de crescimento acelerado 
até 2020, quando grande parte do parque mundial de iluminação terá sido 
convertida para tecnologia de estado sólido, e o LED representará cerca de 
70% do mercado de iluminação (U.S. DOE, 2015a). O panorama de mercado 
será abordado em mais detalhes na seção “Panorama de mercado”.

A troca das luminárias públicas convencionais baseadas em vapor de 
sódio e mercúrio pelas eletrônicas com módulos de comunicação descortina 
uma oportunidade para repensar o papel do parque de iluminação urbano. 
A visão de futuro das cidades conectadas tem o poste como um candidato 
natural a ponto de coleta de dados e prestação de diversos serviços públicos 
e privados, como informações sobre condições de tráfego, alertas meteoroló-
gicos, avisos publicitários, conexão com a internet, entre outros. Os módulos 
de comunicação viabilizam, ainda, o monitoramento remoto do parque de 
iluminação, reduzindo custos de troca e melhorando a manutenção preven-
tiva. Esses e outros aspectos sobre iluminação pública, segmento relevante 
da iluminação LED com mercado potencial estimado de R$ 5 bilhões a 
R$ 6 bilhões no Brasil, serão tratados na seção “Iluminação pública”.

A substituição concentrada no tempo para uma iluminação baseada em 
eletrônica abre ameaças e oportunidades para a cadeia produtiva local. 
Apesar da fabricação do componente ativo da iluminação – os chips de 
LED – apresentar fortes benefícios de escala e estar se concentrando na Ásia, 
estimados em 80%-90% da capacidade de fabricação (MORROW, 2012), 
outros componentes eletrônicos embarcados em lâmpadas e luminárias 
podem ajudar no fortalecimento da cadeia eletrônica local e no desenvolvi-
mento do ainda incipiente ecossistema de microeletrônica. Esse ponto será 
aprofundado na sexta seção, “Oportunidade de adensamento tecnológico”.

Nessa seção, são indicadas também as ações recentes e potenciais do 
BNDES para apoiar a iluminação LED. Diversos departamentos e instru-
mentos do Banco têm sido mobilizados com o objetivo de potencializar os 
benefícios que a tecnologia pode proporcionar para o desenvolvimento do 
país em relação  a economia de energia, adensamento tecnológico e produtivo 
e infraestrutura para cidades.

Em síntese, o presente artigo tem por objetivo realizar uma análise ex-
ploratória da tecnologia LED em iluminação geral, mostrar oportunidades 
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que o BNDES vem adotando em relação ao tema.

Aspectos tecnológicos e cadeia produtiva
Tecnologia LED

Os LED são dispositivos semicondutores que emitem luz por eletrolu-
minescência (passagem de corrente elétrica).8 Essa característica os difere 
das fontes de luz tradicionais. As lâmpadas incandescentes, por exemplo, 
requerem um fi lamento aquecido para emitir luz; as fl uorescentes produzem 
luz a partir da descarga elétrica no gás – vapor de mercúrio – que emite luz 
ultravioleta; esta provoca a excitação do fósforo que reveste internamente as 
lâmpadas; e as de descarga de gases high-intensity discharge (HID), high-
-pressure discharge e low-pressure discharge utilizam também a descarga 
elétrica para estimular a emissão luminosa pelo gás contido na lâmpada.

A complexa infraestrutura industrial requerida para a produção das lâmpa-
das convencionais, como o bulbo contendo gases e/ou camadas protetoras e 
substâncias tóxicas (mercúrio, chumbo etc.), criou, historicamente, elevadas 
barreiras de entrada no setor de iluminação. Tal situação não se verifi ca na 
tecnologia LED, na qual fabricantes de equipamentos eletrônicos se tornam 
elegíveis a fabricar lâmpadas, módulos e luminárias.

O LED oferece vantagens absolutas de desempenho quando comparado 
às demais tecnologias de iluminação (U.S. DOE, 2012a). Entre os principais 
benefícios, encontram-se:

 · Efi ciência energética: produz mais luz (lúmens) por watt consumido, 
levando à economia de energia – de 50% a 80% – quando compara-
do a tecnologias tradicionais,9 resultando em redução de custo e de 
emissões de carbono.

 · Economia de custos: redução da demanda de energia, proteção contra 
elevação de preços, menor custo de manutenção e de inspeção. Com isso, 
o custo total de propriedade, total ownership cost (TOC), é reduzido.

8 LED é uma tecnologia do tipo solid state lighting (SSL), que inclui ainda o organic LED (Oled) e o 
polymer LED (Pled).
9 Nas lâmpadas incandescentes, mais de 90% da energia elétrica é desperdiçada em forma de calor 
(radiação infravermelha) (U.S. DOE, 2012a). 
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 · Controlabilidade: ajuste dinâmico (dimerização) sobre o espectro de 
cor da luz, intensidade e direção permite novos projetos de sistemas 
de iluminação.

 · Segurança: LED oferecem visibilidade superior nos ambientes, bem 
como reduzem a poluição visual.

 · Tempo de vida: LED são construídos para terem durabilidade estimada 
em até cem mil horas de uso.10 Quanto à durabilidade dos produtos, 
estima-se menor tempo de vida (iluminação pública, cinquenta mil 
horas; e aplicação geral, 25 mil horas) em função do módulo eletrô-
nico empregado.

 · Rapidez para ligar/desligar: LED têm muita rapidez no acionamento 
e, por isso, são ideais para uso, por exemplo, em automóveis.

 · Proteção ao meio ambiente: LED não emitem radiação UV11 e não 
contêm mercúrio,12 substância tóxica encontrada principalmente nas 
lâmpadas de descarga de alta pressão de vapor de mercúrio e, em me-
nor quantidade, nas fl uorescentes e fl uorescentes compactas. A energia 
consumida é o fator de maior impacto ambiental13 durante o ciclo de 
vida das lâmpadas – período entre a fabricação, utilização ao fi m de vida 
(descarte) (OSRAM, 2009). Ademais, a fase de produção das lâmpadas 
mencionadas (incandescentes, CFL e LED) é insignifi cante quando com-
parada à de fabricação, visto que utiliza cerca de 2% do total de energia 
demandada. Essa é a razão pela qual, mesmo não contendo materiais 
tóxicos, as lâmpadas incandescentes geram maior impacto ambiental em 
comparação com as CFL e as LED (U.S. DOE, 2012b).

10 Considerando-se 12h/dia, LEDs teriam durabilidade de 22 anos. Defi nição de vida de operação de 
acordo com DIN IEC/PAS 62 717: “A vida de operação de um módulo de LED individual Lx é descrito 
como o período durante o qual um módulo de LED fornece mais do que a porcentagem x especifi cada 
de fl uxo luminoso inicial, nas condições especifi cadas. Por exemplo, L70B50 é considerado a vida 
de operação durante a qual o fl uxo luminoso é maior ou igual a 70%, para 50% da população” (LED 
ADVANCE, 2016). 
11 Radiação ultravioleta é emitida por toda lâmpada de descarga, fl uorescente, baixa pressão ou vapor 
de mercúrio/metálica alta pressão. Sua contenção é realizada por vidro. Existe um tipo de LED que 
gera luz ultravioleta que é convertida em luz visível. Algumas pessoas extremamente sensíveis podem 
sofrer alterações na pele à exposição prolongada a esses tipos de lâmpadas.
12 Entre os principais materiais do LED, o gálio (presente na indústria eletrônica) é o material mais 
pesado utilizado, especialmente para os LEDs azuis (MOSKALYK, 2003 apud GEREFFI et al., 2008). 
Por serem produtos eletrônicos, as lâmpadas LED e CFL devem ter descarte controlado de acordo com 
a política ambiental de cada região. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece 
que os produtos eletroeletrônicos e seus componentes devam fazer parte da logística reversa pós-uso.
13 Estudos de impacto ambiental consideram diversas categorias, tais como global warming potential 
(GWP), depredação de recursos naturais, depredação da camada de ozônio, eutrofi zação, acidifi cação, 
toxicidade humana e aquática.
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para diversas tecnologias de iluminação.

Figura 1 | Eficiência luminosa das fontes de luz e das luminárias

0 20 40 60 80 100 120 140 160  

LED 

Iodetos metálicos 

Sódio – alta pressão (HPS) 

Fluorescente linear 

Fluorescentes compactas (CFL) 

Halógenas 

Incandescentes 

HI
D  

Eficiência aproximada (lm/W)

Lâmpada ou LED encapsulado 

Luminária*

 
 

Fonte: U.S. DOE (2013).
* Inclui lâmpadas LED integradas e luminárias LED.
Nota: As tarjas pretas indicam a efi cácia da fonte de luz (lâmpada ou LED). As áreas sombreadas 
indicam a efi cácia da luminária, que considera todo o sistema, incluindo as perdas em virtude da 
fonte de alimentação, da mecânica e da óptica. Os limites da efi ciência luminosa das luminárias são 
inferiores àqueles obtidos diretamente pela fonte de luz (lâmpada ou LED encapsulado).

Percebe-se que as tecnologias legadas têm limites teóricos já estabele-
cidos (retângulos defi nidos na Figura 1). Por exemplo, a CFL tem limites 
de 45 lm/W e 80 lm/W. Ao contrário, a tecnologia LED mostra potencial 
de aumento signifi cativo de efi ciência, confi abilidade e qualidade da luz, 
segundo previsões do U.S. DOE. A Cree, uma das maiores fabricantes 
mundiais do LED, anunciou em 2011 a quebra do recorde de efi ciência 
energética (231 lm/W)14 em um protótipo do chip LED, aproximadamente 
10% superior a seu própri o recorde anterior. Há intensa pesquisa para o 
desenvolvimento de chips LED e de produtos (lâmpada e luminária) obti-
dos por meio de novos materiais, processos de manufatura, componentes, 
partes e peças – ópticos, eletrônicos, mecânicos.

