
30
Revista Universitec

Opportunities for sustainable development, technology innovation, and 
competitiveness in the economy of Pará

Oportunidades de desenvolvimento 
Sustentável,  eInovação Tecnológica

Competitividade da Economia Paraense
Opportunities for sustainable development, technology innovation, and 

competitiveness in the economy of Pará

27 Revista Universitec www.universitec.ufpa.br

ilustração:
Alexandre Limamoura



30
Revista Universitec

amazônia sempre foi considerada Auma reserva de recursos naturais e 
fornecedora de matéria prima para 

regiões mais desenvolvidas. Com a ideia de elevar a 
produtividade regional, as instituições de fomento 
estimularam atividades, tais como como a pecuária, a 
indústria madeireira e a expansão da produção da 
soja, que, embora tenham elevado a renda regional, 
não promoveram a equidade social desejada e 
desvirtuaram a construção de um modelo de sustenta-
bilidade que harmonize o crescimento econômico 
com o desenvolvimento social e ambiental da região. 
Os grandes empreendimentos, como a mineração e as 
hidrelétricas, têm contribuído muito mais com os 
indicadores econômicos nacionais e internacionais 
do que para a solução dos sérios problemas da pobreza 
e inclusão da sociedade local.
 Há muito tempo que não existe um ideário 
forte a respeito da Amazônia. Há um vazio intelectual, 
que é preenchido por um conjunto de ilusões ou de 
trabalhos que mal relatam a realidade da floresta do 
século XXI. Incentivados pelas políticas públicas mal 
concebidas e mal aplicadas, existe sim a busca 
justificável e desenfreada por incentivos e subsídios. 
Eles são necessários, mas devem ser apenas um 
instrumento de um projeto de longo prazo e estratégi-
co.
 Na Amazônia existem diversos equívocos, e 
um deles é pensar que as desigualdades produzidas 
pelo mercado podem ser compensadas com políticas 
sociais. Isso não é suficiente. É preciso construir 
mecanismos que valorizem a floresta em pé e, 
sobretudo, valorize a biodiversidade.
 A partir da compreensão desse projeto de 
longo prazo para a Amazônia, a maioria dos estudos 
ressalta o papel estratégico que deverá desempenhar a 
biodiversidade, a bioindústria, e a inovação tecnológi-
ca na construção de um modelo de sustentabilidade 
que valorize o mais importante recurso da Amazônia – 
sua biodiversidade e recursos naturais (madeira e 
mineração) – e que apresente, também, valor agrega-
do e um comércio moderno e mais competitivo, bem 
como um modelo diferenciado de turismo para 
ampliar a exploração desse recurso estratégico para o 
Pará.
   Um dos maiores riscos para o Brasil é a 
acomodação a essa condição de grande produtor e 
exportador de commodities, o que tende a produzir 
consequências extremamente graves da perspectiva do 
desenvolvimento do país a longo prazo. O Brasil, por 
seu potencial de recursos avanços em sua capacidade 
científica e tecnológica em diversas áreas, dinâmica do 
seu mercado interno, e pelo grau de desenvolvimento 
industrial já alcançado, não pode se contentar em ser 
um grande exportador de recursos naturais sem 
agregação de valor, apenas de commodities.

Nonononono / nononononono

 The Amazon has always been considered as a 
reserve of natural resources and a supplier of raw materials 
for more developed regions. The funding agencies encouraged 
activities such as cattle ranching, the logging industry, and 
the expansion of soybean production in order to increase 
regional productivity. Even though it was successful in 
increasing regional income, it did not meet the desired social 
equity, misrepresenting the model of sustainability that can 
match economic growth with regional social-environmental 
development. The mining and hydropower industries, as well 
as other large enterprises, have considerably contributed 
much more for economic indicators (nationally and 
internationally) than for the solution of serious concerns as 
poverty and local community inclusion.
 For far too long there has not been a strong ideology 
concerning the Amazon. In fact, there is rather an intellec-
tual void that is filled either by a set of delusions or 
endeavours that relate poorly to the actual twenty-first 
century forest. A justifiable and unbridled pursuit for tax 
incentives and funding is encouraged by public policies that 
are inefficiently conceived and incompetently implemented. 
Incentives and funding are necessary only as means to a 
strategic long-term project. 
 There are numerous misapprehensions in the 
Amazon, and one of them is thinking that the inequality 
produced by the market could be offset by social policies. 
That is not adequate. We must build mechanisms that 
prioritizes the standing forestry and contemplates 
biodiversity above all.
 In agreement with this long-term project for the 
Amazon, most studies stress the strategic role of biodiversity, 
bio-industry, and technology innovation in order to build a 
sustainability model that values   Amazon’s most important 
resource: biodiversity and natural resources (mining and 
timber). The aforementioned model should also 
provide value-added, a modern and more competitive 
market, as well as a distinguished model of tourism to extend 
the possibilities of such a strategic resource of the state of 
Pará.
 Being overly comfortable with the current state of 
providing and exporting commodities is a major risk for 
Brazil, and it may have a ruthless effect for long-term 
development. Brazil should not be satisfied about exporting 
natural resources without value added. It is pertinent to 
consider its potential resources and the scientific advances in 
several fields, the dynamics of its domestic market, and the 
existing industrial development.

