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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 foco do programa são cinco setores

estratégicos, pilares da bioeconomia:

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.

Alimentos, Agricultura e Pecuária

Solução de problemas globais

Cosméticos

Energia, Biomassa e Bioprodutos

Saúde humana e Saúde animal 



Mercado mundial de HPCC

No mercado de produtos de beleza e higiene pessoal estão empresas de produtos cosméticos, de

higiene pessoal e perfumes, para uso externo nas diversas partes do corpo, além de empresas de

produtos que objetivam limpeza, alteração da aparência, correção de odores e manutenção do bom

estado corporal humano. Os itens de maior consumo

são perfumes, desodorantes,

protetores solares, produtos

masculinos, produtos infantis,

produtos para banho, cabelo e

maquiagem, que respondem

por cerca de 1/8 da produção

da indústria química mundial.



Segundo dados de um relatório de 2019, relativos
a 2018, do provedor de pesquisa de mercado
Euromonitor International, o Brasil está na quarta
posição no ranking mundial de consumo destes
produtos, com 6,1% de fatia de mercado.

No Brasil, a indústria de HPPC responde por cerca
de 9% do faturamento líquido da indústria
química. De acordo com a Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (ABIHPEC), o setor fechou 2020 com
crescimento de 5%, atingindo um faturamento de
R$ 46 bilhões.

Diversos fatores impulsionaram esse desempenho, como a intensificação dos hábitos de
higiene para reduzir os riscos de contágio pelo coronavírus, e um dos produtos em alta durante
a pandemia foi o álcool gel. Outros produtos, como hidratantes corporais e faciais, produtos
para pés e mãos, e produtos com ingredientes para proteção contra a luz de telas de
smartphones e notebooks também têm sido requisitados.



Cinco empresas concentram quase
50% do mercado brasileiro, Natura &
Co, seguida pelo grupo Boticário,
grupo Unilever, grupo L’Oréal e
Colgate-Palmolive Co. Segundo a
ABIHPEC, em 2018, 2.794 empresas
estavam registradas na Anvisa.

Quando analisado o consumo per capita de
produtos de HPPC, o Brasil aparece apenas na
33ª posição, mostrando o enorme potencial
de consumo destes produtos no país e as
oportunidades para empresas em um
mercado altamente competitivo, que
movimenta um grande volume de recursos e
tem um público consumidor fiel que lhe
permite sobreviver até mesmo em períodos
de crise.





Grandes e pequenas empresas buscam acompanhar
transformações na sociedade que se refletem no
consumo, como a busca por produtos naturais e
veganos ou personalizados de acordo com tipo e
condição de pele. Além da fórmula dos produtos,
também a embalagem deve atender às tendências na
mudança de comportamento do consumidor, que
busca produtos que não impactem o meio ambiente,
além de dar preferência às marcas que tenham ações
de responsabilidade social.

Muitas pequenas empresas se posicionam em nichos
e contam com o ambiente digital — e às vezes só com
ele — para alcançar o público. As empresas também
têm investido na presença em redes sociais e
aplicativos criados para o setor, usados por 39% dos
consumidores globais em 2019.