Além da efi ciência luminosa, outras duas características são importantes 
para mensurar desempenho em iluminação: (i) Color Rendering Index (CRI), 

14 Disponível em: <http://optics.org/news/2/5/8>. Acesso em: 8 ago. 2016.
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índice de renderização de cores – quanto mais elevado, maior é a fi delidade 
de cores dos objetos iluminados por uma fonte de luz –; e (ii) tempo de vida. 
De acordo com a aplicação, outdoor/industriais ou residencial/comercial, 
as lâmpadas LED apresentam vantagens comparativas em relação às tec-
nologias incumbentes de iluminação (Tabela 1).15

Tabela 1 | Comparativo das tecnologias de iluminação existentes

Aplicação 
principal 

Tecnologia (lâmpada) CRI Efi ciência 
(lúmens/W) 

Tempo de vida 
(1.000 horas) 

Outdoor e 
industrial 

Vapor de sódio – alta pressão 30 60-120 10-24 
Vapor de sódio – baixa pressão 5 200 10-24 
Vapor de mercúrio 50 50 10 
Metal halide 70-95 60-100 6-20 
Indução 50-90 60-90 100 

Residencial e 
comercial 

Fluorescente 60-90 40-100 6-45 
CFL 60-90 50-75 6-15 
Incandescente 90-100 5-25 1 

Ambos LED 70-90 Até 150 > 100 

Fonte: Dialight apu d U.S. DOE (2013).

Para as aplicações que requerem alta iluminância, como outdoor e ilumi-
nação pública e industrial, as lâmpadas de vapor de sódio apresentam elevada 
efi ciência energética. Entretanto, são inferiores ao LED quando se analisam 
outras características, como o índice CRI e o tempo de vida, indicados na 
Tabela 1. Nos ambientes de baixa iluminância, por exemplo, residencial e 
comercial, embora mostrem o maior índice CRI, as lâmpadas incandescentes 
têm baixíssima efi ciência energética. Em ambas as aplicações, a tecnologia 
LED aparece como forte candidata à adoção em larga escala.

Cadeia de valor da indústria de iluminação LED
A Figura 2 apresenta a cadeia de valor dividida em quatro segmentos:

i. materiais;
ii. chip LED e equipamentos;

15 Ressalta-se que há estudos para a utilização de materiais de Oleds para construção de luminárias que 
requeiram fl exibilidade e leveza.
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iv. serviços.

Nos retângulos, são destacados os respectivos valores de mercado mun-
dial estimados para 2010 e 2020.

Figura 2 | Cadeia de valor de iluminação LED

Chip LED

Conjunto eletrônico

Lâmpadas e 
lumináriasMateriais

Substratos, 
reagentes e metais

Desenho do produto
Chip LED

LED encapsulado

Driver

Telecomando

Conjunto
termomecânico

Industrial

Comercial/escritório

Outdoor

Arquitetônico

Residencial

Hospitalidade

Usuário finalServiços

Distribuição

Serviços especiais
de iluminação

€ 1 bilhão (2010)
€ 3 bilhões

(2020)

Equipamentos

Conjunto óptico

€ 8 bilhões (2010)
€ 27 bilhões

(2020)

€ 8 bilhões (2010)
€ 230 bilhões

(2020)

< € 1 bilhão (2010)
€ 700 bilhões

(2020)

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Almeida et al. (2012) e Tseng (2015).

A despeito de os três grandes players da indústria de iluminação LED 
serem tradicionais competidores em iluminação – Philips (Holanda), Osram 
(Alemanha) e GE (EUA) –, a transição tecnológica de Edison para Moore 
provocou uma fragmentação dessa indústria, com a entrada de players não 
tradicionais: a Cree (EUA), primeira empresa a introduzir comercialmente 
o LED azul16 com baixa luminosida de, utilizado em displays, e a Nichia 
(Japão), a primeira a anunciar LED branco com alta luminosidade, aplicado 
em iluminação geral.

16 A Cree foi a primeira empresa a trazer ao mercado o chip LED azul em 1989. Disponível em: <http://
www.cree.com/About-Cree/History-and-Milestones>. Acesso em: 8 ago. 2016. A Nichia anunciou em 
1993 LED azul cinquenta vezes mais brilhante, abrindo a possibilidade de converter esta luz em branca 
com o uso de fósforo.
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Trata-se de um setor ainda relativamente fragmentado em todos os seus 
elos, mesmo naqueles que requerem maiores escalas produtivas, como a 
etapa de manufatura de chips LED, que é semelhante à dos circuitos inte-
grados na década de 1980 (ZHANG; VAN ZEIJL, 2012). O setor ainda se 
caracteriza pelo uso intensivo de processos proprietários, wafers pequenos, 
baixos throughput e rendimento e por ser relativamente intensivo em mão de 
obra – encontrando na China um ótimo locus para o estágio atual tecnológico.

O processo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) ocorre principalmente 
nos EUA, na Europa e no Japão e, em menor escala, na China, em Taiwan e 
na Coreia do Sul, por meio de contratos compartilhados de patentes. Taiwan 
tem o maior investimento global no P&D para o setor, estimado em US$ 600 
milhões, dos quais a maior parte vem de fontes privadas. A Coreia se utiliza 
também de fonte privada de investimento, diferentemente da China, em 
que há intenso apoio governamental em pesquisa (ALMEIDA et al., 2012).

Materiais

LED são feitos de uma variedade de materiais semicondutores e demais 
elementos. A combinação desses materiais é o que torna possível a geração 
da luz e que determina a cor da luz emitida, quando há a passagem da cor-
rente elétrica pelo LED. A Figura 3 mostra alguns dos materiais utilizados 
na manufatura do LED e as cores correspondentes da luz emitida.

Figura 3 | Materiais utilizados para composição dos LED de acordo com a cor da 
luz emitida

460 nm 660 nm
Azul                                Verde                                    Amarelo                       Laranja       Vermelho

Sistema InGaN Sistema AlGalnP 

Sistema AlGaAs
 

Sistema GaP 

Sistema GaAsP 

Fonte: Rohm (2016).
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também está presente nas lâmpadas fl uorescentes. A quantidade total 
de REE presente nos LED é bem menor que a utilizada nas lâmpadas 
fl uorescentes de mesma iluminância (U.S. DOE, 2011).18 Em função das 
restrições de oferta (China concentra mais de 90% da produção mundial 
dos REE), os custos de produção impactaram de forma mais intensa o 
custo das fontes de luz tradicionais e surge um incentivo adicional à adoção 
dos LED em iluminação.

Chip LED

LED é um chip de dimensão milimétrica composto de diversas camadas 
de materiais. Diferentemente das lâmpadas de descarga de alta pressão 
(mercúrio, metálica) e incandescentes, os LED não são fontes nativas de luz 
branca, guardam certa semelhança com a lâmpada fl uorescente, que utiliza 
o fósforo para essa conversão. Atualmente, estão disponíveis em algumas 
cores, como vermelho, azul, âmbar, verde e UV.19 Para serem utilizados nas 
aplicações, é necessário gerar a luz branca.20

Atualmente, há três processos (U.S. DOE, 2015a) utilizados pela indústria 
para a criação do LED branco (Figura 4):

i. Conversão da luz à base de fósforo, em que o fósforo é usado sobre 
ou próximo ao LED para converter a fonte de luz colorida em luz 
branca. Muito utilizado em iluminação geral.

ii. Sistemas multicoloridos, em que a luz de múltiplas fontes de LED 
monocromáticos (usualmente: verde, vermelho e azul) é combinada 
e resulta em luz branca. Comumente presente nos displays em bar-
cados em smartphones e televisores.

iii. Sistema híbrido de empacotamento LED, hybrid LED package (HLP), 
que utiliza os modelos de fósforo-convertido e de LED monocro-

17 Rare Earth Elements (REE).
18 Os Oleds não usam REE.
19 A emissão da luz, radiação eletromagnética, dos LEDs compreendem a parte visível (luz em suas 
diversas cores) e invisível (raios ultravioleta).
20 Os LEDs brancos podem ser caracterizados pela temperatura da cor, denominada correlated color 
temperature (CCT), variando desde aqueles similares às lâmpadas incandescentes (2.700K), mais 
“quentes”, às lâmpadas fl uorescentes (6.500K), “mais frias”. A ANSI C78.377-2008 estabelece oito 
níveis de CCTs aceitáveis para produtos LED. 
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máticos, com o intuito de reduzir custos de manufatura. É, portanto, 
candidato a atuar nos mercados de massa (back-light displays).

Figura 4 | Convertendo luz branca

Luz
branca

Luz
branca

 
 

 
 

 
 

Fósforo
 

Óptica para mistura de 
cores

 

Óptica para mistura de 
cores

 

LED azul ou UV LED multicoloridos  Coloridos e pcLED

Conversão à base de
fósforo  (pcLED)

Fósforos são usados 
para converter luz azul ou 
similar à ultravioleta do 
LED em luz branca.

LED de cores variadas 
Misturando a quantidade 
adequada de luz dos LED 
vermelho, verde e azul, 
produz-se a luz branca.

Sistema híbrido de 
empacotamento do LED

A abordagem híbrida utiliza 
tanto a conversão com o 
fósforo quanto os LED 
monocromáticos  discretos.

Luz
branca

Fonte: U.S. DOE (2015a).

Os processos de produção e de empacotamento (packaging) do LED 
que possibilitam maior rendimento e menor custo são aqueles utilizados 
na indústria de circuitos integrados. A produção do chip LED geralmente 
corresponde a 70% do custo fi nal do LED. Por essa razão, muitas novas 
empresas têm entrado nesse segmento, em que se destacam players como 
Cree, Philips Lumileds, BridgeLux , Soraa, SemiLEDs e Luminus Devices, 
nos EUA; Osram, na Alemanha; Nichia, Toyoda Gosei e Sharp, no Japão; 
além da Samsung Electronics, LG Innotek e Seoul Semiconductors, co-
reanas; e Everlight, taiwanesa. A China realiza investimentos expressivos 
na capacidade produtiva do chip LED desde 2011: no ranking de 2014 da 
IHS Technology, a chinesa MLS Electronics Co. aparece pela primeira 
vez no grupo das dez maiores empresas em faturamento21 no setor.

21 Disponível em: <http://electroiq.com/blog/2014/07/fi rst-chinese-supplier-breaks-into-top-10-led- 
rankings-in-2013/>. Acesso em: 8 ago. 2016.
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China
27%

Taiwan
22%Japão

21%

Coreia do Sul
16%

Américas
11%

Outros
3%

Fonte: SEMI Opto LED Fab Forecast apud U.S. DOE (2013).

O processo de manufatura do chip LED é ilustrado na Figura 5. A partir 
do wafer (1 – wafer-base), composto, por exemplo, por silício, safi ra ou 
carbeto de silício, são realizados diversos processos físicos e químicos (2 – 
epi growth) para a adição de novos materiais e construção do dispositivo. 
Depois ocorre a interligação elétrica (3 – electrode formation) e singulari-
zação (4 – cutting).