 Technology Innovation and the Bio-industry

 The decline of industry related jobs in Pará, as 
shown in Figure 1, indicates a downward trend in technology 
innovation if compared to Brazil and the Northern Region, 
revealing a poor effort of the State’s economy regarding 
technology innovation, which reinforces the appreciation of 
working intensely in the densification of the productive 
chains in Pará.
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Figura 1: Produtividade da Indústria. Em R$ mil/pessoal ocupado/ano. Fonte: IBGE - Contas Regionais e PNAD.
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 Therefore, it is crucial to take advantage of 
opportunities in the international market but it entails the 
value added to primary production and the use of resources 
in order to strengthen, integrate, and diverse the industry 
capacity; raising economy’s systemic productivity; transform-
ing the education system and building a foundation for 
science and technology that will sustain the well-being of 
future generations. 

 It has become increasingly urgent to trust technical 
development into industrial production, as means to 
consolidate such progress and overcome the import of 
technologies from overseas. A further industrialization 
growth must rely primarily on an endogenous development of 
science and technology, and also on the increasing incorpora-
tion to the production process. For such, the following should 
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Inovação Tecnológica e bioindústria

 A queda na produtividade do emprego na 
indústria do Pará, como mostra a figura 1, revela uma 
tendência de queda da inovação tecnológica do 
Estado em relação ao Brasil e à Região Norte, 
mostrando um fraco desempenho dos esforços da 
inovação tecnológica da economia paraense, o que 
reforça a ideia de atuar fortemente no adensamento 
das cadeias produtivas do Pará.

 

 Nesse sentido, é fundamental que se 
aproveitem as oportunidades existentes no mercado 
internacional, mas sempre na perspectiva de agrega-
ção de valor à produção primária e à utilização dos 
recursos obtidos por essa via no fortalecimento, 
integração e diversificação da sua capacidade industri-
al; na elevação da produtividade sistêmica da econo

Produtividade da indústria em R$ mil/ pessoal ocupado ao ano



     
mia; na revolução do seu sistema educacional; e na 
construção das bases científicas e tecnológicas sobre as 
quais descansarão, a longo prazo, o bem estar das 
gerações futuras.

Para consolidar esses avanços, torna-se cada 
vez mais urgente a incorporação do progresso técnico 
à produção industrial, de forma que supere a importa-
ção de tecnologias geradas no exterior. O avanço de 
uma maior industrialização tem que se apoiar, 
fundamentalmente, no desenvolvimento científico e 
tecnológico endógeno e na incorporação crescente ao 
processo produtivo. Nesse sentido é importante:   

 Cabe ressaltar que a própria Estratégia 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 
2015, no seu Balanço das Atividades Estruturantes, 
do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI 2011), ressaltou essas condicionantes para 
ampliar a competitividade da economia e, no caso da 
região amazônica, o MCTI ressaltou a importância na 
agregação de valor à biodiversidade. O MCTI pautou-
se pelo objetivo de ampliar o conhecimento científico 
sobre os ecossistemas brasileiros e a biodiversidade 
associada, apoiando o desenvolvimento tecnológico e 
inovação para agregação de valor aos bens e serviços 
provenientes desse patrimônio natural.
 O desafio do MCTI tem sido o de planejar, 
estruturar e iniciar a implantação de estratégias que 
permitam, simultaneamente, o avanço no conheci-
mento da biodiversidade e a identificação de novos 
produtos do patrimônio genético existente na 
Amazônia - produtos ou processos de efetivo potencial 
econômico.
 O objetivo a médio prazo é transformar o 
Brasil em uma liderança internacional, tanto na 

be considered:
 Human resources training and development, research 
and proper infrastructure for science and technology; signifi-
cantly increase of resources to support technology development 
and innovation.
 The Government should develop new methods and 
instruments to support partnerships and risk sharing in 
association with the private sector and priority segments to 
promote innovation;
 Support technology intensification in the production 
process with competitive advantage in the international market.
 
