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CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA CONVERGENTE 
PARA CADA SETOR, SEGMENTO E ÁREA
O projeto Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria do Espírito Santo 2035 é o 
desdobramento do projeto Setores Portadores de Futuro para o Estado do Espírito 
Santo 2035 e faz parte do programa Indústria 2035. 

O QUE PRETENDEMOS ALCANÇAR COM 
ESSA INICIATIVA? 

Desenhar visões de futuro para os setores, os segmentos e as áreas selecionados 
como promissores para o estado.

Identificar barreiras e fatores críticos de sucesso para o alcance das visões de 
futuro desejadas.

Elaborar agenda convergente de ações de todas as partes interessadas para a 
concentração de esforços e investimentos.

Identificar tendências e tecnologias-chave para a indústria do Espírito Santo.

As Rotas Estratégicas 
2035 propõem a 
construção de uma 
trajetória específica para 
o desenvolvimento de 
cada setor portador 
de futuro do estado 
e a articulação entre 
parceiros estratégicos 
para a construção do 
futuro desejado. 

COMO LER O MAPA
O roadmap é uma representação gráfica simplificada que  
auxilia na comunicação eficaz das intenções estratégicas. 

O presente mapa sintetiza os resultados da publicação:

A partir da construção coletiva do projeto Setores Portadores de Futuro 2035, o 
passo subsequente compreende a reflexão prospectiva para cada setor, segmento e 
área com o objetivo de:
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Produtos e serviços para biorremediação, 
manejo e tratamento de resíduos,  
recuperação de áreas degradadas, 
análises ambientais através de sistemas 
biológicos, entre outros.

Desenvolvimento de drogas e vacinas, 
cosméticos, terapia celular, novos vetores e 
fórmulas; diagnósticos e proteínas recombinantes 
voltadas ao atendimento de demandas de saúde; 
pesquisas com células-tronco, entre outros.

Biofertilizantes e biopesticidas, sementes e 
plantas transgêneras, clonagem e 
melhoramento genético, desenvolvimento de 
novas tecnologias em reprodução animal, 
tecnologias em biocombustíveis etc.

Saúde

Meio Ambiente

Agronegócio

BIOTECNOLOGIA 2035 

FUTURO DESEJADO:  
ONDE QUEREMOS ESTAR EM 2035?

No exercício prospectivo os especialistas estabeleceram a visão de futuro para a área:

Abrange aspectos relacionados ao estreitamento das 
relações dos diferentes stakeholders da área, como ICTIs, 
cadeia produtiva e governo, no intuito de integrar a área 

de Biotecnologia no Espírito Santo. 

As especificidades metodológicas e os resultados 
completos do planejamento de longo prazo para a área 

de Biotecnologia estão disponíveis em:

CRÉDITOS
REALIZAÇÃO

Federação das Indústrias do 
Estado do Espírito Santo – 
Findes 
Léo de Castro – Presidente

Serviço Nacional de 
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Mateus Simões de Freitas 
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Avaliação – Sesi/ES e Senai/ES 
Marcelo Barbosa Saintive – Diretor

Instituto de 
Desenvolvimento 
Educacional e Industrial do 
Espírito Santo – Ideies 
Marcelo Barbosa Saintive 
– Diretor-Executivo
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Presidente do Sistema Fiep 
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Superintendente Corporativo 
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Indústrias – CNI 
Robson Braga de Andrade 
– Presidente

Departamento Nacional do 
Senai 
Rafael Esmeraldo Lucchesi 
Ramacciotti – Diretor-Geral

Departamento Nacional do 
Sesi 
Rafael Esmeraldo Lucchesi 
Ramacciotti 
– Diretor-Superintendente
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Autores 
Rodrigo Taveira Rocha 
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Taíssa Farias Soffiatti 
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Coordenação Técnica 
Marilia de Souza 
Ariane Hinça Schneider

Organização Técnica 
Ariane Hinça Schneider 

Autores 
Alessandra Cristine Novak Sydney 
Ariane Hinça Schneider 
Bruna Lunardi Dias 
Carla Adriane Fontana Simão 
Eduardo Bittencourt Sydney 
Emily Bosch 
Letícia Barreto Maciel Nogueira 
Maicon Gonçalves Silva 
Marcos Paulo Rosa 
Marilia de Souza 
Paloma Kalegari 
Wanessa Priscila David do Carmo

