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BIOTRENDS SOLUÇÕES BIOTECNOLÓGICAS

➢ Empresa focada na Biotecnologia aplicada aos negócios;

➢ Empresa de base tecnológica com foco na comercialização, criação e melhoria de processos e produtos relacionados:

✓ Alimentação funcional para animais (probióticos);

✓ Remediação e melhoria da qualidade ambiental;

✓ Aproveitamento e tratamento de resíduos.

➢ Empresa registrada no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA);

➢ Habilitada para atividades de importação e exportação;

➢ Parcerias bem estabelecidas com pesquisadores em universidades e empresas.



Produtos microbianos





Equipe Multidisciplinar - Parceiros

➢ Área de Imobilização: 
✓ PI0702090-2 A2 
✓ PI0801613-5 A2

Doutores, Mestres e Bacharéis. ➢ Subvenção FUNCAP (INOVAFIT 1) 
➢ Bolsas do CNPQ (RHAE) 
➢ Recursos BIOTRENDS.

➢ 7 marcas registradas. 



PESQUISA CIENTÍFICA

➢ Processo de concepção de novos produtos/processos:

Qual o problema a 
ser solucionado?

Que soluções existem 
atualmente para o 

problema?

Qual a solução 
proposta com a sua 

tecnologia?

Modelo de Pesquisa Impulsionada pela Tecnologia  

X

Modelo de Pesquisa Impulsionada pela Demanda de Mercado

➢Integração das universidades e institutos de pesquisa com parques tecnológicos,
incubadoras e empresas de base tecnológica.



ANALISE DE VIABILIDADE

➢Viabilidade Técnica
✓ Indícios técnicos consistentes que justifiquem o investimento no desenvolvimento do 

projeto;

✓Equipe e infraestrutura compatível;

✓Fornecedores de reagentes, matéria-prima e equipamentos;

✓Critérios Essenciais de Patenteabilidade (novidade, atividade inventiva  e aplicação 
industrial);

✓ Impedimentos ou Entraves Regulatórios (Leis, Marcos regulatórios, IBAMA, ANVISA, 
MAPA) .



➢Viabilidade Comercial
✓Análise do ambiente competitivo (concorrentes, localização, oportunidades e ameaças 

(FOFA), CANVAS, etc);

✓Panorama e dimensionamento do Mercado;

✓Público-alvo;

✓Estratégias de acesso.

➢Viabilidade Econômica

✓ Investimento, despesas fixas e variáveis, lucratividade, rentabilidade, ponto de 

equilíbrio, etc;

✓ Taxa de crescimento anual do mercado (previsões de faturamento);

✓ Preço de venda, demanda de venda, custo de produção;

✓ Fontes de financiamento.

ANALISE DE VIABILIDADE



Etapas da bancada ao mercado

PESQUISA •Geração de conhecimento científico e formação de recursos humanos.

IDENTIFICAÇÃO DA 
OPORTUNIDADE

•Resultado da Pesquisa +Demanda de mercado= OPORTUNIDADE

ANALISE DE 
VIABILIDADE

•Aspectos Técnicos

•Aspectos Comerciais

•Aspectos Econômicos

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

•Depósito de patentes

•Exclusividade de exploração

•Atração de investimentos privados

DESENVOLVIMENTO DO 
PRODUTO OU PROCESSO

•Estudos adicionais, testes em maior
escala, produção industrial, registro do
produto, etc.

MERCADO •Comercialização

•Parcerias



Fundação

2012 2015

BM-PRO

2018

Expansão 
Comercial

2016

RHAE – CNPq
Prêmio PADETEC

INOVAFIT 1- FUNCAP
Prêmio PADETEC

2019

IMUNO-PRO
PRO-MIX
PATENTE

2020

SEDE PRÓPRIA
PD&I
NOVOS PRODUTOS
RHAE 2021
TECNOVA 2

2021

Pesquisa 
Científica

Expansão 
Comercial

2017

Serviços biotecnológicos;
Transferência tecnológica;
Validação de tecnologias 
próprias.

2013          2014
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