 It is noteworthy that even the National Strategy for 
Science, Technology and Innovation (2012 – 2015), in the 
Balance of Structuring Activities from the Ministry of Science, 
Technology and Innovation (2011), stressed the importance of 
these topics to increase economic competitiveness. Regarding the 
Amazon region, the Ministry emphasised the importance of 
enhancement of value addition to Biodiversity. The purpose was 
to expand the scientific knowledge of the Brazilian ecosystems 
and associated biodiversity, supporting the development of 
technology and innovation as means to add value to the goods 
and services of this natural heritage.
 It has been a challenge for the Ministry to plan, 
organize, and implement strategies to simultaneously increase 
the knowledge of biodiversity and classify new products from the 
existing genetic resources in the Amazon – products or processes 
of real economic advantage.
 The medium-term goal is to turn the country into an 
international leader in biodiversity research and its sustainable 
use. It is necessary to reverse some of the profits from products 
(and processes from our large species diversity) for the conserva-
tion of this great natural heritage. This major challenge is not 
possible without technology innovation.
 The Bio-industry is a sector that demands further 
innovation in the State of Pará and in the Amazon. Although 
underdeveloped, it is extremely important for taking advantage 
of the region’s main feature: biodiversity. Biotechnology plays a 
decisive role in the use of biodiversity.
 Both the scientific and the business communities 
anticipate that the twenty-first century is “the biotech century", 
and genes are the "green gold". It is speculated that the political 
and economic forces that control the planet’s genetic resources 
will exercise a great power over the global economy in the future.  
In the industrial era, those who controlled fossil fuel and metals 
were able to establish control over the international market. In 
the coming years, the genetic heritage of the planet will become 
an increasing source of monetary value for its increasing 
shortage.
 Thus, the Amazon is expected to be the centre of the 
pursuit for resources in modern biotechnology. With the 
available amount of genetic diversity, the genes can be explored 
by the bio-industry after application for patent. The Amazon 
has every right to strategically manage its future. What kind of 
local development will take place because of all this potential 
business? The question once again comes into discussion after 
debating the advantages of the region.
 The Amazon seems to be a global natural laboratory 

A formação e capacitação de recursos humanos, pesquisa e 
infraestrutura científica e tecnológica; elevar expressiva-
mente os recursos destinados a apoiar o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação;

O desenvolvimento, pelo Estado, de novas modalidades e 
instrumentos de apoio, parceria, compartilhamento de 
riscos e coordenação com os segmentos empresariais e 
setores prioritários para o fomento da inovação;

Apoiar o adensamento tecnológico das cadeias produtivas 
com potencial competitivo no mercado internacional.
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pesquisa em biodiversidade, quanto no seu uso 
sustentável, revertendo parte dos lucros com a 
comercialização de produtos ou processos derivados 
de nossa alta diversidade de espécies, na conservação 
deste gigantesco patrimônio natural. Sem inovação 
tecnológica, esse principal desafio da região não seria 
possível.
 Um dos segmentos da indústria que precisa 
de maior inovação no Pará e na Amazônia é a bioin-
dústria, ainda pouco desenvolvida, mas extremamen-
te importante para aproveitar a principal vocação da 
região: a biodiversidade. Nesse item, a biotecnologia 
desempenha um papel decisivo para a exploração da 
biodiversidade.
 Segundo prognósticos dos meios científicos 
e empresariais, o século XXI começa a ser denomina-
do de “século biotecnológico” e os genes serão o “ouro 
verde” do século. Especula-se que as forças políticas e 
econômicas que controlam os recursos genéticos do 
planeta exercerão enorme poder sobre a futura 
economia mundial, da mesma forma que o domínio 
dos combustíveis fósseis e dos metais contribuiu para 
determinar o controle sobre os mercados mundiais, 
na era industrial. Nos próximos anos, o patrimônio 
genético do planeta, em constante redução, vai se 
tornar uma fonte crescente de valor monetário por sua 
crescente escassez.
 Dessa forma, se entende que a Amazônia 
deverá estar no centro da corrida da moderna 
biotecnologia pelos recursos dos ecossistemas. A 
Amazônia, com a diversidade e quantidade de riqueza 
genética, com o potencial de genes que podem ser 
objetos de pedido de concessão de patente para 
exploração pela bioindústria, tem todo o direito a 
pensar estrategicamente seu futuro. Toda essa 
potencialidade de negócios, estabelecidos a partir dos 
genomas amazônicos, que tipo de desenvolvimento 
regional trará? Esta pergunta vem mais uma vez à tona 
quando se debatem as potencialidades da região.
   A Amazônia representa uma espécie de 
laboratório natural do mundo, que poucos conhe-
cem, mas a maioria já a imagina como uma opção para 
negócios. Sua história econômica demonstra que o 
uso da sua biodiversidade e ecossistema funcionou, e 
continua a funcionar, como variável importante nos 
processos econômicos desenvolvidos. Desde as 
“drogas do sertão” lideradas pelo cacau, nos séculos, 
XVII e XVIII, até o presente, com o extrativismo 
madeireiro, sem esquecer o ciclo da borracha, na 
segunda metade do século XIX e primeira década do 
século XX.
   Para as próximas décadas, descortina-se a 
possibilidade de que a biodiversidade amazônica 
possa servir como grande potencial de matéria-prima, 
que, a partir do uso da moderna biotecnologia se 
alcance melhor aproveitamento econômico.