Coordenação 
Marcelo Barbosa Saintive 
Silvia Buzzone de Souza Varejão

Colaboração Técnica 
Carlos Eduardo Fröhlich 
Mariana Teixeira Fantini

Editoração 
Ramiro Pissetti

Projeto Gráfico e 
Diagramação 
Leandro Luíz dos Santos 
Katia Villagra  
Fernando Ribeiro

Revisão 
Camila Rigon Peixoto

Colaboração Tecnológica 
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Kleber Cuissi Canuto 
Kleber Eduardo 
Nogueira Cioccari 
Leonardo Rocha Trancoso 
Paulo Eduardo Monteiro 
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EMPREENDEDORISMO 
E MERCADO

ARTICULAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO

POLÍTICA DE ESTADO

RECURSOS HUMANOS 
E PD&I 

AT 01 Ampliação de eventos técnicos para 
interação entre atores da área de biotecnologia no 
estado
AT 02 Aprimoramento de programas em 
empreendedorismo e inovação considerando os 
diferentes graus de maturidade empresarial
AT 03 Articulação entre atores da área de 
biotecnologia para prospecção de novos mercados 
e investimentos
AT 04 Atualização dos programas de qualificação 
de recursos humanos dos NITs
AT 05 Criação de agenda entre ICTIs, empresas e 
governo para aplicação do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação no desenvolvimento da 
biotecnologia no estado

AT 06 Criação de câmara técnica da área de 
biotecnologia no estado, envolvendo o setor 
público e privado
AT 07 Criação de plataforma digital colaborativa 
para promoção da biotecnologia no estado
AT 08 Criação de plataforma virtual multiusuários 
para uso compartilhado de equipamentos e 
infraestrutura
AT 09 Criação de plataforma virtual para inserção 
de ativos e atores estaduais relacionados à 
biotecnologia
AT 10 Criação de rede integrada de atores da 
biotecnologia no estado
AT 11 Criação de sistema integrado de compra e 
distribuição de insumos utilizados por centros de 
pesquisa e empresas de biotecnologia

AT 12 Desenvolvimento de estratégias voltadas 
à atração e retenção de indústrias que utilizem 
biotecnologia em seus processos
AT 13 Estabelecimento de grupos de trabalho 
entre ICTIs e empresas sobre soluções em 
propriedade intelectual
AT 14 Estabelecimento de parcerias para atração 
de investidores em biotecnologia no estado
AT 15 Estabelecimento de protocolos seguros 
de translação de projetos acadêmicos para uma 
realidade mercadológica
AT 16 Implantação de programas de logística 
reversa nas instituições de biotecnologia
AT 17 Implantação de parques científicos e 
tecnológicos regionais voltados à biotecnologia

AT 18 Incorporação de práticas de gestão 
da inovação e inteligência competitiva nas 
incubadoras voltadas à biotecnologia
AT 19 Incorporação de quadro técnico em 
biotecnologia nas instituições de apoio e 
consultoria para empresas 
AT 20 Mapeamento da cadeia produtiva da 
biotecnologia no estado
AT 21 Monitoramento e análise contínua de 
tendências e tecnologias na área de biotecnologia
AT 22 Popularização das informações sobre 
aplicação das leis de incentivo à ciência, tecnologia 
e inovação
AT 23 Profissionalização da prestação de serviços 
externos para a gestão de programas e projetos em 
pesquisas biotecnológicas

AT 24 Promoção da ética e biossegurança 
em todas as instâncias de PD&I de produtos 
biotecnológicos
AT 25 Promoção de feiras e eventos com 
as empresas vinculadas ao fornecimento 
de equipamentos e insumos para a área de 
biotecnologia
AT 26 Promoção de parcerias estratégicas entre 
ICTIs e indústrias em biotecnologia
AT 27 Qualificação e assessoria contínua para 
legisladores voltadas à área de biotecnologia
AT 28 Realização de rodadas de negócios 
tecnológicas entre ICTIs, indústria, fornecedores, 
clientes e investidores de biotecnologia

