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“Nossa missão agora é 
avançar na compatibilização 
entre a preservação do meio 
ambiente e da biodiversidade 
com o necessário 
desenvolvimento econômico, 
lembrando que são 
interdependentes e 
indissociáveis.”
Presidente Jair Bolsonaro, em discurso no Encontro Anual do Fórum 
Econômico Mundial, janeiro de 2019



Bio-
prefixo
Do grego Bios (Vida); Ligado à vida e às coisas vivas.

Economia
substantivo feminino
Do grego Oikos (Casa) e Nomos (Leis, normas); Ciência que estuda os fenômenos relacionados com a 
obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar.

“A bioeconomia engloba toda a cadeia de valor que é orientada pelo conhecimento 
científico avançado e a busca por inovações tecnológicas na aplicação de recursos 
biológicos e renováveis em processos industriais para gerar atividade econômica circular 
e benefício social e ambiental coletivo.”

DEFININDO A BIOECONOMIA
UM PACTO ENTRE A NATUREZA E A SOCIEDADE



Envelhecimento & Urbanização

90 anos

Mudanças Climáticas & Sustentabilidade
A incapacidade de mitigar e adaptar-se às alterações climáticas é o maior 
risco global impactando os negócios. Fórum Econômico Mundial, Global Risk Report 2018

70% urbanaConsumismo & Indústria 4.0

PIB USD 206 trilhões
2x uso de recursos industriais

3bi de pessoas com renda crescendo 5x 

9 bilhões

MEGA TENDÊNCIAS DISRUPTIVAS
A URGÊNCIA ATÉ 2050



BIOINOVAÇÃO
POSSIBILITANDO UM NOVO MODELO ECONÔMICO
E INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

Melhoria da 
eficiência

Substituição por 
químicos verdes

Consolidação da 
economia circular

Transição para 
biocombustíveis

Indústria de alimentos até 139 
mtCO2eq + 65 mtCO2eq outras
indústrias

282 até 668 mtCO2eq

376 até 633 mtCO2eq

207 até 1.024 mtCO2eq

Até

2.5 bi
toneladas

CO2eq/ano
até 2030

1,25x
emissões 
do Brasil 
em 2017

=

Fonte: WWF 2012



Lignina

FEEDSTOCK
(biomassa & 

resíduos)

BIOTECNOLOGIA
(Enzimas & 
Leveduras)

Açucares
Celulósicos

Etanol de 1a e 2a 
Geração, 

Biodiesel, Biogás

Bioqúmicos, 
tintas, cosméticos, 
têxteis, plásticos

BIORREFINARIA

Alimentos, 
bebidas, ração, 

aromáticos

Energia & Vapor

Fertilizantes,
Aromáticos, 

químicos.

Resíduos

BIORREFINARIAS
POSSIBILITANDO UM NOVO MODELO ECONÔMICO
E INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL



QUÍMICA VERDE
POTENCIALIDADE PARA UMA ESTRATÉGIA NACIONAL

O Brasil se encontra em posição privilegiada para assumir liderança no 
aproveitamento integral das biomassas pelo fato de apresentar grande potencial de 
cultivo de matérias-primas renováveis, dispondo de:

• Culturas agrícolas de grande extensão, com destaque para a indústria da cana-
de-açúcar;

• Maior biodiversidade do planeta;
• Intensa radiação solar; 
• Água em abundância;
• Diversidade de clima;
• Pioneirismo na produção do biocombustível etanol; e
• Grande recurso renovável, com excepcionais potencialidades: as microalgas para 

a produção de biodiesel, produtos químicos, fármacos e alimentos.



COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI?

Riscos = 
Oportunidades

• Crises do petróleo 
(1973 e 1980)

• Dependência 
energética – produção 
vs consumo

• Queda dos preços de 
commodities.

• Mudanças climáticas e 
biodiversidade 
(ECO92, RIO+20)

Market Pull

• ProÁlcool (1975)
• Carro Flex (2003)
• Renovabio (2017)

Technology 
Push

• Embrapa
• Programa de Apoio ao 

setor sucroenergético –
PAISS (2011)

• Programa de Apoio à 
Diversificação da 
Indústria Química –
PADIQ (2017)

Liderança

• Setor Público
• Executivo
• Legislativo

• Setor Privado
• Braskem
• Raízen
• CTC
• Granbio
• Suzano

• Academia



QUAIS OS RESULTADOS?
• +400 usinas que podem gerar cerca de 700 milhões de toneladas de cana por ano e, 

ainda, aproximadamente 
• 10 milhões de hectares de florestas plantadas (Eucalipto, Pinus), além de outras culturas 

que oferecem biomassa e resíduos para em biorrefinarias.
• +R$2,6 bi para o financiamento e equity de mais de 35 projetos de inovação em 

bioenergia e bioquímicos a partir da cana.
• +R$ 2,5 bi para 27 projetos de ponta na indústria química, dos quais mais de 60% 

destinados à bioquímicos.
• +20 centros de P&D para bioeconomia foram inauguradas no país.
• Capacidade instalada de 140 milhões de litros de E2G em apenas 5 anos.
• O país sancionou o novo marco legal da biodiversidade que incentiva biocombustíveis e 

bioquímicos drop-in.
• Lançada na COP22 a Biofuture Platform, iniciativa liderada pelo Brasil e que reúne o G20 

da bioeconomia avançada.
• Maior produtor mundial de química renovável – Braskem.
• 1ª cana-de-açúcar geneticamente modificada do mundo para bioenergia.
• 1º eucalipto geneticamente modificado do mundo para papel e celulose.



Governo
Academia
Sociedade

Internacional

Pesquisar
Desenvolver

Aplicar
Crescer

Parceiros

Biotecnologia
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e1 Estratégia nacional e visão de longo prazo

2 Marco regulatório estimulante e moderno

4 Redução dos riscos à propriedade industrial

5 Redução dos custos e riscos de investimentos            

6 Nivelamento de incentivos ao fóssil vs. renovável

7 Comunicação do potencial e externalidades

3 Precificação de CO2 e incentivo à demanda “verde”        

7 PASSOS
PARA CONCRETIZAR A PROMESSA DA BIOECONOMIA AVANÇADA



NOSSOS ASSOCIADOS
LÍDERES GLOBAIS DA BIOECONOMIA AVANÇADA



COM QUEM TRABALHAMOS



“Eu acredito que 
as maiores 

inovações do 
século 21 serão na 
intersecção entre 

biologia e 
tecnologia. Uma 

nova era está 
começando.

- Steve Jobs, Fundador da Apple 
(2011)
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