that only a few people have the knowledge of it, but most now 
imagine it as a business option. Its economic history proves that 
the use of biodiversity and ecosystem are, and will continuous to 
be, an important variable in the economic process. From the 
"hinterland drugs", with cocoa as the main product (17th and 
18th centuries), the rubber boom in the second half of the 
nineteenth century and the first decade of the twentieth century, 
and nowadays with the timber extraction.
 The prospect for the following decades points to 
biodiversity in the Amazon as a great source of raw material. It 
is possible to achieve a superior economic use by means of 
modern biotechnology.
 However, with a few exceptions, this desired technol-
ogy improvement is not yet a reality in the Amazon. For such, 
major problems will be considered in this new development 
proposal. According to the majority of experts, the following five 
conditions are imperative for a sustainable development:

 1. To establish a proper infrastructure for science, 
along with staff training, to meet the demands of biotechnology 
research;
 2. Increase capacity and raise capital for large 
investments, taking in consideration the size and profitability of 
the production chains to be installed;
 3. Protect the Amazon biodiversity by controlling 
access. 
 4. Analyse the future market for bio-products, its 
economic aspects, and the acceptance by culturally different 
countries;
 5. Work with caution and safely prepare for possible 
effects in genetics due to the techniques and processes of 
industrial-scale biotechnology in in the Amazon.
 
 Considering the aforementioned, the Brazilian society 
(specially in the Amazon) will have to face this new challenge in 
the pursuit of local development. It is safe to assume that the 
economy of the next century is founded in the innovations of 
modern biotechnology, genetic engineering, and all the possible 
implications of such trend.
 Thus, companies and government are increasingly 
interested in the opportunities of biotechnology and genetic 
diversity. The bio-industry may be critical to enhance the 
abundant natural resources of the Amazon.
 However, our scientific and technological expertise is 
awfully delicate, fragmented, and poorly consolidated. There are 
few contracts and partnerships between the communities with 
raw material and the companies and research centres that are 
able to transform the wealth of these materials into products 
with high value-added. Some of them are highly required by 
developed countries: perfumes, natural and essential oils, and 
natural medicine.
 Companies such as Natura, Ives Roche, Boticário, 
Crodamazon, Chamma da Amazônia, Amazon Dreams and 
others that use raw material from the Amazon biodiversity, with 
high profit, corroborate this information. These companies 
make soap, essential oils and natural fragrances with higher 
value-added than iron, for instance, soybeans and wood. These 
commodities present no value-added to their supply chains and 
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Entretanto, esse avanço tecnológico ainda não é 
realidade na Amazônia, com apenas tímidas experiên-
cias. Nessa nova proposta de desenvolvimento, 
problemas relevantes terão que ser equacionados. 
Assim, a maioria dos especialistas opina que, para que 
o tão desejado desenvolvimento sustentável ocorra, 
deveriam ser cumpridas no mínimo, as cinco condi-
ções a seguir:

 Diante do exposto, verifica-se que a socieda-
de brasileira e, em especial, a Amazônia, terão que 
enfrentar esse novo desafio na busca do desenvolvi-
mento regional, visto ser irreversível a tendência 
mundial de ter no próximo século a corrida econômi-
ca estabelecida nas inovações da moderna biotecnolo-
gia, na engenharia genética e nos desdobramentos 
que essa tendência representa.
 Assim, cresce a preocupação das empresas e 
governos pelas oportunidades da biotecnologia para 
aproveitamento da diversidade genética da floresta. A 
bioindústria pode ser fundamental no desafio de 
valorizar os abundantes recursos naturais com que 
conta a região amazônica.
 Entretanto, nossa capacidade científica e 
tecnológica ainda é extremamente frágil, fragmentada 
e pouco consolidada. São escassos os contratos e 
parcerias das comunidades que possuem insumos e os 
centros de pesquisa e empresas que podem transfor-
mar a riqueza desses insumos em produtos com alto 
valor agregado, como são os perfumes, óleos naturais, 
essenciais e remédios naturais, altamente demanda-
dos nos países desenvolvidos. 

Estabelecimento na região de infraestrutura científica e de 
qualificação de pessoal para atender a demanda da 
pesquisa biotecnológica; 
Geração de capacidade para obter financiamento para os 
vultosos investimentos, em condições compatíveis com a 
dimensão e lucratividade das cadeias produtivas a serem 
instaladas; 
Regulamentação do acesso e proteção à biodiversidade 
amazônica; 
Análise do mercado futuro para bioprodutos, nos seus 
aspectos econômicos e de aceitação por povos cultural-
mente diferentes;
Precaução e segurança quanto à possibilidade de efeitos 
da genética advinda de técnicas e processos que 
envolverão o desenvolvimento da biotecnologia em escala 
industrial na Amazônia.