AT 29 Ampliação de linhas de investimentos de PPP para alavancar a 
biotecnologia no estado
AT 30 Ampliação do número de unidades credenciadas de ICTIs junto à 
EMBRAPII e outros programas de inovação industrial
AT 31 Avaliação continuada de estratégias que promovam o 
desenvolvimento de soluções biotecnológicas inovadoras e sustentáveis
AT 32 Criação de estratégias de interação entre empresas e Biotechs
AT 33 Desenvolvimento de polos regionais de empresas em 
biotecnologia para intensificar o compartilhamento de conhecimento, 
fluxo e escala de recursos
AT 34 Disseminação das estratégias de economia circular para ICTIs e 
empresas atuantes na área de biotecnologia

AT 35 Aprimoramento dos 
parques científicos e tecnológicos 
regionais voltados à biotecnologia
AT 36 Democratização da 
aplicação de biotecnologia, seus 
processos e produtos

AT 37 Ampliação da oferta e qualidade dos serviços de assistência técnica para 
equipamentos que exigem manutenção especializada
AT 38 Ampliação de projetos-piloto e vitrines tecnológicas de soluções 
biotecnológicas em diferentes regiões do estado
AT 39 Ampliação do número de competições tecnológicas (hackatons, olimpíadas 
de conhecimento, desafios) nos diversos níveis de ensino, na área de biotecnologia 
AT 40 Ampliação do número de missões tecnológicas, com incentivo à 
participação em feiras e eventos, nacionais e internacionais em biotecnologia
AT 41 Criação de laboratórios abertos com foco em biotecnologia
AT 42 Criação de linhas de crédito para convergência tecnológica em 
biotecnologia
AT 43 Criação de programa de inserção de pesquisadores (mestres e doutores) em 
atividades de inovação tecnológica nos setores público e privado
AT 44 Criação de programas para incentivar e agilizar a proteção da propriedade 
intelectual para novos produtos e processos biotecnológicos

AT 45 Desenvolvimento de estratégias para criação de startups global born
AT 46 Difusão e implementação de práticas de inovação aberta na área de 
biotecnologia, em especial às MPMEs
AT 47 Elaboração do plano de negócio para a análise da viabilidade técnica da 
implantação do Instituto de Tecnologia e Inovação em Biotecnologia no estado
AT 48 Fomento à criação de Biotechs
AT 49 Fortalecimento da atuação da TECVitória voltada ao desenvolvimento da 
biotecnologia
AT 50 Implantação de gestão eficiente nas empresas, com foco na 
sustentabilidade hídrica e energética
AT 51 Implementação de estratégias de crowdfunding para soluções 
biotecnológicas
AT 52 Inserção de estratégias de economia circular nas empresas com a aplicação 
de biotecnologia
AT 53 Instituição de prêmios às pesquisas e iniciativas inovadoras ou 
empreendedoras em biotecnologia

AT 54 Introdução de disciplinas de empreendedorismo e inovação em programas 
de graduação e pós-graduação correlatos à biotecnologia
AT 55 Mapeamento das demandas para aplicação da biotecnologia pelos setores 
industriais do estado
AT 56 Melhoria do desempenho da gestão com uso de ferramentas de 
Inteligência Artificial (IA) e Big Data & Analytics 
AT 57 Monitoramento dos fluxos de comércio internacional de produtos 
biotecnológicos para identificação de demanda e concorrência entre diferentes 
países
AT 58 Promoção de acordos cooperativos entre ICTIs, MPMEs, spin-offs, startups e 
aceleradoras de biotecnologia para PD&I de novos produtos e tecnologias
AT 59 Promoção de projetos de mentoria com executivos para startups e 
empreendedores em biotecnologia
AT 60 Vinculação da imagem de produtos locais à responsabilidade 
socioambiental, saúde e bem-estar

AT 61 Adaptação e melhoria da 
infraestrutura industrial, visando à 
indústria 4.0
AT 62 Ampliação de investimentos 
em infraestrutura e logística para 
incremento da competitividade dos 
insumos e produtos biotecnológicos
AT 63 Ampliação de parcerias entre 
empresas do estado e instituições 
de referência internacional em 
biotecnologia
AT 64 Ampliação do fomento para 
incubadoras e startups relacionadas à 
biotecnologia