Figura 5 | Processo de manufatura e encapsulamento do LED

4) Singularização 2) Adição de novos materiais
(epi growth)

 

3) Metalização 1) Wafer-base

Lente

Refletor

Base

Chip LED e fósforo

Fonte: Adaptado de Rohm (2016).

Por fi m, o chip LED é empacotado de modo a fornecer uma interface 
efetiva de uso. O empacotamento sobre um substrato provê boa conduti-
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vidade térmica, controle sobre a fonte de luz (lente/refl etor e aplicação de 
fósforo) e conectividade elétrica, tendo-se o LED encapsulado.

Normalmente, o componente fi nal é chamado apenas de LED ou compo-
nente LED. Existem dois tipos de encapsulamento de LED: SMD (surface 
mount) e tipo lâmpada (through-hole ou T-hole). Há, ainda, uma tendência de 
se usar a tecnologia chip on board (COB) para encapsulamento LED (LED 
INSIDE, 2015b), ou LED multichip, possibilitando maior densidade de chips 
LED (38 vezes mais que a T-hole ou 8,5 vezes mais que a SMD) em um 
único componente. Além da redução do tamanho do LED, outras vantagens 
do uso do COB seriam maiores durabilidade, estabilidade, confi abilidade, 
uniformidade da luz emitida e intensidade luminosa. Em contrapartida, exi-
gem maior atenção para a dissipação térmica proveniente da concentração 
de chips. A escolha da forma física se dá em função de alguns requisitos, 
como o brilho, além de direção da luz e de restrições para a montagem na 
estrutura fi nal da luminária/lâmpada.

Figura 6 | Tipos de encapsulamento do LED

T-hole SMD COB Tipo de LED 

Densidade 9 LED 40 LED 342 LED 

0,4 W 4 W 68 W Potência 

Fonte: Portal da Prophotonix.
Nota: Disponível em: <http://www.prophotonix.com/resources/Technical-Overviews/led-array-
methods.aspx>. Acesso em: 8 ago. 2016.

No processo de empacotamento dos LED, há equipamentos de empa-
cotamento de semicondutores convencionais que são apropriados a essa 
tarefa com poucas customizações. Entretanto, em virtude da necessidade 
de fl exibilidade do processo e da capacidade de empacotar diferentes tipos 
de produtos na mesma linha de produção, a atividade demanda mão de obra 
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de baixo custo de salários, como na Ásia (U.S. DOE, 2014a).

Para a produção do chip LED, há esforços para promover inovações 
em: (i) materiais: melhorias de efi ciência luminosa e uso do fósforo para 
aumentar a extração da luz; (ii) empacotamento: redução do tamanho do 
componente e uso de novos materiais em substratos para diminuir os custos 
relacionados a essa etapa produtiva.

Lâmpadas e luminárias
O LED é uma fonte de luz pontual. Para uso em diversas aplicações, há 

a necessidade de construir o projeto óptico da luminária/lâmpada. O módulo 
de LED – conjunto óptico – é formado pela montagem dos LED sobre uma 
placa PCB e, posteriormente, acopladas lentes que conferem a difusão e a 
abrangência de cobertura da luz emitida, de acordo com o uso fi nal do produto.

F igura 7 | Conjunto óptico LED

Fonte: Ph ilips.
Nota: Disponível em: <http://www.ledsmagazine.com/ugc/iif/2013/10/philips-fastfl ex-led-module-
gen2-enables-outdoor-luminaire-design.html>. Acesso em: 15 ago. 2016.

Os LED são dispositivos que funcionam, geralmente, em baixa tensão 
e corrente contínua. Os primeiros LED eram de baixa potência, mas, hoje, 
existem diversos componentes em média e alta potência. Portanto, para seu 
funcionamento, em especial nos casos de iluminação geral, são necessários 
módulos eletrônicos capazes, por exemplo, de converter a tensão da rede 
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de entrada domiciliar (127V/220V) àquelas apropriadas para os LED. Tais 
módulos são denominados “fontes de alimentação”, ou drivers – elemento 
mandatório do conjunto eletrônico.

A seleção do driver não está limitada apenas à adequação técnica ao 
módulo LED e ao ambiente de operação. O driver confere funcionalidade 
de controle da intensidade, que oferece algumas vantagens, como:

 · Flexibilidade do espaço: permitir ao mesmo ambiente abrigar ativi-
dades que requeiram maior ou menor luminosidade, reaproveitando 
o espaço disponível; ou mesmo apenas complementar a iluminação 
solar natural, em vez de utilizar a máxima potência do LED.

 · Segurança: oferecer mais segurança ao ambiente, em que automa-
ticamente ajustam-se os níveis de iluminação de modo a promover 
melhor visibilidade e conforto do espaço.

 · Produtividade: permitir a seleção do nível adequado para diversas 
atividades, reduzindo o estresse visual e a fadiga.

O driver é um componente crítico e pode impactar signifi cativamente 
o desempenho e a confi abilidade das luminárias/lâmpadas LED. É citado 
como a principal causa de falhas nos produtos (U.S. DOE, 2013). Enquanto 
seu projeto pode ser bem conhecido, a necessidade de ter melhores níveis 
de integração, mais efi ciência e menor custo confere ao driver uma carac-
terística de interdependência entre seus fabricantes e os fornecedores do 
LED, de modo a garantir a qualidade (efi ciência luminosa, durabilidade, 
consistência da cor) do produto.

Além do driver, o conjunto eletrônico pode ser composto por sistemas 
opcionais em função das características funcionais do produto fi nal, tais 
como conectividade (módulo eletrônico para telecomando) e monitoramento 
(módulo eletrônico com câmeras, sensores meteorológicos, de presença etc.).

O módulo de telecomando é utilizado em aplicações em que a automa-
ção do sistema de iluminação é necessária. Permite a comunicação entre 
o centro de controle e a luminária (mais especifi camente o driver). Entre 
outras funcionalidades, o módulo permite a ação remota de controle e ope-
ração de cada fonte de luz. No uso para iluminação pública, por exemplo, 
o telecomando pode identifi car quais lâmpadas estão queimadas na cidade, 
reduzindo o tempo de troca e o custo de manutenção.
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a rede de comunicação entre as luminárias, sendo possível citar exemplos 
sem fi o, como 4G/LTE, ZigBee e RF Mesh; e por fi o, como PLC.

O conjunto térmico, mecânico e elétrico determina os aspectos físi-
cos da luminária, garantindo sua qualidade de operação em diversas 
situações de acordo com o uso ao qual se pretende. Determina ainda a 
dissipação térmica controlando a temperatura dos demais componentes 
dentro de suas especifi cações. O material utilizado de forma mais comum 
é o alumínio, e as peças são produzidas pelos processos de injeção ou 
extrusão. Na parte elétrica, são utilizados componentes elétricos simples, 
como cabos e conectores. Outros componentes presentes em lâmpadas e 
luminárias LED são fi xadores (parafusos), vedações e vidro para proteção 
dos módulos LED.

O Gráfi co 2 exibe a composição de custos (bill of material) de acordo 
com a aplicação fi nal. Pode-se perceber a maior relevância do conjunto 
eletrônico em produtos outdoor com funcionalidade de telecomando; do 
conjunto térmico, mecânico e elétrico em luminárias outdoor sem teleco-
mando; e do conjunto óptico em ambientes indoor.

Gráfico 2 | Composição de custos de luminárias e lâmpadas LED

23%
30%

43%
50%

38%

49%
34%

33%

39%

21% 23%
17%

Outdoor com telecomando
(8.000 lm, 100 W, 5.000 K)

Outdoor
(8.000 lm, 100 W, 5.000 K)

Decorativa 6" downlight
(625 lm, 10,5 W, 2.700 K)

A19 subst. incandescente
(800 lm, 11 W, 2.700 K)

Óptico Térmico, mecânico e elétrico Eletrônico

Fonte: Elaboração própria, com base em U.S. DOE (2014a).
Nota: Nas legendas, encontram-se descritas as características de cada lâmpada, como iluminância 
(lm), potência (W) e temperatura (K).
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A integração dos conjuntos óptico, eletrônico e térmico, mecânico 
e elétrico ocorre em dois tipos de produtos fi nais LED: a lâmpada e a 
luminária (Figura 8). As lâmpadas LED contêm os soquetes destinados 
a substituir cada tipo de lâmpada tradicional: incandescentes, compactas 
fl uorescentes (CFL) ou fl uorescentes. Uma opção que tem sido ofertada 
ao mercado como substituição (retrofi t) às fontes de luz são os módulos 
de LED, em diferentes formatos, potências e ópticas. As luminárias LED 
são oferecidas em diversos formatos e contêm uma variedade de opções de 
LED driver (ou fonte de alimentação) para suportar tecnologias de controle 
ou de uso. A Tabela 2 mostra, para cada produto legado, uma estimativa 
da participação do LED.

Figura 8 | Tipos de produtos para iluminação LED
Figura 8A | Lâmpada LED

Lâmpada

Módulo da lâmpada LED

Integrated driver 

Controle
liga/desliga ou

dimmer

Figura 8B | Luminária LED

LED driver  
Módulo da
lâmpada LED  Downlight  

Luminária (acessórios)  Controle
liga/desliga ou

dimmer

Fonte: Lutron.
Nota: Disponível em: <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/367-2035_LED_white_
paper.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2016.
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Aplicação 2014 2020 2030 
Serviços gerais  4 55 > 99
Direcional  6 26 74
Decorativo  1 31 94
Dispositivo elétrico linear  4 44 83
Low/high bay  3 36 73
Total interno  3 42 81
Ruas/rodovias 21 83 99
Estacionamentos 12 74 99
Garagem  8 67 > 99
Exterior de edifício 11 71 99
Total externo 14 75 9 9
Total global  6 48 84

Fonte: U.S. DOE (2015a).

Serviços

Dada a durabilidade do LED, prevê-se que, a médio e longo prazos, pas-
sado o período de substituição dos parques de iluminação em seus diversos 
segmentos, haverá uma saturação progressiva do mercado com a menor 
substituição de dispositivos. As empresas tradicionais do setor de ilumina-
ção estão se posicionando não apenas como fornecedoras de produtos, mas 
também como integradoras de soluções e consultoras de no vos serviços.

