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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.



Nesta grande área estão relacionadas empresas e
startups que utilizam as ciências portadoras de futuro em
suas atividades: biotecnologia, nanotecnologia, robótica,
inteligência artificial, química quântica, blockchain,
internet das coisas, dentre outras. Empresas classificadas
como elegíveis para o edital do Prointer Bio são aquelas
que usam estas ciências como os principais pilares de
suas atividades de P&D.

Ainda, neste grupo, estão empresas com tecnologias
transversais a diferentes setores da bioeconomia, e
principalmente as que buscam a solução de problemas
globais, com escalabilidade e capacidade de
internacionalização, ofertando a oportunidades e
alternativas inovadoras para outros mercados.

Nanotecnologia

Biotecnologia

Machine 
Learning e IoT

Robótica

Automação

Blockchain

Ciências 
Ômicas

Inteligência 
Artificial



Alinhadas com os objetivos de desenvolvimento
sustentável propostos pela ONU, as empresas aptas a
entrar nesta área são as que, por exemplo, usam
nanotecnologia no desenvolvimento de tecidos
funcionais, capazes de reter menos calor, controlar o
odor do suor, proteger contra o sol e contra mosquitos
vetores de doenças.

Empresas que utilizam blockchain para rastrear ou
controlar processos, ou ainda rastrear a cadeia
produtiva de um produto, garantindo sua segurança e
confiabilidade.
Empresas que usam inteligência artificial para
sequenciar genes, identificar novas espécies e
preservar a biodiversidade.



Soluções para indústrias muito poluidoras

Você sabia? O valor do mercado global de vestuário deve
crescer de US$ 1,5 trilhão em 2020 para cerca de US$ 2,25
trilhões em 2025. A produção de moda representa 10%
das emissões de carbono da humanidade, seca as fontes
de água e polui rios e oceanos. Além do mais, 85% de
todos os têxteis vão para o lixo a cada ano.

Pensar em soluções para indústria têxtil pode ser a saída
para alguns dos principais problemas globais. O mercado
de roupas inteligentes foi avaliado em US$ 1,2 milhões em
2019 e deve atingir US$ 6,4 milhões em 2027, com
crescimento de 24,4%. As roupas inteligentes são
projetadas e fabricadas com a integração de tecnologias e
vão revolucionar as indústrias de saúde, esportiva e de
defesa.

Soluções para preservação 
dos oceanos

Você sabia que pessoas podem
consumir de 39.000 a 52.000
partículas microplásticas por ano?

Tecnologias que aumentem a
preservação e sustentabilidade dos
oceanos são fundamentais para
atividades como aquicultura,
pesca, cultivo de algas.

Você sabia que 2,2 bilhões de pessoas globalmente não
têm acesso a água potável em casa? E mais 1,37 bilhão
de pessoas no mundo não têm torneiras para lavar as
mãos em casa?

Soluções para acesso a água



Soluções para preservação 
da biodiversidade

Podem ser mamíferos, pássaros, insetos,
anfíbios ou plantas, mas a floresta é o lar
de pelos menos 80% das espécies. Você
sabia que 10% do desmatamento podem
ser atribuídos a novas infraestruturas que
atendem ao estilo de vida humano atual,
sendo as principais transporte,
transformação e geração de energia?

Soluções para redução do desmatamento

Soluções para educação equitativa 
e de qualidade

Entre os países mais pobres do mundo, 40% deles não
oferecem apoio para estudantes em situação de
vulnerabilidade e 258 milhões de crianças e jovens não têm
acesso à educação.
Novas tecnologias podem facilitar a fragmentação de um
conteúdo educativo para que seja mais facilmente
assimilado ou o gerenciamento de dados educacionais para
modelos de ensino personalizados.

Você sabia que, em 2020, a
WWF apontou que, entre
1970 e 2016, houve uma
taxa média de declínio da
população das espécies de
68%?

Você sabia que pelo menos 9 em
cada 10 habitantes da população
mundial (92%) vivem em locais
onde a poluição do ar ultrapassa os
limites de segurança, de acordo
com pesquisas da OMS?
Novas tecnologias podem promover
a redução do uso de combustíveis e
das emissões de gases de forma a
diminuir os impactos do setor de
transportes.

Soluções para redução da poluição atmosférica



Se você se preocupa 
com algum destes 
grandes desafios 
globais e tem uma 
tecnologia inovadora 
para solucioná-los, não 
deixe de participar do 
edital.