AT 65 Apoio financeiro às MPMEs de 
base biotecnológica
AT 66 Aumento de oferta de 
produtos de valor agregado para 
exportação a partir do uso da 
biotecnologia
AT 67 Aumento do suporte técnico 
no desenvolvimento de produtos de 
origem biotecnológica no mercado do 
Espírito Santo
AT 68 Realização de benchmarking 
nacional e internacional no 
desenvolvimento de soluções 
biotecnológicas

AT 69 Ampliação do número de 
soluções biotecnológicas registradas 
como patentes
AT 70 Criação de um selo estadual 
de qualidade e sustentabilidade de 
produtos provenientes da bioprospecção 
de acordo com as diretrizes da SisGen
AT 71 Criação do Instituto de   
Tecnologia e Inovação em Biotecnologia 
no estado do Espírito Santo
AT 72 Obtenção de novos produtos 
e insumos alinhados à demanda dos 
setores industriais do estado, por meio 
da biotecnologia

AT 73 Adequação das bolsas em editais de pesquisa de longo prazo 
ao ciclo de desenvolvimento de produtos na área de biotecnologia

AT 74 Adequação dos instrumentos de aplicação da Lei Estadual de 
Inovação com base na Lei Federal 13.243, de 11 de janeiro de 2016

AT 75 Ampliação de editais de fluxo contínuo voltados à 
biotecnologia

AT 76 Ampliação dos editais que viabilizem a atualização e a 
manutenção dos laboratórios de biotecnologia

AT 77 Ampliação e aprimoramento da fiscalização relacionada à 
apropriação indevida do patrimônio genético e do conhecimento 
tradicional

AT 78 Aumento de linhas de fomento para melhoria de 
infraestrutura industrial, visando o modelo indústria 4.0

AT 79 Criação e atualização de banco de dados da legislação 
relacionada à biotecnologia

AT 80 Desburocratização do processo de desembaraço aduaneiro de 
produtos, insumos e equipamentos

AT 81 Desenvolvimento de programas de orientação de carreira 
para estudantes de nível técnico e superior visando à progressão 
integrada à sua área de formação

AT 82 Fomento a parcerias entre atores do sistema de inovação local 
e regional para o desenvolvimento de biotecnologia do estado

AT 83 Fortalecimento da área de biotecnologia dentro das câmaras 
de assessoria da FAPES

AT 84 Revisão dos critérios de seleção para o acesso a editais e 
recursos em PD&I

AT 85 Ampliação de PPP para oferta de bolsas na graduação 
e pós-graduação

AT 86 Ampliação de programas de subvenção econômica 
e outras modalidades de apoio a empresas vinculado a 
programas de mestrado e doutorado profissional na área de 
biotecnologia

AT 87 Ampliação de programas de subvenção econômica 
e outras modalidades de apoio para desenvolvimento de 
empresas de base biotecnológica

AT 88 Aprimoramento da aplicação da legislação de 
biossegurança

AT 89 Criação de programa direcionado à redução 
dos entraves burocráticos para o desenvolvimento da 
biotecnologia no estado

AT 90 Inserção da biotecnologia em uma linha de atuação 
do FUNCITEC

AT 91 Revisão da política tributária estadual para 
equalização de impostos com outros estados

AT 92 Continuidade 
dos programas voltados à 
biotecnologia que perpassem 
gestões públicas

AT 93 Abertura de editais de inovação aberta 
(problemsourcing) com foco em soluções biotecnológicas 
para resolução de desafios empresariais
AT 94 Adequação dos cursos de graduação correlatos 
à biotecnologia para formação interdisciplinar e 
empreendedora
AT 95 Ampliação da captação de projetos EMBRAPII
AT 96 Ampliação das linhas de pesquisa em 
biotecnologia para produção de bioaromas e fragrâncias 
naturais
AT 97 Ampliação de parceria empresa-universidade 
para prática de residência industrial
AT 98 Ampliação de práticas de ensino com imersão 
em cenários reais para o desenvolvimento de soft skills 
em alunos da graduação e pós-graduação