O mercado de serviços de iluminação deve sair de € 1 bilhão em 2010 para 
€ 700 bilhões em 2020 (ZISSIS; BERTOLDI, 2014), com novos modelos 
de negócios que incluem iluminação como um serviço, por exemplo, um 
fornecedor de solução assume todo o custo de implantação e manutenção 
do parque de iluminação de uma rede de shopping centers.

Panorama de mercado
Mercado mundial

O mercado global de iluminação foi de US$ 76 bilhões em 2014, com 
crescimento previsto de 5% ao ano até 2020, quando atingirá US$ 104 
bilhões (LED INSIDE, 2015a).
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Ao analisar a participação da iluminação LED nesse mercado, é impor-
tante ter em vista três diferentes indicadores: valor, unidades vendidas e 
parque instalado. Segundo a Strategies Unlimited apud U.S. DOE (2015b), 
em 2014 as vendas de lâmpadas LED responderam por 5% das unidades 
vendidas, 41% do valor total vendido e 3% da base instalada. Em 2020, 
esses números alcançariam, respectivamente, 42% de unidades, 76% em 
valor e 33% da base instalada.

A Tabela 3 apresenta a penetração em vendas do LED por diferentes 
consultorias, que  convergem na previsão de crescimento expressivo da par-
ticipação do LED no mercado de iluminação. Segundo a LED Inside apud 
U.S. DOE (2015b), por exemplo, em 2014 a iluminação LED (lâmpadas e 
luminárias) representou 26% das vendas (US$ 20 bilhões) e deverá alcançar 
54% em 2018.

Tabela 3 | Penetração da iluminação LED (%)

Fonte Escopo 2014 2016 2018 2020 2022 
IHS Lâmpadas 31 42 52 61 67 
Strategies Unlimited Lâmpadas 41 56 68 76 80 
Strategies Unlimited Luminárias 33 44 53 61 69 
LED Insi de Lâmpadas e 

luminárias 
26 34 54 - -

Fonte: U.S. DOE (2015a).

A efi ciência energética, a erosão do preço do LED (chip e encapsulamen-
to) e as políticas industriais são os principais vetores da adoção maciça da 
tecnologia em diferentes países. Com foco na redução da emissão de CO2, 
Taiwan elencou LED e a geração solar como indústrias-chave22 da nova 
economia verde. O Japão, com escassez estrutural de energia, é o mercado de 
maior crescimento. O país planeja substituir todo o parque de iluminação até 
2020 por fontes efi cientes. A Europa, com crescentes pressões ambientais e 
restrições na oferta de energia,23 e os EUA adotaram o banimento progressivo 
de lâmpadas inefi cientes (ZISSIS; BERTOLDI, 2014).

22 Programa Dawning Green Energy Industry.
23 Plano de desligamento progressivo das usinas nucleares na Alemanha.
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US$ 52/klm (Cree CR6), e a eficiência aumentou de 50 lm/W para aproxi-
madamente 80 lm/W (U.S. DOE, 2013). Se considerados todos os custos 
associados à implantação e à manutenção e as vantagens oriundas desse 
ganho de eficiência, o payback de projetos para a iluminação residencial 
é estimado em torno de dois anos e, para a comercial, em torno de três 
anos em 2016 (MCKINSEY & COMPANY, 2012).

Os custos de lâmpadas e luminárias deverão cair a cerca de um terço 
do valor entre 2015 e 2030 (Gráfi co 3). Essa redução de custos está 
atrelada: (i) à efi ciência das fontes de luz – redução do custo de produ-
ção dos chips LED e menor quantidade de chips por luminária –; (ii) 
à redução do custo do processo de montagem das luminárias (18% do 
custo); e (iii) à revisão de overhead (15% do custo) para engenharia de 
produção, desenvolvimento de produto, documentação, empacotamento, 
testes e distribuição.

Gráfico 3 | Projeções de preços médios das lâmpadas e luminárias LED (US$/klm)

11

6,3
4,4 3,34

42

24

16

12

2015 2020 2025 2030

Lâmpada Luminária

Fonte: U.S. DOE (2014a).

Os LED serão os principais vetores para a redução esperada de custos. 
Para tanto, serão necessários o aumento da automação e do desempenho 
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dos equipamentos para a produção de chips, a melhora nos processos de 
controle, de inspeção e de testes, os empacotamentos otimizados (designs 
simplifi cados, materiais de menor custo e multichips), o aumento do nível 
de integração, entre outros fatores.

No caso das lâmpadas LED no formato de bulbo – lâmpada de soquete 
em rosca (A19) –, os LED serão responsáveis pela maior redução de cus-
tos das luminárias –, saindo de 35% do valor em 2014 para 22% até 2020 
(Gráfi co 4).

Gr áfico 4 | Custo de manufatura referente à lâmpada LED bulbo (padrão A19)
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Foram consumidas 616 milhões de lâmpadas no país em 2014 

(Gráfi co 5). As LED representam apenas 3% das unidades comerciali-
zadas, demonstrando o amplo espaço para crescimento para substituição 
de outras tecnologias.

Gráfico 5 | Distribuição dos tipos de lâmpadas comercializadas no país em 2014

Sódio e
vapor

metálico
2%

LED
3%

616 milhões de lâmpadas

Tubulares
16%

Fluorescentes
compactas

41%

Incandescentes
24%

Halógenas
14%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Abilux disponibilizados aos autores deste artigo 
(ano-base 2014).

Na Europa, a eliminação quase total da lâmpada incandescente, que 
estimula a entrada dos LED e de outras tecnologias mais efi cazes, levou 
três anos e se encerrou em 2012. Em outros países, a escolha foi banir essa 
lâmpada de vez, começando por Cuba em 2005 e, em sequência, Austrália 
em 2010, Argentina em 2011 e EUA em 2014.

O Brasil optou por seguir linha semelhante, fi xando índices mínimos 
de efi ciência luminosa para fabricação, importação e comercialização das 
lâmpadas incandescentes por meio da Portaria Interministerial MME, MCT 
e MDIC 1.007/2010 – vide cronograma de banimento no Quadro 1.
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Quadro 1 | Cronograma do banimento das lâmpadas incandescentes de uso geral

Watt Exemplos Datas-limite
30 

jun. 
2012

30 
dez. 
2012

30 
jun. 
2013

30 
dez. 
2013

30 
jun. 
2014

30 
dez. 
2014

30 
jun. 
2015

30 
dez. 
2015

30 
jun. 
2016

Acima 
de 100

150 W
200 W
300 W
500 W

Fa
br

ic
aç

ão
 e

 
im

po
rta

çã
o

C
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 
fa

br
ic

an
te

 e
 

im
po

rta
do

r

C
om

er
ci

al
iz

aç
ão

  
at

ac
ad

is
ta

 e
 v

ar
ej

o

Acima 
de 60 
até 
100

75 W
100 W

Fa
br

ic
aç

ão
 e

 
im

po
rta

çã
o

C
om

er
ci

al
iz

aç
ão

  
fa

br
ic

an
te

 e
 

im
po

rta
do

r
C

om
er

ci
al

iz
aç

ão
  

at
ac

ad
is

ta
 e

 
va

re
jo

Acima 
de 40 
até 60

60 W
Fa

br
ic

aç
ão

 e
 

im
po

rta
çã

o

C
om

er
ci

al
iz

aç
ão

  
fa

br
ic

an
te

 e
 

im
po

rta
do

r

C
om

er
ci

al
iz

aç
ão

  
at

ac
ad

is
ta

 e
 v

ar
ej

o
40 e 
abaixo

25 W
40 W

Fa
br

ic
aç

ão
 e

 
im

po
rta

çã
o

C
om

er
ci

al
iz

aç
ão

  
fa

br
ic

an
te

 e
 

im
po

rta
do

r
C

om
er

ci
al

iz
aç

ão
  

at
ac

ad
is

ta
 e

 
va

re
jo

Fonte: Brasil (2011).

No segmento de iluminação pública (IP), o Procel Reluz,24 instituído 
pela Eletrobras em 2000, tem por objetivo fi nanciar o desenvolvimento 
de sistemas efi cientes de iluminação pública e sinalização semafórica, 
estimulando a substituição de lâmpadas incandescentes, mistas e a va-
por de mercúrio, por lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão e a vapor 
metálico, ambas mais efi cientes que as anteriores, porém inferiores ao 
LED. De 2000 a 2015, o Procel Reluz substituiu cerca de 2,7 milhões de 
pontos de iluminação pública, ou seja, cerca de 18% do total de pontos 
de IP no país.

24 Financiado com recursos do fundo de Reserva Global de Reversão (RGR). Condições básicas de 
fi nanciamento: 5% de taxa de juros, com 24 meses de carência e sessenta meses de amortização.
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A iluminação LED pode ser segmentada em quatro grandes aplica-

ções: residencial, comercial, industrial, outdoor (incluindo iluminação 
pública).25 O U.S. DOE projeta que até 2030 o LED terá penetrado quase 
totalmente todos os segmentos, com destaque para a iluminação pública 
e comercial, que deverão atingir m ais rapidamente a penetração próxima 
de 100%. Os segmentos residenciais e decorativos, mais sensíveis a ou-
tros critérios de desempenho – como estética –, terão a adoção em ritmo 
menos agressivo.

Gráfico 6 | Penetração da iluminação LED por segmento

0

20

40

60

80

100

2013 2017 2021 2025 2029

Outdoor IP Residencial e decorativo Comercial Industrial

Fonte: Adaptado de U.S. DOE (2014a).

Como referência, até 2020, a introdução do LED na iluminação nos EUA 
representará uma redução de 15% de energia destinada a esse fi m. Em 2030, 
quando o parque de iluminação em estado sólido estiver consolidado, esse 
número será de 40%.

O segmento residencial poderá economizar 53% da energia necessária 
para iluminação em 2030 (Gráfi co 7). Contudo, o segmento comercial, que 
usa por períodos mais prolongados a luz, contribuirá com mais da metade 
da redução da demanda total (Gráfi co 8).

25 Outdoor compreende aplicações em iluminação pública e em demais grandes espaços abertos, como 
estádios, estacionamentos etc.
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Gráfico 7 | Percentual de redução do consumo de energia em iluminação por 
segmento nos EUA, em 2030
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35%

36%

Residencial

Comercial

Industrial

Outdoor

2030 2013

Fonte: U.S. DOE (2014b).