1

2

3

4

5

contribute very little for sustainability in the Amazon.
 There are two fundamental questions in this analysis: 
what is still lacking for companies in the state of Pará (and also 
for the Amazon in general) to reach a broader market presence, 
offering products and services with truly competitive value and 
not just a market potential value? In what manner could the 
industry, the trade in the region, services, and particularly the 
bio-industry, contribute to generate products of greater value-
added, taking in consideration the biodiversity in the Amazon?
 Technology innovation may be part of the resolution. Although 
it is a process that takes place precisely in the industry, the 
starting point is the University.

 The importance of the bio-industry

 Without an industry, it is impossible to achieve 
technology innovation and generate value-added products from 
raw materials. Although this process can be found as a pilot 
experiment in incubators and technology parks that present 
partnerships with universities and research centres, the states in 
the Amazon region need to turn these successful efforts into 
public policy. With no change, the territory will still be rich in 
biodiversity and raw materials but will continue exporting 
products with low value-added commodities. At the same time, 
the answer can also come from the new Amazon Habitat for 
Innovation.
 Technology innovation is reasonably more established 
in the use of biodiversity. Lately, there has been an increasing 
presence of medium and large-sized companies dedicated to 
biodiversity the in national and international markets.
 Table 1 presents a list of companies, some of which are 
part of the technology innovation programs from the universities 
(business incubators) and can already be found in the interna-
tional market. However, much more is still required for a real 
change in the State’s economy.
 The cosmetics industry is the commercial focus of these 
companies. Because of the new market, several companies have 
redirected resources to the use of biodiversity. The cosmetics 
industry is eager for raw materials from biodiversity. Since the 
life cycle of natural products is rather short, more raw materials 
are needed due to the plentiful product launches every year. 
Therefore, it is important to invest in technology innovation for 
both the product and process, which includes marketing.
 Profit of one of the Brazilian companies operating in 
the segment of biodiversity is an important record to understand 
the importance of biodiversity in industrial scale. Natura has 
registered a strong increase in net revenue after implementing the 
Ekos line in their production, as shown in Figure 2.
 From 2000 to 2011, the company presented a major 
increase in profit due to the Ekos line. They have expanded their 
diversification since 2000 because of this new niche, which is 
based on the Amazon biodiversity.
 Considering the case above, it is necessary to plan the 
implementation of production frameworks and elements truly 
relevant for the development of the Amazon. Enterprises, 
education and research centres, institutions of development and 
funding (public and private development banks), agencies of the 
State Government, the Federal Government itself, NGOs, and 
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Empresas de cosméticos que utilizam insumos da biodiversidade e alcançam 
o mercado internacional

Chamma da Amazônia

JuruáO Boticário

Beraca Sabará

Natura

Crodamazon

Yves Rocher

Valmari

Farmaervas

Quadro 1: relação de empresas, algumas das quais formam parte de programas de apoio da inovação tecnológica das universidades 
(incubadoras de empresas) e já contam com presença no mercado internacional. 
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Assim o confirmam as empresas como a Natura, Ives 
Roche, Boticário, Crodamazon, Chamma da 
Amazônia, Amazon Dreams e outras que usam 
insumos da biodiversidade amazônica e que faturam 
alto, produzindo sabonetes, óleos essenciais e 
perfumes naturais com maior valor agregado que o 
ferro, a soja e a madeira, commodities que não 
agregam valor a suas cadeias produtivas e que contri-
buem muito pouco com a sustentabilidade da 
Amazônia.
 Duas perguntas chaves nesta análise: o que 
falta para que as empresas do Pará e da região amazôni-
ca alcancem uma maior presença no mercado, e para 

any other institution engaged in research and the implementa-
tion of public policies for the benefit of the Amazon: it is 
necessary to be part of a affirmative agenda that promotes 
technology innovation in the industry, agriculture, services and 
trade in the Amazon.
 

 Habitat for innovation

 Networks are essential to prevent the destruction of 
natural resources, the existing wealth in the Amazon and its 
biodiversity. Most experts are concerned about it. The solutions 
are directly related to the incompatibility of short-term economic 
growth and the need for sustainable development. The 



   
   

interaction with those who work on the extraction of material, 
the indigenous communities, farmers and riverside population, 
with the Academy and the business market place, can be fostered 
through activities under a new strategy we call Habitat for 
Innovation.
 Business incubators, micro, small, medium, and large-
sized enterprises, technology parks, innovation centres and 
industrial facilities are very important for a Habitat for 
Innovation. They can contribute for:

 The creation, development, or attraction of companies 
that can assist in the marketing of forest products, stressing the 
value of a social-environmental capital embedded in the final 
product;
 Planning, structuring pilot projects and establishing 
permanent multidisciplinary training centres;
 The University to expand its research on how to 
provide value-added forest goods, improving the life quality and 
social organization of the people involved. It is possible to create 
socially responsible companies, engaged to innovation, to take 
advantage of the existing potential;
 The construction of pilot plants to process natural 
resources as means to develop a commercial standard for 
locations with high production potential;
 Providing facilities so that companies from the 
Southeast and South regions are confident in launching R&D 
lines, producing raw materials from the forest goods. These 
companies could work with end-product manufacturers already 
in the Amazon.