AT 99 Ampliação de programas de assistência 
estudantil em graduação e pós-graduação
AT 100 Ampliação de programas de estágio e trainee 
em parceria com instituições da área de biotecnologia
AT 101 Ampliação de projetos de extensão nas 
atividades científicas em biotecnologia para alunos da 
educação básica e ensino técnico
AT 102 Ampliação de quadro de profissionais para 
suporte técnico de laboratórios
AT 103 Ampliação e aperfeiçoamento das atividades 
de pesquisa e extensão pelas ICTIs no estado
AT 104 Ampliação e treinamento de quadros técnicos 
administrativos em instituições públicas
AT 105 Criação de programas para capacitação, atração 
e retenção de profissionais da área de biotecnologia nas 
empresas

AT 106 Desenvolvimento de competências em gestão 
da inovação em profissionais na área de biotecnologia
AT 107 Desenvolvimento de novos produtos a partir da 
biodiversidade da Mata Atlântica
AT 108 Desenvolvimento de programas de formação 
em gerenciamento de projetos para profissionais nas 
ICTIs
AT 109 Desenvolvimento de projetos em disciplinas de 
cursos de graduação para soluções biotecnológicas de 
desafios empresariais
AT 110 Estímulo à oferta de cursos de pós-graduação 
lato sensu alinhados às demandas empresariais
AT 111 Implantação de NITs em entidades que ainda 
não dispõem dessa estrutura e ampliação da atuação dos 
existentes

AT 112 Mapeamento estadual das instituições e grupos 
de pesquisa que atuam em biotecnologia
AT 113 Promoção da qualificação profissional voltada 
à indústria 4.0 em atendimento às demandas da área de 
biotecnologia
AT 114 Promoção de capacitação para operação de 
editais de subvenção econômica
AT 115 Promoção de programas de intercâmbio e 
cooperação para transferência de conhecimento e 
tecnologias
AT 116 Promoção de treinamento em proteção do 
conhecimento e da propriedade intelectual para os 
setores público e privado de biotecnologia no estado
AT 117 Realização de oficinas para elaboração de 
projetos e captação de recursos em PD&I

AT 118 Agregação constante dos bancos de 
dados de melhoramento genético no estado
AT 119 Ampliação de bioprospecção da 
biodiversidade e do patrimônio genético do estado 
de acordo com o SisGen
AT 120 Ampliação de bolsas de estudo para 
cursos de graduação e pós-graduação relacionados 
à biotecnologia
AT 121 Ampliação do uso de técnicas de biologia 
molecular para o melhoramento genético animal e 
vegetal
AT 122 Ampliação dos canais de comunicação 
para divulgação dos registros e análise de bases 
patentárias

AT 123 Aprimoramento da estrutura 
organizacional dos NITs
AT 124 Criação de banco de dados sistematizado 
e integrado de coleção biológica de culturas 
AT 125 Criação de cursos de graduação voltados à 
área de biotecnologia no estado
AT 126 Criação de programas de mestrado e 
doutorado profissional na área de biotecnologia
AT 127 Disseminação e ampliação de modelos de 
biofábricas no estado 
AT 128 Levantamento das competências 
necessárias aos perfis profissionais da indústria de 
biotecnologia
AT 129 Revisão continuada dos critérios e 
mecanismos de avaliação dos pesquisadores

AT 130 Ampliação na obtenção 
de certificações pelos laboratórios 
voltados à biotecnologia 
AT 131 Aplicação da biomimética 
no desenvolvimento de produtos
AT 132 Incremento de PD&I de 
soluções biotecnológicas locais 
como alternativa para fertilizantes
AT 133 Interiorização de 
cursos de formação voltados à 
biotecnologia no estado
AT 134 Utilização de sistemas 
de modelagem virtual no 
desenvolvimento de produtos e 
processos

VISÃO

TENDÊNCIAS E TECNOLOGIAS-CHAVE

ATIVOS DA 
BIODIVERSIDADE

BIOÉTICA E 
BIOSSEGURANÇA

MELHORAMENTO 
GENÉTICO

EDIÇÃO GENÉTICA

TECNOLOGIAS ÔMICAS

ENGENHARIA DE TECIDOS, 
BIOMATERIAIS E ÓRGÃOS

TERAPIAS GÊNICAS E 
CELULARES

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 
DA BIOTECNOLOGIA

FONTES ALTERNATIVAS DE 
NUTRIENTES

NANOBIOTECNOLOGIA

TECNOLOGIAS EM 
COSMÉTICA

BIOMIMÉTICA

EXPOSSOMA E 
MICROBIOMA

TECNOLOGIAS EM 
FÁRMACOS

BIOINFORMÁTICA

BIOTECNOLOGIA 
ELETRÔNICA

INDÚSTRIA 4.0

BIORREFINARIA

TECNOLOGIAS DE 
PRODUÇÃO MAIS LIMPA

ECONOMIA CIRCULAR

Engloba os mecanismos que aperfeiçoam a maneira 
como se organizam as trocas realizadas entre indivíduos, 
empresas e governos. Envolve aspectos de informação, 
preço e quantidade de oferta e demanda, bem como o 