Gráfico 8 | Iluminação LED: contribuição para a economia de energia elétrica por 
segmento, nos EUA, em 2030

Residencial
23%

Comercial
53%

Industrial
6%

Outdoor
18%

Fonte: Elaboração própria, com base em U.S. DOE (2014b).
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É o maior segmento de iluminação e representou quase 40% do mercado 
em 2011 (MCKINSEY & COMPANY, 2012). Embora haja uso elevado de 
lâmpadas incandescentes, o segmento residencial apresentará uma adoção mais 
lenta (Gráfi co 6) por ser o mais sensível a preço. As políticas de banimento de 
lâmpadas inefi cientes terão papel central para acelerar a transição tecnológica.

O home automation, automação residencial, deve ser o mercado de maior 
crescimento para soluções de controle de iluminação. Embora ainda seja um 
mercado pequeno (MCKINSEY & COMPANY, 2012) – os únicos elementos 
eletrônicos utilizados são dimerizadores simples –, essa tendência deve ser 
revertida à medida que a preocupação com a gestão energética se difunde, 
novos produtos são desenvolvidos e os preços se tornam mais acessíveis 
para o consumidor fi nal.

Comercial/escritórios

Os escritórios e as instalações comerciais são o segundo maior mercado 
em iluminação – em 2011, representa vam 15% do mercado. A penetração 
do LED deve se dar em virtude dos seguintes propulsores:

i. erosão de preços;

ii. automação predial (e consequente redução do desperdício no con-
sumo de energia);

iii. construção de prédios verdes;

iv. redução dos custos para operação e manutenção do sistema de 
iluminação predial, em função da maior durabilidade do produto.

Entretanto, o LED enfrenta barreiras à adoção nesses segmentos. Em 
primeiro lugar, em função do uso disseminado das lâmpadas fl uorescentes, 
que têm um bom balanceamento entre custo, efi ciência e fl exibilidade de uso, 
além de ser uma tecnologia provada. Em alguns escritórios, muitas vezes a 
decisão por adquirir a tecnologia não é feita por quem paga a conta, especial-
mente em gestões terceirizadas. No comércio, há maior preocupação quanto 
à apresentação fi dedigna das cores dos bens/mercadorias expostos ao público 
(medido pelo índice CRI). O LED, apesar dos avanços tecnológicos, ainda 
apresenta um menor índice quando comparado às lâmpadas incandescentes.
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Industrial

A adoção no segmento industrial ocorrerá por questões específi cas ao 
setor. Com o uso disseminado de lâmpadas fl uorescentes e do tipo HID, 
que apresentam relativo bom desempenho e alta efi ciência, os benefícios 
oferecidos pelo LED não são tão claros nesse aspecto. Em contrapartida, 
em locais de difícil acesso para a substituição das lâmpadas – pelo eleva-
do custo de operação e manutenção –, questões ambientais – presença do 
mercúrio26 – e questões de conforto visual ao homem podem alavancar a 
tecnologia nesse segmento.

Outdoor

O segmento outdoor compreende luminárias para iluminação pública – 
estradas, ruas, pontes etc. – e grandes espaços – estacionamentos, estádios 
esportivos etc. Ele será o terceiro maior mercado em valores nominais 
para o LED. Em 2011, correspondeu a aproximadamente 6% do mercado 
de iluminação LED (MCKINSEY & COMPANY, 201 2). Ao contrário dos 
demais, esse segmento é infl uenciado por intervenções de políticas públi-
cas. A demanda pela gestão efi ciente do serviço público, a perspectiva de 
redução do preço das luminárias LED e a economia de energia const ituem 
fundamentos de tendência tecnológica em rápida evolução.

A Figura 9 ilustra o uso de LED para redução no consumo e para melhoria 
de conforto visual na cidade de São Paulo.

Figura 9 | Exemplo de projeto de IP na cidade de São Paulo: iluminação anterior 
(HPS) e iluminação atual (LED)

Fotos: Ilumatic .

26 O Brasil é um dos 128 países signatários da Convenção de Minamata, promovida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), que dispõe sobre o banimento do mercúrio em diversos produtos e em se-
tores como industrial e mineração. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/
agencia-informma?view=blog&id=456>. Acesso em: 8 ago. 2016.
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substituição tecnológica e os pontos em que a tecnologia LED precisa atender 
às expectativas de cada tipo de consumidor por aplicação.

Quadro 2 | Propulsores e pontos críticos para a adoção do LED em 
diferentes aplicações

Aplicação Tecnologia incumbente 
de iluminação 
predominante 

Propulsor para 
substituição 
tecnológica 

Ponto crítico da 
tecnologia LED 

Residencial - Incandescente
- Decorativa 

- Preço - Preço das lâmpadas 
(principalmente de 
retrofi t) 

Comercial/
escritório 

- Fluorescente
- Incandescente 

- Preço
- Durabilidade 

- Depende de políticas 
de incentivo a 
selos “verdes” em 
edifi cações

Industrial - HID (vapor de 
sódio/mercúrio)
- Fluorescente 

- Custo de 
manutenção total 
ownership 
cost (TOC) 

- Durabilidade

Outdoor - HID (vapor de 
sódio/mercúrio) 

- Custo de 
manutenção total 
ownership 
cost (TOC) 

- Durabilidade 

Fonte: Elaboração própria.

Iluminação pública
Infraestrutura para cidades inteligentes

A IP telecomandada é o primeiro de vários serviços públicos que podem 
ser prestados no novo paradigma de cidades inteligentes, com a introdução 
de funcionalidades adicionais ao poste de iluminação – como controle de 
iluminação, sensoriamento do ambiente, conexão à rede de dados, monito-
ramento, publicidade digital, serviços públicos.

Na IP tradicional, temporizadores simples são os únicos elementos de 
controle da iluminação – a luminária acende em potência total e apaga em 
horas programadas. Sistemas de controle de iluminação mais dinâmicos per-
mitem maximizar efi ciência energética e tempo de vida das fontes luminosas, 
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combinando, por exemplo, a iluminação natural do ambiente e/ou condições 
climáticas. Os sistemas de controle dinâmicos podem, ainda, ajustar a in-
tensidade luminosa da IP para aumentar a segurança ou a visibilidade em 
respectivas regiões de cobertura.

Ainda no campo da efi ciência, a redução em custos de operação dos 
sistemas de IP (SIP) pode ser obtida graças ao monitoramento em tempo 
real do status de funcionamento da luminária, com manutenção preventiva 
e também direcionada.

A consultoria Gartner prevê que a evolução esperada para tecnologias 
associadas à IP será feita em estágios:

 · Estágio 0: Simples substituição das luminárias, para gerar economia 
de energia.

 · Estágio 1: Primeiros serviços inteligentes, por exemplo, dimerização 
da luz em momentos de baixa necessidade de consumo e atendimento 
a áreas com maiores índices de criminalidade. Intervenções pontuais 
por dispositivos móveis para emergências ou manutenção.

 · Estágio 2: As luminárias passam a se comunicar em rede, monitorando 
o ambiente (por meio de diversos sensores). Podem ainda funcio-
nar como portal de acesso à rede municipal de serviços públicos e 
à rede móvel, especialmente as picocélulas e mi crocélulas 4G em 
áreas urbanas.

 · Estágio 3: Podem ser usadas como ponto de acesso às redes de dados 
em banda larga. Cria-se novo ecossistema e novo modelo de negócios 
para provedores privados de serviços de comunicação (CSP) móveis, 
bem como provedores de serviços públicos.

Impulsionadores e potencial da iluminação pública em LED no país
No país, havia aproximadamente 19 milhões de pontos de IP, consu-

mindo cerca de 13.512 GWh (3% da energia elétrica distribuída pelas 
concessionárias) em 2012. A iluminação pública representou gastos de 
R$ 2,18 bilhões27 com energia e outros R$ 2,28 bilhões com manutenção 

27 A tarifa média para IP, em 2013, foi de R$ 161,27/MWh.
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Não obstante, apresenta potencial efi cientização energética de 9 TWh de 
economia de energia elétrica, redução de 50% do consumo, no país, até 
2030 (BRASIL, 2007).

Visando atender à Constituição Federal (CF) de 1988 – que defi niu que 
a iluminação pública é de responsabilidade do município e, para isso, per-
mite a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) –, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, por meio da Resolução 
Normativa 414/2010, que os ativos de IP sob a responsabilidade das dis-
tribuidoras de energia elétrica fossem transferidos para os municípios a 
partir de 2015.

Tal ambiente de mudança regulatória cria oportunidades para revisão do 
parque instalado, sobretudo para aquelas prefeituras com população residente 
acima de cem mil habitantes, que gozam de contribuições normatizadas 
para iluminação pública (CIP/Cosip) e que têm histórico de arrecadação.

No Brasil, algumas experiências pontuais de substituição por LED têm 
sido realizadas nas principais cidades brasileiras como efeito-demonstração 
por fabricantes nacionais e estrangeiros.28

A cidade de São Paulo, município com o maior número de pontos de 
IP – estimados em 618.33529 em dezembro de 2014 –, encontra-se entre 
as primeiras a lançar edital para a contratação de parceria público-privada 
(PPP) para implantação e operação de toda a infraestrutura da rede de 
IP, com prazo de vigência de vinte anos e investimentos estimados em 
R$ 1,3 bilhão.

Atribui-se importância a PPP de São Paulo como referência de futuro 
para conjunto de cerca de sessenta municípios que poderão replicar a 
experiência cursada na maior cidade do país. Será projeto com pionei-
rismo internacional, com atratitividade para fabricantes organizados 
em megacorporações, assim como para a indústria nacional. Em levan-
tamento preliminar, estima-se que exista um potencial de troca entre 
quatro e cinco milhões de luminárias públicas, totalizando entre R$ 5 e 

28 Em Florianópolis, instalaram-se 366 luminárias LED na ciclovia da avenida Beira-Mar Norte e foi 
obtida uma economia de 50% do custo da energia.
29 Conforme o “Anexo V – Plano de Negócios” do Edital de Licitação.
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R$ 6 bilhões de investimentos (se considerado o custo médio de lumi-
nárias em R$ 1,2 mil e apenas as prefeituras com mais de cinquenta mil 
habitantes  e Cosip superior a R$ 1 milhão/mês).