Urucum e rã verde: 
flora e fauna de alta 
relevância científica.
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que seus produtos e serviços possuam um valor 
verdadeiramente competitivo e não apenas um valor 
potencial? Como a indústria, comércio, serviços e 
particularmente a bioindústria podem contribuir 
para gerar produtos de maior valor agregado a partir 
da biodiversidade da Amazônia? 
 Parte da resposta pode estar na inovação 
tecnológica, processo que acontece, precisamente, na 
indústria, mas a universidade é o ponto de partida 
desse processo.

Importância da bioindústria

 A indústria é essencial para realizar inovação 
tecnológica e agregar valor aos produtos das matérias-
primas. Embora esse processo já exista como experiên-
cias-pilotos em incubadoras e parques tecnológicos 
que se relacionam com universidades e centros de 
pesquisa, é necessário que os Estados da Amazônia 
transformem esses cases de sucesso em políticas 
públicas, caso contrário, continuaremos sendo uma 
região rica em biodiversidade e em matérias-primas, 
mas exportando produtos com baixo valor agregado e 
commodities. A resposta pode estar, também, nos 
novos Habitats de Inovação de Amazônia.
 Nos segmentos voltados à exploração da 
biodiversidade, a trajetória da inovação tecnológica 
está relativamente mais consolidada do que em outros 
setores.  Nos últimos anos se observa um crescente 
aumento da presença nos mercados nacional e 
internacional de empresas de médio e grande porte 
especializadas na exploração da biodiversidade. 
 O quadro 1 apresenta uma relação de 
empresas, algumas das quais formam parte de 
programas de apoio da inovação tecnológica das 
universidades (incubadoras de empresas) e já contam 
com presença no mercado internacional. Entretanto, 
se requer muito mais para a base econômica do estado 
mude.
 O foco comercial dessas empresas é a 
indústria de cosméticos. Em face desse novo mercado, 
muitas empresas têm reorientado recursos para a 
exploração da biodiversidade. A indústria de cosméti-
cos é ávida pelo insumo biodiversidade, e como o 
ciclo de vida dos produtos naturais é relativamente 
curto, a cada ano são necessários novos insumos para 
os inúmeros lançamentos de produtos para o 
mercado. Daí a importância do investimento em 
inovações tecnológicas tanto nos produtos como nos 
processos, dentre eles, o marketing.
 Um registro da importância do uso da 
biodiversidade no âmbito empresarial é o lucro de 
uma das empresas brasileiras que atuam no segmento 
da biodiversidade. 
 A empresa Natura tem registrado um forte 
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Figura 2: Empresa Natura - Lucro Líquido (milhões de Reais)
Fonte: Relatórios Financeiros da Natura

    
aumento do faturamento líquido a partir a 
implantação da linha Ekos na sua produção, como 
mostra a figura 2.
 No período 2000-2011 a empresa teve um 
aumento expressivo do lucro, com o lançamento da 
linha Ekos. Em 2000, a partir desse novo nicho de 
mercado, baseado principalmente nos ativos da 
biodiversidade amazônica, a empresa amplia sua 
diversificação.
 Nesse contexto é que se inscreve a necessida-
de de conhecer e estruturar futuramente redes 
produtivas e atores do desenvolvimento que sejam 
relevantes na Amazônia. Empresas, instituições de 
ensino e pesquisa, instituições de desenvolvimento e 
financiamento (bancos públicos e privados de 
desenvolvimento), órgãos do Governo do Estado, do 
Governo Federal, organizações não governamentais e 
outras instituições voltadas à pesquisa e realização de 
políticas públicas para o desenvolvimento da 
Amazônia: todos devem ser os atores de uma agenda 
positiva para promover a inovação tecnológica na 
indústria, agricultura, serviços e comércio na 
Amazônia.

Habitat de inovação

 Essas redes podem desempenhar um papel 
decisivo para impedir o perigo da destruição dos 
recursos naturais, das riquezas existentes na 

 How financial institutions are able to intensify the 
technology innovation scenario in the Amazon?

It is important to identify the assets that the 
contributors own, ascertaining what they can supply and what 
the demand is - technology supply and demand. This is essential 
to assure the Habitat for Innovation, a new development 
strategy.
 Now it becomes essential to support a strategy that is 
able to extend the funding for new Habitats for Innovation, 
prioritizing the local biome.