estímulo ao empreendedorismo trazendo competitividade 
às soluções biotecnológicas do Espírito Santo.

Consiste em disposições, medidas e procedimentos que 
trazem a orientação política do estado e regulam as 

atividades governamentais, relacionadas às tarefas de 
interesse à área de Biotecnologia no Espírito Santo. 

Compreende a atração, retenção, formação e capacitação 
de profissionais atuantes na área de Biotecnologia no 
Espírito Santo. Além disso, abrange os processos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO EMPREENDEDORISMO E MERCADO POLÍTICA DE ESTADO RECURSOS HUMANOS E PD&I 

FATORES CRÍTICOS
DE SUCESSO

A biotecnologia é identificada como uma área da ciência de grande potencial ao aliar o 
desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade e a geração de benefícios econômicos e 
sociais, suprindo demandas que permeiam diversos setores econômicos em níveis local e 
global. No Espírito Santo, os segmentos potenciais da biotecnologia são:

VISÃO
Polo de referência em 
Biotecnologia com soluções 
inovadoras e sustentáveis

Para proposição das ações de futuro foram levados em consideração os três segmentos 
fundamentais para o desenvolvimento da área no estado:

AGRONEGÓCIO      • MEIO AMBIENTE    • SAÚDE
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Explicitam as 
iniciativas necessárias 
para a transformação 
da situação atual e o 
caminho em direção 
à visão de futuro, 
distribuídas no 
horizonte temporal 
(curto, médio e longo 
prazo).

Explicita o posicionamento a 
ser alcançado para a área de 

Biotecnologia considerando o 
horizonte temporal de 2035.

VISÃO DE FUTURO

AÇÕES 
TRANSVERSAIS

Propostas durante o 
processo de roadmapping 
para solucionar questões da 
área, que são comuns aos 
segmentos de agronegócio, 
meio ambiente e saúde.

Traduzem questões 
centrais que precisam ser 
trabalhadas por meio de 

ações transformadoras.

FATORES CRÍTICOS 
DE SUCESSO

TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS-CHAVE

Dizem respeito a temas que 
já estão estabelecidos, em 
andamento ou emergentes e 
que necessitam ser dominados 
pelos diferentes elos da área 
de Biotecnologia.

AA 09 Ampliação de campanhas referentes à qualidade e segurança dos 
alimentos e produtos biotecnológicos

AA 10 Ampliação do uso de biotecnologia nos processos industriais do setor 
agroalimentar

AA 11 Criação de programa para atração de fornecedores de insumos 
biotecnológicos no estado

AA 12 Implementação de ações de garantia da qualidade e boas práticas na 
fabricação de produtos fermentados oriundos do Espírito Santo

AA 13 Manutenção da sanidade animal e preservação da reputação 
mercadológica por meio do emprego de soluções em biosseguridade

AA 14 Realização de estudo de mercado para identificação de oportunidades de 
aplicação da biotecnologia para o agronegócio no estado

AA 15 Ampliação da transferência de tecnologia de edição genética para 
melhoramento vegetal

AA 16 Ampliação de acesso à tecnologia de rastreabilidade e coleta de 
dados

AA 17 Ampliação de parcerias internacionais para testes de insumos 
agrícolas de origem biológica nas diferentes culturas e condições de cultivo

AA 18 Ampliação do uso de ferramentas biotecnológicas em auxílio à 
obtenção de Indicações Geográficas (IGs)

AA 19 Intensificação do uso de ferramentas digitais para divulgação 
e ampliação do consumo de produtos alimentícios com aplicação da 
biotecnologia

AA 20 Ampliação de certificações de gestão da qualidade na cadeia de fornecedores de 
insumos para empresas de biotecnologia