Oportunidade de adensamento tecnológico
Indústria brasileira de iluminação

Segundo dados da Pesquisa Industrial Anual/Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (PIA/IBGE), em 2013 o segmento de lâmpadas e 
luminárias (“Classifi cação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 27.4 
Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação”) representou 
cerca de 3% da receita líquida e 16% das empresas do setor de equipamen-
tos elétricos.30 Cerca de 450 empresas fabricavam produtos na indústria de 
iluminação, com aproximadamente 15 mil funcionários e receita líquida 
de R$ 2 bilhões (Tabela 4).31

Tabela 4 | Dados básicos da indústria de iluminação

Dados 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007 
(%)

Número de empresas 493 419 437 452 464 420 452 (8)

Valor bruto da 
produção industrial 
(R$ milhão)

1.624 1.247 1.080 1.551 1.746 2.042 1.978 22

Receita líquida 
industrial (R$ milhão)

1.621 1.231 1.069 1.535 1.741 1.918 2.035 26

Valor da 
transformação 
industrial (VTI) 
(R$ milhão)

743 518 486 738 783 991 874 18

Pessoal ocupado 15.952 12.477 12.956 14.762 16.296 14.740 14.919 (6)

Massa salarial 
(R$ milhão)

379 214 207 277 331 319 353 (7)

Média salarial 
(R$ mil/funcionário)

24 17 16 19 20 22 24 (1)

Fonte: PIA Empresa/IBGE (valores nominais).

30 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (CNAE 27).
31 Apurado pela relação valor da transformação industrial/valor bruto da produção. 
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agregam valores do comércio, o setor emprega cerca de 37 mil trabalhadores 
direta e indiretamente. Aproximadamente 75% das empresas estão no estado 
de São Paulo e em torno de 20% delas são de grande porte.

Historicamente, o setor experimentou uma perda progressiva da pro-
dução de lâmpadas. Desde a abertura econômica da década de 1990 e a 
reorganização mundial da produção de plantas de elevada escala, combinada 
com a agressividade chinesa em tecnologias substitutivas – como o CFL 
na década de 2000 –, o país perdeu diversas plantas importantes, o que fez 
com que players como a GE deixassem de produzir no país. No quadro 
geral, o setor consolidou-se como fabricante de luminárias (58% do fatu-
ramento) e tornou-se revendedor – em alguns casos, apenas montador – de 
lâmpadas importadas.

A balança comercial do setor indicou em 2014 deficit em torno de 
R$ 800 milhões (Tabela 5), com cerca de 40% desse  total destinado a lâm-
padas fl uorescentes,32 não mais produzidas no país.

Tabela 5 | Balança comercial do setor de iluminação, 2010-jun. 2015 (R$ milhões)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 
2010-2014 (%) 

Var. a.a. 
(2010-2014) 

Exportações  53,6  56,9  46,8  45,9  43,3  17,4 (19,2) (5,2)
Importações 711,8 745,4 723,8 877,0 812,6 331,7 14,2 3,4
Saldo (658,2) (688,5) (677,0) (831,1) (769,3) (314,3) 16,9 4,0

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Aliceweb.

Transição para a iluminação LED

As importações de lâmpadas LED cresceram a uma taxa de 50% a.a. em 
valor (85% em quantidade) entre 2011 e 2014 (Gráfi co 9), correspondendo 
a 10% das importações do período. Em contrapartida, os preços unitários 
dos bens importados caíram 20% a.a. no mesmo período.

32 Fonte: Aliceweb, Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) entre 85041000, 85391010 e 85399090, 
85414011 e 85414021, 94051010 e 94059900.
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Gráfico 9 | Evolução da importação de lâmpadas LED
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Abilux disponibilizados aos autores deste artigo 
(ano-base 2014).

Com a perspectiva de o LED protagonizar a iluminação em todos os 
segmentos, o defi cit da balança comercial poderá se agravar. Os motivos 
serão analisados em mais detalhes nas subseções a seguir. Alguns fatores 
que levam ao aumento  das importações no setor são: (i) maior valor unitário 
das lâmpadas LED à medida que se diversifi cam as aplicações; (ii) tendência 
de unifi cação da fonte de luz (lâmpadas) com a estrutura (luminária) nas 
tecnologias de estado sólido; e (iii) novas funcionalidades agregadas pela 
eletrônica embarcada.

Cadeia de valor da iluminação pública em LED
A Figura 10 reproduz a divisão dos custos de uma luminária de ilu-

minação pública, dividida pelos conjuntos térmico, mecânico e elétrico, 
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e eletrônico, cujas cadeias produtivas e tecnológicas não estão fi xadas no 
país, corresponde a 62% do custo de uma luminária outdoor.

Figura 10 | Composição de custo das luminárias LED com telecomando para 
uso outdoor

Telecomando 

Conjunto
térmico, mecânico

e elétrico 

Conjunto eletrônico 

Driver 

LED Package 

Projeto 

Fabricação 

Encapsulamento 

Conjunto óptico 

Módulo 
LED Lentes 

Encapsulamento 

Projeto 

Fabricação 

 

24% 

16% 22% 

38% 
19% 5% 

38% 

Circuitos integrados 
(driver, microcontrolador, transceivers,

sensores etc.)

Fonte: U.S. DOE (2013).
Nota: Imagem: Luminária Ilumatic.

A análise do estágio de desenvolvimento da cadeia produtiva e de merca-
do conduzida pelo BNDES para iluminação outdoor indicou que não existe 
uma necessidade premente de induzir o adensamento de itens do conjunto 
térmico, mecânico e elétrico, já que existe capacidade instalada competitiva 
no país, e os custos logísticos para importação de componentes volumosos 
são barreiras naturais à importação.

Por sua vez, concluiu-se que o conjunto óptico não deveria ser foco inicial 
de fomento ativo à atração de fabricantes de chips LED, pois se trata de 
um componente relativamente simples, cuja competitividade em custos 
de outros países (com destaque para a China) difi cilmente seria suplantada 
pela produção local. Todavia, entendeu-se como viável a atração da etapa 
de encapsulamento (ou back-end) do LED, uma vez que o tipo de maqui-
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nário utilizado é semelhante ao existente em algumas empresas no país que 
encapsulam smartcards.

A maior oportunidade de adensamento encontra-se no conjunto eletrô-
nico. O processo de produção dos componentes eletrônicos das luminárias 
LED é maduro e similar ao de outros equipamentos eletrônicos montados 
no país, o que não representa, portanto, ganho signifi cativo para o setor. 
Contudo, a inovação nos produto s será por meio da eletrônica embarcada, 
que permitirá oferecer maior fl exibilidade de uso.

O potencial da introdução de luminárias LED telecomandadas, por 
exemplo, pode ser o início da criação da infraestrutura para cidades inteli-
gentes. Abre uma signifi cativa oportunidade para criação de parcerias tec-
nológicas e produtivas locais no campo da eletrônica. Um amplo conjunto 
de sensores, circuitos integrados, sistemas de comunicação, aplicativos e 
outros será utilizado para prestação de serviços de informação a partir do 
poste de luz.

O diagnóstico da cadeia eletrônica local e do ecossistema de microele-
trônica em construção no país sugere que os desafi os tecnológicos para 
desenvolvimento dessa eletrônica estão ao alcance do estágio de maturidade 
do complexo eletrônico brasileiro.

Breve diagnóstico da cadeia eletrônica e ecossistema de 
semicondutores brasileiros

A despeito de o faturamento seguir em crescimento nos últimos anos, 
a indústria eletrônica brasileira se caracteriza por perfi l essencialmente 
montador, com progressiva dependência das importações (partes, peças e 
componentes), reduzida e decrescente exportação e agregação de valor local 
(RIVERA et al., 2015). Além do esvaziamento da cadeia eletrônica nacional 
ser crítico em si – o defi cit comercial atingiu R$ 22 bilhões em 2014 –, ele 
tende a se tornar uma questão relevante para a indústria nacional, pois seto-
res como bens de capital, automotivo, equipamentos médicos, entre outros, 
incorporam conteúdo cada vez mais signifi cativo de eletrônica em seus 
bens. O custo total da eletrônica embarcada nos automóveis deverá custar 
em torno de 50% dos carros produzidos no mundo em 2030, ao passo que 
o conteúdo de semicondutores embarcados cresce rá dos US$ 315 em 2012 
para US$ 385 em 2030 (PWC, 2015).
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resulta de dois fatores conjugados: (i) atrofi amento da capacidade de enge-
nharia e inovação local para o desenvolvimento dos bens eletrônicos; e (ii) 
crescimento da participação do valor e funcionalidades dos componentes 
estratégicos – displays e circuitos integrados (CI ou chip) – no bem fi nal.

Projeto do produto eletrônico

Por se concentrar nas etapas de montagem dos bens e equipamentos, o 
país tem retido uma porção cada vez menor do valor da cadeia produtiva. O 
caso iPad ilustra bem como se distribui o valor nos produtos eletrônicos: a 
Apple se apropria de cerca de 30% do valor do produto em lucros, ao passo 
que os fabricantes (montadoras) asiáticos fi cam com apenas 7% (dos quais 
2% são referentes à montagem fi nal). Tal perda de valor da manufatura ocorre 
em detrimento daquelas empresas responsáveis pelo desenho do produto 
(projeto) e de seus componentes-chave, pela marca, pela integração com 
software embarcado e por prover os serviços e soluções ao usuário fi nal. 
A empresa responsável pelo projeto do produto decide onde se localizará 
a manufatura, o que favorece o desenvolvimento de fornecedores locais, 
concentra os  empregos de alta qualifi cação e controla a cadeia de distribuição 
até seus clientes fi nais.

Na transição tecnológica para o mundo digital, as empresas de iluminação 
do país, de forma geral, ainda não incorporaram o domínio tecnológico dos 
principais módulos eletrônicos – driver e telecomando – que compõem as 
luminárias. O corpo técnico dessas empresas é capaz de realizar o projeto 
dos conjuntos mecânico e óptico das peças, mas ainda carece do domínio 
sobre o conjunto eletrônico. Por conseguinte, hoje esses módulos são, em 
geral, importados.

