
PROINTER BIO - 4ª EDIÇÃO 

O foco do programa são cinco setores 

estratégicos, pilares da bioeconomia:

Alimentos, Agricultura 

e Pecuária

Solução de problemas globais

Energia, Biomassa e Bioprodutos

Cosméticos 

Saúde humana e Saúde animal No contexto do Sebrae Rio, bioeconomia é a economia

sustentável que reúne os setores econômicos que utilizam

recursos no campo da tecnologia e ciências biológicas, divididos

para facilitar o encadeamento tecnológico, favorecer a interação

de empresas da mesma natureza e direcionar recursos e

investimentos de forma setorizada e específica.

O Prointer Bio objetiva promover o desenvolvimento

tecnológico e a internacionalização das micro e pequenas

empresas inovadoras e de alto impacto no macrossegmento de

bioeconomia, apoiando o desenvolvimento de tecnologias,

produtos, serviços e/ou processos inovadores que possam

apresentar soluções com diferenciais competitivos para

atender às demandas de mercado.



Até 2050 a população global deverá aumentar em
quase 25%, chegando a 9,6 bilhões de pessoas. A fim
de alimentar toda essa população, a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
prevê que a produção de alimentos deverá ser ao
menos 70% maior.

O mercado é controlado por grandes players



Apesar do potencial que o país possui, ainda há
consideráveis desafios no que tange o
desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias para
a obtenção de produtos novos ou melhorados nos
setores agropecuário e alimentício.

A inovação nestes setores se tornou essencial para a
solução de desafios e criação de novas oportunidades.

No Brasil, o setor agropecuário registrou alta
de 2% em 2020, aumentando a participação no
PIB nacional de 5,1% em 2019, para 6,8%.

Em abril de 2021, as exportações totalizaram
US$ 13,6 bilhões e 25,8 milhões de toneladas.
O país aumentou sua participação no mercado
mundial de alimentos e saltou, nos últimos 10
anos, de US$ 20,6 bilhões para US$ 100
bilhões, ocupando hoje a 2ª posição. Somente
no primeiro trimestre de 2021, o setor
alimentício cresceu 184,2%.

As exportações do agronegócio brasileiro
apresentaram desempenho recorde em 2020,
atingindo US$ 101 bilhões.



O funcionamento do setor 
agropecuário pode ser 
dimensionado em três 
segmentos. 

• No primeiro, estariam os 
produtores, de micro, pequeno 
ou grande porte, responsáveis 
por colocar a produção em 
prática.

• No segundo, os 
desenvolvedores e fornecedores 
de insumos em geral e 
equipamentos para os 
produtores.

• No terceiro, toda a cadeia de 
distribuição, fazendo os produtos 
chegarem até o consumidor, 
incluindo distribuidores e 
atacadistas.

No segundo segmento estão as principais oportunidades pois é um
dos setores de maior desenvolvimento tecnológico no país, com
empresas dos mais variados perfis.

São consideradas empresas elegíveis para o edital aquelas que
atuem desenvolvendo:

Novas variedades de sementes e 
melhoramento genético de plantas e animais

Biofertilizantes, bioestimulantes, 
inoculantes biológicos e nutrientes

Novos fármacos, vacinas e alimentos 
para animais

Novos métodos para análise de 
nutrientes e composição de solos

Novas técnicas para aumentar a saúde e 
produtividade de animais

Produtos para controle biológico e manejo
de pragas



Nutracêuticos

Probióticos

Novas tecnologias para embalagens 
sustentáveis e com protocolos de 
higienização estritos

Biofortificação de alimentos

Desenvolvimento e produção de enzimas 
e vitaminas para processos industriais

Biotecnologia para a melhoria da 
qualidade nutricional de alimentos

Soluções para 
rastreabilidade de 
ingredientes e produtos

Novos processos para 
armazenamento e 
translado de commodities 
e alimentos

Desenvolvimento de 
soluções on-line para a 
comercialização de 
produtos agropecuários e 
alimentos

Equipamentos, métodos e 
processos para monitoramento 
agrícola (condições climáticas; 
gestão de utilização de água e 
nutrientes; variáveis agronômicas)

Soluções TIC para a comercialização 
de insumos, equipamentos e 
serviços, auxílio à gestão e 
organização para a produção 
agropecuária



Uma grande tendência na inovação em alimentos são os
alimentos à base de plantas, com muitas oportunidades para
novos negócios. De cerca de 200.000 plantas comestíveis,
apenas três - arroz, milho e trigo - fornecem mais da metade das
calorias agrícolas mundiais consumidas.

Outra oportunidade encontra-se em novos tipos de “carne”, e a
inteligência artificial permite a rápida análise de proteínas e
sabores vegetais, acelerando ainda mais o processo de
diversificação alimentar. Hoje há ferramentas disponíveis para
transformar plantas em “carne”. A China, um dos principais
impulsionadores da demanda global por carne, assinou
recentemente um acordo comercial de US$ 300 milhões para a
carne à base de células das startups israelenses SuperMeat,
Future Meat Technologies e Meat the Future.

O mercado é controlado por grandes players