AA 21 Fortalecimento de governança participativa para o incremento do agronegócio por 
meio da aplicação de soluções biotecnológicas

AA 22 Ampliação do quadro de colaboradores para 
assistência técnica em extensão rural, em produtos e 
processos biotecnológicos no campo

AA 23 Instituição de programa para ampliação do uso 
de defensivos agrícolas de origem biológica

AA 24 Intensificação de campanhas sobre as soluções 
biotecnológicas para melhorias no manejo e na 
fitossanidade de pequenas e médias produções

AA 25 Ampliação de linhas de fomento para cultivo e 
comercialização de insumos biotecnológicos utilizados no setor 
agroalimentar

AA 26 Criação de linhas de financiamento para acesso de 
pequenos e médios produtores ao melhoramento genético animal 
e vegetal

AA 27 Estabelecimento de editais de fluxo contínuo com financiamento público e privado para 
inovação em biotecnologia do agronegócio

AA 28 Instituição de certificação para valorização do uso de biotecnologia em processos industriais

AA 29 Ampliação das linhas de pesquisa em biotecnologia para 
melhoria da qualidade sensorial e funcional na cadeia produtiva do 
café

AA 30 Ampliação de pesquisas em melhoramento genético para 
desenvolvimento de plantas resistentes a estresses abióticos e 
bióticos

AA 31 Ampliação de práticas de controle biológico de pragas, 
doenças e plantas invasoras no agronegócio

AA 32 Ampliação de projetos de PD&I voltados à produção de 
alimentos que forneçam propriedades funcionais aos consumidores

AA 33 Desenvolvimento de marcadores genéticos para a 
rastreabilidade em alimentos

AA 34 Estabelecimento de padrões de identidade e qualidade para 
novos produtos fermentados

AA 35 Realização de projetos de pesquisa voltados ao uso de 
nanopartículas biodegradáveis para liberação controlada de 
fertilizantes e defensivos agrícolas

AA 36 Ampliação do uso da biotecnologia para adaptação e expansão 
do cultivo de alimentos em áreas urbanas e fazendas verticais

AA 37 Aplicação da biotecnologia no desenvolvimento de alimentos e 
ingredientes free from, suplementos fortificados e funcionais

AA 38 Aplicação de melhoramento genético na produção de 
organismos aquáticos para uso alimentício e farmacêutico

AA 39 Desenvolvimento de kit diagnóstico por meio de biotecnologia 
para detecção de toxinas em alimentos

AA 40 Desenvolvimento de linhas de pesquisa biotecnológicas 
visando novos herbicidas

AA 41 Adoção da nutrigenômica na personalização de 
alimentos e bebidas

AA 42 Ampliação de PD&I em biossensores (sondas 
inteligentes in vivo e lab-on-a-chip) para utilização no 
agronegócio

AM 01 Articulação entre setor público, especialistas da área e empresas 
ofertantes de soluções biotecnológicas

AM 02 Criação de rede de pesquisa interinstitucional voltada à promoção e ao 
desenvolvimento de soluções biotecnológicas em processos ambientais no estado

AM 03 Levantamento de demandas e oportunidades para aplicação da 
biotecnologia em processos ambientais no estado

AM 04 Promoção de eventos para disseminação de metodologias, técnicas e 
aplicações da bio e fitorremediação

AM 05 Estabelecimento de cooperação entre atores da área ambiental, empresas e ICTIs, visando à aplicação de projetos biotecnológicos de preservação, conservação 
e recuperação ambiental

AM 06 Realização de parcerias nacionais e internacionais voltadas à atração de investidores com foco em biotecnologia para o meio ambiente

AM 07 Consolidação de parcerias internacionais voltadas à aplicação de 
biotecnologia no desenvolvimento de soluções locais para o meio ambiente

AM 08 Ampliação de certificações para empresas que utilizem bioprodutos e 
processos comprovadamente não nocivos ao meio ambiente 

AM 09 Ampliação de estratégias de autogeração de energia a partir de resíduos 
de biomassa

AM 10 Ampliação do uso de processos biotecnológicos visando otimizar a produção 
e reduzir a utilização de produtos químicos, água e energia na indústria têxtil 

AM 11 Ampliação do uso de softwares e plataformas digitais no gerenciamento 
de resíduos sólidos