Semicondutores

Elo crítico, responsável por cerca de 20% do defi cit do setor e 43% dos 
componentes importados em 2014, os semicondutores concentram cada vez 
mais as funcionalidades de bens e equipamentos eletrônicos na indústria e 
no consumo. A tendência para os próximos anos é de agravamento de defi cit 
comercial, à medida que se proliferam os dispositivos eletrônicos em novos 
mercados, como o da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT).
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Tal diagnóstico foi vislumbrado há mais de uma década, quando em 
2003 o BNDES contratou o estudo da consultoria AT Kearney33 para 
mapear as alternativas para uma nova entrada do país no setor. Os resul-
tados do estudo apontaram para a importância do ecossistema integral da 
microeletrônica, com vistas ao fortalecimento do complexo eletrônico 
local e/ou a redução do impacto na balança comercial. Desde então, três 
políticas industriais tornaram o setor um dos focos do país – a Política 
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, em 2003; a Política de 
Desenvolvimento Produtivo, em 2008; e o Plano Brasil Maior, em 2011 –, 
tendo como opção estratégica o desenvolvimento do ecossistema baseado 
em inovação a partir de tecnologias maduras de microeletrônica que não 
concorressem frontalmente com os grandes players e fossem sinérgicas 
com o tecido da indústria local. Como resultado, um arcabouço jurídico 
de incentivos fi scais e diferentes “embriões” desse ecossistema foram 
constituídos: duas fábricas de semicondutores, sete para encapsulamento 
de semicondutores e 22 empresas de projeto de chips (design house). 
Alguns desses empreendimentos contaram com o apoio do BNDES no 
valor total de US$ 462 milhões.

A implantação de um ecossistema de semicondutores requer persistência 
e visão de longo prazo do país. Coreia, Japão e Taiwan são exemplos de 
nações que tiveram políticas que atravessaram décadas para se estabelecer 
no mercado internacional, para realizar o catch up tecnológico e desenvolver 
reputação e mercados. Nesses casos, o uso de extenso pacote de incentivos 
foi adotado, incluindo compras públicas e incentivos à exportação (RIVERA 
et al., 2015). Depois de ter construído os embriões locais, restam muitos 
desafi os para o amadurecimento desse ecossistema. Talvez o principal 
deles resida na necessidade de incentivar o desenvolvimento de mercados 
para os CI desenvolvidos e/ou produzidos localmente. Tal indução torna-se 
importante pelos seguintes motivos:

 · Fornecedores e compradores de CI necessitam desenvolver uma rela-
ção de parceria e confi ança, por se tratar de um componente crítico. 
Isso pode levar anos para estar pronto para uso nos equipamentos 
eletrônicos das empresas compradoras.

33 Os resultados desse estudo foram sinteticamente apresentados pelo BNDES por Gutierrez e 
Mendes (2004). 
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grande, os grandes fornecedores globais já estão posicionados; quando 
muito pequena, o investimento para desenvolvimento e fabricação 
não se paga.

 · A cadeia de fornecimento das empresas de eletrônica está baseada 
na compra de kits fechados no mercado internacional, nos quais 
os chips são componentes já montados no exterior. Essa forma de 
aquisição de partes e peças difi culta a inserção de players locais 
de semicondutores.

Em síntese, a Figura 11 apresenta o diagnóstico do ecossistema: os pri-
meiros embriões já foram criados, restando o desafi o imediato de conectá-los 
ao mercado.

Figura 11 | Semicondutores: ecossistema incipiente e dificuldade de 
desenvolver mercados

Ecossistema de microeletrônica  

Fabricação  Encapsulamento  

Recursos humanos  Projeto de CI  

Fabricação  

Equipamentos eletrônicos  

Desenvolvimento  

Fonte: Elaboração própria.

Oportunidade de adensamento
Oportunidade para projeto local de módulos eletrônicos

Além de representar uma parcela signifi cativa do valor da luminária, o 
negócio de módulo de driver é baseado em relação de confi ança e fl exibili-
dade entre fornecedor e fabricante de luminária. Seu roadmap tecnológico 
prevê uma integração contínua em número progressivamente menor de 
componentes e incorpora funções como o microcontrole e telecomando a 
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médio prazo. Tais características, somadas à consolidação dos fabricantes 
de luminárias LED, levaram a mais de setenta movimentos de integração 
e de aquisições no mercado, segundo McKinsey & Company (2012).34 A 
introdução de um estímulo ao uso do driver projet ado localmente poderá 
desenvolver/fortalecer/atrair empresas concentradas nesse componente, que 
poderão fornecer para mais de um fabricante de luminária e, possivelmente, 
exportar para mercados que possuem fábricas locais de luminárias, mas não 
desses módulos.

Atualmente, os fabricantes de módulos de telecomando são de diver-
sos portes, pois as tecnologias utilizadas ainda não estão consolidadas no 
mercado, não havendo, portanto, uma claramente vencedora. Esse motivo 
torna oportuna uma ação de indução ao desenvolvimento local, permitindo 
que empresas locais se posicionem ainda em fase relativamente inicial de 
desenvolvimento da solução. Mais do que isso, é provável que os fabrican-
tes de módulos de telecomando se posicionem em um elo muito especial 
no fornecimento de soluções para cidades inteligentes. Cada tecnologia 
desenvolvida entregará um conjunto de serviços possíveis, com maior ou 
menor benefício em cada aplicação específi ca.

Oportunidade para semicondutores

Apesar de os semicondutores estarem presentes em todos os segmen-
tos de mercado de iluminação LED, as luminárias para uso outdoor se 
apresentam como uma oportunidade especial, dado o peso relativo no 
valor fi nal do bem e o estágio amadurecido da tecnologia. Somados, os CI 
utilizados nas luminárias públicas, por exemplo, representam entre 3% a 
5% do valor fi nal da luminária (ou de US$ 15 a US$ 25 para luminárias 
de US$ 500).

Observando o ecossistema brasileiro de semicondutores, a Tabela 6 lista 
os principais CI de uma luminária outdoor e mostra as oportunidades de 
desenvolvimento de CI locais citando as empresas ou institutos de ciência e 
tecnologia (ICT) com iniciativas capazes de fornecer produtos para projetos 
das luminárias.

34 Somente para dar alguns exemplos de fornecedores de luminárias e drivers integrados, citam-se iWatt 
(EUA) e Meanwell (Taiwan) e as aquisições de empresas fornecedoras de drivers, como a Lightech, ad-
quirida pela GE (EUA) em 2011, e a eldoLED (Holanda), adquirida pela Acuity Brands (EUA), em 2013.
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Principais CI Funcionalidades Oportunidades de 
inovação 

Players locais 
potenciais 

Driver
(US$ 0,5 a 
US$ 2,5) 

Controle da 
conversão de 
voltagem (PFC 
e PWM) + liga e 
desliga os LED 

Talvez o maior 
elemento de inovação 
para atender aos 
requerimentos dos 
LED de modo a 
assegurar seu tempo 
de vida e luminância. 

Projeto: Unitec/Chipus, 
NXP, Silicon Reef, 
LSITec/Excelchip, 
Eldorado 

Microcontrolador
(US$ 1 a US$ 2) 

Gerencia 
funcionalidades da 
luminária (Firmware) 

Dispositivo genérico 
(8 bits ou 16 bits), 
podendo ser 
incorporado no CI do 
driver no futuro. 

Projeto: Chipus/SMDH 
(concluído), NXP, 
Silicon Reef, LSITec; 
Excelchip 
Fabricação: Unitec 

Comunicação
(US$ 1 a US$ 5) 

Modulação dos sinais 
e transmissão dos 
dados (ex.: 3G/LTE, 
6Low/Pan) 

Não há padrão 
vencedor defi nido. 

Projeto: CPqD (LTE 
concluído), NPX Unitec, 
Silicon Reef, Eldorado
Fabricação: Unitec 

Sensores
(US$ 0,3 a 
US$ 2,5) 

Medidor de 
energia consumida, 
condições 
do ambiente 
(ex.: fotodetetores) 

Diversifi car 
funcionalidades. 

Projeto: Chipus, Unitec, 
Silicon Reef, Eldorado 
Fabricação: Unitec 

Outros CI
(US$ 0,5 a US$ 3) 

Amplifi cadores de 
sinal, comparadores 
etc. 

Mercado massifi cado, 
baixo valor do CI. 
Baixa oportunidade 
de inovação. 

Fonte: Elaboração própria.

Entre as empresas de design de CI, a NXP, fi lial de uma das dez maiores 
empresas do setor do mundo, destaca-se como exemplo da capacidade dos 
engenheiros brasileiros, ao ter projetado integralmente o microcontrolador 
presente nos módulos de controle de tração de carros que vão do brasileiro 
Fiat Uno à italiana Ferrari. A start-up Silicon Reef está lançando seu pri-
meiro produto na Europa35 e venceu o Desafi o Brasil 2009, premiação da 
Intel Capital; a design house Chipus possui um microcontrolador de 16 bits 
que pode ser utilizado no controle de dimerização e acionamento remoto 
de luminárias. Além desses players locais, é razoável considerar a possibi-
lidade de mais empresas mutinacionais virem realizar o desenvolvimento 

35 Chip EH01 é uma solução de gerenciamento de energia para diversas aplicações de captura de energia 
(energy harvesting), como carregador solar de bateria, dispositivos móveis que usam energia solar etc.
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no país, caso iniciativas similares de exigência de projeto local d e CI sejam 
incentivadas em outros produtos.

As etapas de fabricação e de encapsulamento dos CI ou ainda não têm 
foco no segmento de LED, ou estão em construção. Todavia, com o de-
senvolver de seus projetos, oportunamente podem atender a algumas das 
necessidades do mercado de iluminação LED:

 · na fabricação: Unitec e Ceitec; e

 · no encapsulamento: Smart, HT Micron e Multilaser – fábricas de 
encapsulamento de memórias –, além de empresas que possuem 
processo chip on board (COB) de encapsulamento.

Estímulos à produção local
Além do apoio do BNDES que será apresentado no item a seguir, entre 

as principais políticas e ações que podem auxiliar o aproveitamento da 
oportunidade de fabricação local em síntese, estão:

 · Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
de Semicondutores e Displays (Padis), Lei 11.484/07: desonera sig-
nifi cativamente impostos federais para fabricação e encapsulamento 
de chips LED.

 · Lei de Informática (Lei 8.248/91): lâmpadas LED, ao serem contro-
ladas eletronicamente, passam a ser elegíveis aos incentivos fi scais 
da Lei de Informática, com desoneração relevante na venda (Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI).

