
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.



A melhora das condições sanitárias, a mudança nos
hábitos alimentares, a prática de exercícios físicos e,
principalmente, os avanços das tecnologias voltadas para a
área da saúde contribuíram para o aumento da qualidade
e da expectativa de vida do brasileiro que, em 2019 era de
73,1 anos para homens e de 80,1 anos para mulheres.

O combate ao envelhecimento, incluindo as áreas de
cosméticos, novas terapias e medicamentos já se converteu
em um grande mercado que, segundo o Bank of America,
até 2025, deve movimentar US$ 610 bilhões.
Os gastos globais com medicamentos estão projetados para
aumentar em 2–5% ao ano e exceder
U$ 1,1 trilhão em 2024.

O mercado farmacêutico brasileiro sempre se destacou no
cenário mundial, liderado pelos Estados Unidos. O país é
hoje o quinto maior mercado e se mantém em considerável
crescimento, mesmo em meio à pandemia, com um
aumento no faturamento de 13,6% em 2020 e volume
movimentado de R$ 113,02 bilhões.
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Juntas, as principais empresas farmacêuticas e
biotecnológicas geraram US$ 158 bilhões em lucro no
ano passado e valem US$ 4,1 trilhões.

O custo de desenvolvimento de um novo medicamento
pode chegar a U$ 2,6 bilhões e na busca de novos
produtos, a indústria farmacêutica é o setor econômico
com a maior proporção de investimento em P&D para
vendas líquidas, com gastos em torno de 15%.

O crescimento de novas soluções tecnológicas é projetado
para contribuir com U$ 165 bilhões nos próximos cinco
anos.



Outro mercado bastante promissor dentro do setor de
saúde são as soluções e tecnologias para animais.

Espera-se que o mercado global de saúde animal gere
uma receita de US$ 87 bilhões até 2026, com um
crescimento de 8,7%.

Somente a divisão de saúde animal da Boehringer
Ingelheim registrou vendas líquidas de € 4,12 bilhões em
2020, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior.

No Brasil, o setor de saúde animal fechou o ano de
2020 com um faturamento de US$ 7 bilhões, o que
representa um crescimento em torno de 7% no
comparativo com 2019.

Ano Faturamento (R$ bi)

2011 3,40

2012 3,59

2013 3,97

2014 4,37

2015 4,98

2016 5,00

2017 5,43

2018 5,95

2019 6,51

2020 7,00



Graças aos avanços da ciência e tecnologia, toda a cadeia farmacêutica está entrando em uma nova era
no desenvolvimento de produtos. Há muitas perspectivas promissoras no horizonte visando tratamentos
amplamente disponíveis e acessíveis para os pacientes.

Nesta grande área podem se candidatar ao edital empresas que utilizam novos conhecimentos biológicos
com o objetivo de melhorar o bem-estar humano e animal, desenvolvendo ou produzindo

Bioinsumos

Bioprodutos

Bioprocessos

Biofármacos

Produção de enzimas recombinantes (DNA polimerase, 

enzimas de restrição, proteases) para uso em diagnóstico e 

pesquisa

Soluções tecnológicas e equipamentos para 

melhorias no diagnóstico e tratamento de doenças 

humanas e veterinárias



Métodos biotecnológicos de produção e 

conservação de plantas aromáticas e medicinais. 

Desenvolvimento tecnológico de produtos 

fitoterápicos com ativos biológicos na composição

Soluções médicas e veterinárias em 

nanotecnologia (nanomateriais e 

nanodispositivos para diagnóstico, tratamento e 

descontaminação de ambientes; 

nanoradiofármacos; nanopartículas)

Tecnologias e ferramentas digitais (IA, big data, IoT, blockchain) que oferecem soluções 

aplicadas à saúde humana e veterinária, além de otimizar processos e serviços e 

aumentar a segurança na tomada de decisões

Reagentes e kits para diagnóstico humano e 

veterinário

Impressão em 3D para 

membros, órgãos e tecidos