There are alternative cases of development and 
sustainability in the Amazon. Some companies are willing to 
combine conservation with a constructive use of natural 
resources, which is economically viable and provides financial 
income for local population. In order for this to happen, 
companies need to locally provide value adding to natural 
products to ensure an effective distribution of benefits.
 There is a practical understanding that only a new 
model of Habitat for Innovation can provide sustainability for 
the use of natural resources in commerce. The industry needs to 
be competitive, taking into account the development of public 
policies in accordance with companies, teaching institutions 
and communities, for social inclusion.
 In the picture above, we can see all the different parts 
in a new habitat for technology innovation. We find the 
intensity of each one at the centre of the graph, on major and 
strategic areas for sustainable development, such as technology 
innovation, public policies, the environment, traditional 
knowledge, social inclusion and biodiversity.
  This new concept of Habitat for Innovation 
intends to distribute biodiversity-based products in a larger scale 
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Amazônia e da sua biodiversidade. A maioria dos 
especialistas se pergunta sobre as razões desse perigo. 
As respostas estão diretamente relacionadas à 
incompatibilidade do crescimento econômico de 
curto prazo e os imperativos do desenvolvimento 
sustentável.
 Ações de interação desses atores com 
populações extrativistas, povos indígenas, agricultores 
e populações ribeirinhas, com o mundo acadêmico e 
empresarial, podem ser estimuladas mediante 
atividades no âmbito de um novo mecanismo que 
denominamos Habitat de Inovação. 
 Incubadoras de empresas, pequenas e micro 
empresas, empresas grandes e médias, parques 
tecnológicos, polos de inovação e complexos industri-
ais, desempenham um papel crucial como parte dos 
Habitat de Inovação. Sua contribuição pode ser em 
diversos âmbitos:

 De que forma as instituições de financiamen-
to podem contribuir com o fortalecimento de um 
cenário de inovação tecnológica na Amazônia? 
 Seria importante conhecer os ativos com que 
cada ator conta e saber o que pode oferecer e qual é 
sua demanda - oferta e demanda de tecnologia. Isso é 
fundamental para consolidar o Habitat de Inovação, 
um novo instrumento de desenvolvimento. 
 Nesse contexto, se torna fundamental gerar 
subsídios para a formulação de uma estratégia para 
ampliar o apoio a novos Habitats de Inovação na 
Amazônia voltados à valorização do bioma regional.

Urucum e rã verde: flora e fauna 
que detêm alta relevância 
científica. 

Criação, atração e desenvolvimento de empresas que auxiliem a 
comercialização dos produtos da floresta, destacando o significado 
do capital socioambiental integrado no produto final;
Planejamento, estruturação de projetos-pilotos e disseminação de 
centros permanentes de capacitação multidisciplinar;
Motivação para que o mundo acadêmico amplie as suas pesquisas 
sobre as possibilidades de agregar valor aos produtos da floresta e 
melhorar a qualidade de vida e de organização social das populações 
envolvidas, inclusive vislumbrando as possibilidades de criação de 
empresas inovadoras e socialmente responsáveis para explorar os 
potenciais existentes;
Construção de unidades-pilotos de beneficiamento/processamento 
dos recursos naturais extrativistas para padronização comercial em 
áreas com grande potencial de produção;
 Oferecimento de instalações para que empresas do Sudeste e do Sul 
sejam estimuladas a implantar linhas de P&D e de produção de 
matérias-primas a partir de produtos da floresta, para atender a 
demandas de fabricantes de produtos finais instalados na Amazônia. 

 Finally, taking in consideration the principles of 
technology innovation, the bio-industry, biotechnology and 
the habitat for technology innovation, we suggest the 
following actions:

 Promote the exchange of experience and 
knowledge amongst professionals, institutions, and 
companies that work directly with the production and 
marketing of products and processes, which generates 
business;
 Foster the interaction between investors and 
entrepreneurs;
 Promote the products, business partnerships, 
projects and concepts developed in the Technology 
Innovation Agency (Universitec), emphasizing the high 
quality standards and the opportunity of being competi-
tive, along with the unique products from the Amazon 
biodiversity;
 Promote the globalization of local products;
 Encourage fundraising and engage national and 
international investors (venture capital, investment banks 
and international companies related to biodiversity);
 Promote the awareness of Industrial Property, 
fostering the generation of technology in partnership with 
research centres and companies.
 