 · Certifi cação Inmetro: para melhoria da qualidade do produto co-
mercializado, bem como proteção para itens do mercado cinza 
(contrabando).

Apoio do BNDES
Credenciamento de luminárias LED para uso outdoor e industrial

Postos o desafi o para a indústria eletrônica e a oportunidade de fi nanciar 
a implantação de um projeto de grande porte como a PPP de iluminação pú-
blica da cidade de São Paulo, os benefícios e a perspectiva de aceleração da 
introdução da iluminação LED no país, o BNDES entendeu como oportuno 
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foco nos seguintes objetivos:

i. Induzir a inovação nos fabricantes de luminárias, dominando a 
etapa de desenvolvimento de produto, que deixa de ser analógico 
(tecnologias incumbentes) e passa a ser eletrônico (LED). Essa é 
uma condição básica para que essas empresas tenham condições de 
encomendar o projeto de circuito integrado que melhor se enquadra 
em seus novos produtos. Os subsistemas eletrônicos driver e módulo 
de telecomando são os focos nesse caso.

ii. Estimular a encomenda de CI desenvolvidos localmente.
iii. Incentivar a produção e encapsulamento local de CI (projetados ou 

não projetados localmente).

Cumpre ressaltar que, antes dessa iniciativa, luminárias não eram con-
sideradas máquinas ou equipamentos. Não eram, portanto, passíveis de 
credenciamento e fi nanciamento pelo BNDES. O potencial impacto em 
termos de efi ciência energética, adensamento tecnológico e melhoria das 
cidades foi decisivo para o Banco revisitar esse posicionamento.

Para mitigar os riscos de uma ação inovadora como essa – é a primeira 
vez que o BNDES passaria a considerar critérios intangíveis, como o projeto 
de produtos e componentes como critério de credenciamento –, o Banco 
optou por realizar um credenciamento específi co para a PPP de iluminação 
pública de São Paulo. Outrossim, foi sinalizado aos envolvidos na disputa 
do referido certame que o objetivo seria estender a política para outros ins-
trumentos de fomento, como fi nanciamento direto ou via agente fi nanceiros 
(indireto) para outras prefeituras e indústrias diversas (Figura 12).

Até o momento da elaboração deste artigo, as condições de fi nancia-
mento a esse piloto foram tornadas públicas, mas ainda não havia sido 
realizado o certame da cidade de São Paulo. A metodologia implantada 
para São  Paulo previa uma condição de fi nanciamento em custo fi nanceiro 
básico em Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) corrigida pelo “Fator 
N” (“Fator de Nacionalização”). Quanto maior a nacionalização de tec-
nologias e processos, maior o “Fator N” e maior seria a participação em 
TJLP. O “Fator N” poderia chegar a 100%, tornando o fi nanciamento à 
comercialização de luminárias um dos mais atrativos entre todas as linhas 
e produtos do BNDES.
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Figura 12 | Foco da política de adensamento tecnológico e produtivo com a 
iluminação LED outdoor e industrial

Iluminação 
pública* 

 
R$ 22,8 bilhões*  

 
~19 milhões pontos de IP 

Mercado potencial de iluminação LED outdoor  
 

Município de SP
R$ 1 bilhão 

(580 mil pontos)

PPP SP: R$ 1,3 bilhão de investimento (80% em luminárias) 

Iluminação 
industrial**  

 
R$ 17,4 bilhões  

 
~21,8 milhões pontos**

 

Financiamento
direto

PPP Cidade 
SP 

Financiamento
indireto

Piloto: Foco inicial 

Fase posterior 

Outdoor 

Industrial 

Fonte: Elaboração própria, com base em McKinsey (2012) e em documento da Abilux enviado aos 
autores.
* Estimativas Abilux: R$ 1.200/luminária.
** Estimativa Abilux: 312 mil indústrias (IBGE) com setenta luminárias em média.

A metodologia previa ainda a existência de itens básicos – requisitos mí-
nimos para credenciamento da luminária – e eletivos – que incrementariam o 
“Fator N” sem, todavia, serem mandatórios. Como requisitos básicos, foram 
previstos, além do critério tradicional de credenciamento de apuração de 
60% do valor e peso, a montagem local de módulos eletrônicos, a utilização 
de módulo eletrônico – driver ou telecomando – projetado no país, além de 
dois CI desenhados localmente.36

Cartão BNDES

O Cartão BNDES é um produto cujo foco maior é o apoio ao médio, 
pequeno e microempreendedor. Nesse sentido, são credenciados como itens 
fi nanciáveis não somente máquinas e equipamentos, mas também materiais 
e insumos. Nesse contexto, entre 2007 e 2015, o Banco fi nanciou cerca de 
R$ 1 bilhão em aquisição de lâmpadas e luminárias, itens tradicionalmente 

36 Para reconhecimento do projeto realizado localmente, poderão ser utilizados instrumentos como a 
Portaria MCTI 950/06, que atesta que um bem eletrônico foi projetado no país, e Portaria MCTI 1.309/14, 
que tem papel equivalente para circuitos integrados. 
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(não LED).

Há lâmpadas e luminárias LED credenciadas no Cartão BNDES, que 
deverá se consolidar como importante instrumento para a difusão da tec-
nologia no país.

Apoio à indústria: inovação e produção
O BNDES apoia projetos fabris e planos de inova ção de empresas com 

diversos instrumentos já existentes. Para as empresas do setor de ilumina-
ção LED, poderiam ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos:

 · BNDES Inovação: para fi nanciamento do plano de inovação de fa-
bricantes de luminárias e módulos eletrônicos;

 · BNDES PSI Projetos Transformadores: para fi nanciamento à fabri-
cação de semicondutores (chips de LED e CI); e

 · BNDES Funtec: para desenvolvimento de  CI.

Apoio a projetos de eficiência energética
Além do credenciamento e fi nanciame nto à comercialização de luminá-

rias outdoor e industrial , o Banco estuda alternativas para apoio a melhora 
da efi ciência de outros segmentos de uso indoor, como prédios comerciais. 
Os critérios de adensamento tecnológico a serem perseguidos estavam em 
estudo no momento de elaboração do presente artigo.

Conclusão
A substituição das luminárias dotadas de tecnologias incumbentes pelas 

que incorporam a tecnologia LED impactará signifi cativamente na redução 
do consumo de energia elétrica do país, em todos os segmentos da ilumina-
ção. De fato, os avanços na tecnologia LED e da microeletrônica de Gordon 
Moore nos últimos anos devem fi nalmente “aposentar” em médio prazo a 
centenária invenção de Thomas Edison.

Apesar de o preço do LED ainda se confi gurar como barreira à adoção da 
tecnologia em larga escala, ele vem decrescendo rapidamente e ganhando em 
desempenho. Além da redução do consumo de energia, a troca de luminá-
rias e lâmpadas por LED gera, entre outros benefícios, maior durabilidade, 
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menores custos de manutenção, a possibilidade de controle digital remoto 
e a versatilidade do uso de diferentes cores. Essas vantagens são oriundas 
dos chips LED, bem como o avanço e uso da eletrônica. E é justamente 
nesse domínio tecnológico que reside uma oportunidade de adensamento 
tecnológico local relevante: o desenvolvimento de módulos eletrônicos 
e semicondutores.

A PPP para iluminação pública promovida pela prefeitura de São Paulo 
é uma das maiores experiência em LED em áreas públicas no mundo até 
a presente data37 prevendo investimentos superiores a R$ 1 bilhão para a 
substituição de 620 mil luminárias. Cabe notar que iluminação pública 
corresponde a cerca de 4% de todo o consumo energético nacional. O Plano 
Nacional de Efi ciência Energética inclui o BNDES no rol das principais 
fontes de fi nanciamento dos projetos dessa natureza.

Tal projeto proporciona a envergadura necessária para criação de uma 
política de conteúdo tecnológico local, servindo como piloto para a inicia-
tiva de credenciamento inovadora em implantação no BNDES. Trata-se 
da primeira vez que um equipamento credenciado no Banco necessita ter 
seu projeto de desenvolvimento eletrônico feito no país. Com essa política, 
o BNDES reforça ao mercado a importância da engenharia e tecnologia 
local, exigindo que módulos – driver ou telecomando – sejam projetados 
no país. Sem engenheiros trabalhando em projeto de produtos eletrônicos, 
difi cilmente vai haver uma indústria de microeletrônica local.

Depois de mais de uma década de priorização da microeletrônica em 
políticas industriais, o país obteve êxito em formar projetistas, incentivar a 
atração e o nascimento de empresas que projetam, encapsulam e/ou fabri-
cam chips. O atual estágio de desenvolvimento do ecossistema brasileiro 
aponta para a necessidade de incentivar os mercados locais à exportação 
desses bens, quebrando uma barreira de entrada provocada pela falta de um 
track record de chips entregues e clientes atendidos – muito comum em 
uma indústria fortemente baseada na confi ança e relacionamento, como é 
a de semicondutores.

A indução do Banco à formação de parcerias entre fornecedores de chips 
e de fabricantes de luminárias públicas é estratégica nesse momento em que 

37 Na China, em 2009, foram instaladas 222 mil luminárias de iluminação pública LED e, em 2011, 
1.120 mil dessas luminárias (ZISSIS; BERTOLDI, 2014). 
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409conceitos de cidades inteligentes são testados no mundo inteiro. O poste será 
um dos elementos básicos da rede de coleta de informações e prestação de 
serviços que farão parte do nosso dia a dia em futuro breve. Com as parcerias 
formadas, aumentam consideravelmente as chances de a inclusão de novas 
tecnologias e serviços (como segurança, controle de veículos etc.) se dar 
com tecnologia e produção locais.

Por fi m, é importante ressaltar a necessidade de manutenção e aprofun-
damento da ação conjunta entre BNDES e demais órgãos do governo para 
potencializar o impacto na indústria local. A existência de instrumentos que 
reconhecem a origem do desenvolvimento de bens eletrônicos e circuitos 
integrados – respectivamente, as Portarias MCTI 950/06 e 1.309/14 – é  
basilar para uma política de conteúdo tecnológico local. A defi nição de 
padrões mínimos de qualidade pelo Inmetro é importante para evitar a de-
sestruturação do mercado, bem como as medidas de incentivo à efi ciência 
energética promovidas pelo Ministério de Minas e Energia e pela Agência 
Nacional de Energia El étrica, por exemplo.
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