by means of sustainable production. It requires the 
implementation of industrial facilities, innovation centres 
or technology parks and incubators (dedicated to 
biodiversity), service industry for logistics, local tourism 
and trade, making use of successful experiences.
 According to a broader concept of Habitat for 
Innovation, the biodiversity industry can incorporate 
technology innovations and add value to products. With 
this clever arrangement, the region exports goods with 
value-added, creates jobs and distributes income while 
profiting from biodiversity.
 This interaction is still in its starting point but 
has already opened a window of opportunity to promote the 
wealth of the region, which is not very well known. The 
richness and complexity of the traditional knowledge in 
biodiversity have not been properly quantified. There are 
numerous applications of such wealth: Amazon communi-
ties use a subcutaneous substance of the Giant Leaf Frog 
(Phyllomedusa bicolor), known as Kambô4, to make 
medicine for hookworm and pain; the women in the State 
of Pará who work with Amazon herbs are able to extract 
the aromatic essence of jointed flatsedge roots (piprioca); 
The Baniwa, an indigenous tribe from the upper Rio Negro 
river, is known for making handmade baskets. There are 
many other examples: Copaiba, Andiroba (Carapa) and 
Achiato (Urucum) are amongst the most required products 
by cosmetic companies from developed countries.
 Finally, taking in consideration the principles of 
technology innovation, the bio-industry, biotechnology and 
the habitat for technology innovation, we suggest the 
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Comunidades M e G Empresas

Polos e Complexos
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Tecnológicos
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Inovação Tecnológica Meio ambiente Biodiversidade

Conhecimento tradiconal Inclusão social Políticas Públicas

Figura 3: modelo de Habitat de Inovação

Na Amazônia há experiências alternativas de 
desenvolvimento e de sustentabilidade, empresas que 
aliam a conservação e o uso produtivo dos seus 
recursos naturais abundantes e que são economica-
mente viáveis e geradoras de renda para a população 
local. A condição para isso é que as empresas realizem 
a agregação de valor aos produtos naturais localmen-
te, a fim de garantir uma real distribuição de benefíci-
os para as comunidades.
Existe praticamente consenso que a partir de um novo 
modelo de Habitat de Inovação teremos sustentabili-
dade para aproveitar comercialmente esses recursos, 
desde que nossas indústrias ganhem competitividade 
e sejam desenvolvidas ações de política pública, junto 
a empresas, instituições de ensino e comunidades, 
bem como práticas de inclusão social.
 A Figura 3 apresenta um modelo de Habitat 
de Inovação. Na rede abaixo, observam-se diferentes 
atores que participam do novo Habitat de Inovação 
tecnológica. No centro do gráfico, o grau de intensida-
de de cada um, nas principais áreas que são estratégi-
cas para o desenvolvimento sustentável, tais como: 
inovação tecnológica, políticas públicas, meio 
ambiente, conhecimento tradicional, inclusão social 
e biodiversidade.
 Essa nova visão de Habitat de Inovação 

pressupõe a difusão de uma maior escala aos 
produtos da biodiversidade, por meio de um novo 
conceito de produção sustentável, implantando 
complexos industriais, polos de inovação ou parques 
de tecnologia e incubadoras, voltados à biodiversida-
de, indústria de serviços para a logística, para o 
turismo e o comércio, acumulando a expertise das 
experiências bem sucedidas.
 Pelo conceito mais abrangente de Habitat 
de Inovação, a indústria da biodiversidade poderá 
absorver as inovações tecnológicas e agregar valor de 
forma compartilhada. Nesse arranjo inteligente, a 
região exporta valor agregado, alavanca empregos e 
distribui renda internalizando os lucros da biodiver-
sidade.
 Essa interação, que ainda é incipiente, já 
tem aberto janelas de oportunidade para descobrir a 
riqueza que existe na região, ainda pouco conhecida. 
A riqueza e complexidade do conhecimento 
tradicional da biodiversidade ainda não foram 
devidamente quantificadas. Exemplos dessa riqueza 
são vários, desde os povos amazônicos que usam 
uma substância subcutânea da Rã Verde (Phyllome-
dusa bicolor), apelidada de sapo Kambô para 
produzir remédio para curar o amarelão (ancilosto-
míase) e dores; erveiras do Pará, que extraem 
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Promover a troca de experiências e de conhecimento de profissiona-
is, instituições e empresas que lidam diretamente com a produção e 
comercialização de produtos e processos, gerando negócios;
Fomentar a interação entre investidores e empreendedores;
Promover a divulgação dos produtos, negócios, projetos e ideias 
desenvolvidos na Agência de Inovação Tecnológica da UFPA - 
Universitec, ressaltando o alto padrão de qualidade e a possibilidade 
de competitividade com os demais tipos de produtos, aliado à 
característica dos produtos especiais da biodiversidade da 
Amazônia;
Fomentar a internacionalização dos produtos regionais;
Incentivar a captação de recursos e a prospecção de investidores 
nacionais e internacionais (capital de risco, bancos de investimen-
tos e empresas internacionais dos segmentos do uso da biodiversi-
dade);
Incentivar a conscientização da Propriedade Industrial fomentando a 
geração de tecnologia com a participação dos centros de pesquisa e 
das empresas.
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