AM 12 Ampliação de canais de comunicação para divulgação de soluções 
biotecnológicas aplicadas ao meio ambiente

AM 13 Aumento de startups de cleantech que utilizem soluções biotecnológicas 

AM 14 Estabelecimento de vigilância tecnológica voltada à área de biotecnologia 
ambiental

AM 15 Mapeamento de soluções biotecnológicas visando à proteção de direitos 
de Propriedade Industrial, via programa de exame prioritário de Patentes Verdes do 
INPI

AM 16 Promoção do uso de soluções biotecnológicas como ferramenta para o 
alcance das metas de acordos internacionais (ODS, Acordo de Paris, Rio+20, entre 
outros)

AM 17 Realização de hackatons tecnológicos voltados a soluções e mitigação de 
impactos ambientais

AM 18 Utilização de plataforma digital para o mapeamento do potencial de 
geração e comercialização de biomassa no estado

AM 19 Adoção de critérios de sustentabilidade 
ambiental como requisito para submissão de projetos 
em editais de financiamento públicos e privados

AM 20 Ampliação de pesquisas orientadas ao 
desenvolvimento e à implementação de biorrefinarias 

AM 21 Desenvolvimento de estratégias de ciclos 
fechados de produção (simbiose industrial)

AM 22 Popularização do   uso de biomarcadores e 
biossensores para monitoramento do meio ambiente

AM 23 Consolidação do uso de 
processos biotecnológicos no tratamento 
de efluentes

AM 24 Adequação periódica da legislação ambiental estadual

AM 25 Ampliação de programas de desenvolvimento de comunidades extrativistas com 
comércio justo de insumos para aplicação biotecnológica

AM 26 Conversão de parte de multas ambientais em projetos de PD&I relacionados à 
recuperação ambiental

AM 27 Definição de temas prioritários à biotecnologia ambiental para elaboração de editais de 
fomento

AM 28 Revisão continuada das legislações ambientais relacionadas ao uso de soluções 
biotecnológicas em metodologias e protocolos de teste

AM 29 Ampliação de editais e recursos públicos e privados orientados ao 
financiamento de soluções biotecnológicas para o meio ambiente

AM 30 Aplicação de técnicas de mapeamento genético para melhoria da 
fiscalização e gestão sustentável na cadeia da pesca

AM 31 Criação de linhas de fomento para processos biotecnológicos 
voltados a resíduos sólidos urbanos

AM 32 Estabelecimento de espaços de diálogo permanentes entre o 
poder legislativo e atores de biotecnologia ambiental

AM 33 Estabelecimento de linhas de fomento para biorrefinarias

AM 34 Aprimoramento de política de gestão compartilhada 
dos ativos biotecnológicos voltados ao meio ambiente

AM 35 Simplificação do arcabouço legal para o 
desenvolvimento de atividades biotecnológicas

AM 36 Ampliação das linhas de pesquisa com soluções 
biotecnológicas visando atender a demanda da indústria têxtil do 
estado

AM 37 Ampliação de linhas de pesquisa com foco em soluções 
biotecnológicas para processos de valorização de resíduos urbanos, 
subprodutos industriais e do agronegócio

AM 38 Ampliação de linhas de pesquisa em melhoramento 
genético para espécies de plantios florestais no estado

AM 39 Ampliação de linhas de pesquisa voltadas à identificação e 
aplicação de biomarcadores e biossensores para monitoramento de 
poluentes e componentes tóxicos ao meio ambiente

AM 40 Ampliação de linhas de pesquisas em bioenergia no estado

AM 41 Aprimoramento das medições para coleta e fornecimento 
de dados à plataforma de análise e controle de emissões de gases 
poluentes

AM 42 Desenvolvimento de materiais biodegradáveis e recicláveis 
por meio de soluções biotecnológicas

AM 43 Expansão das linhas de pesquisa voltadas à aplicação de 
técnicas biotecnológicas para tratamento de resíduos, efluentes, 
biorremediação e outras soluções ambientais

AM 44 Incremento das linhas de pesquisa com soluções 
biotecnológicas sustentáveis para infraestrutura urbana

AM 45 Incremento de pesquisas voltadas ao desenvolvimento e à 
produção de biocombustíveis e bioprodutos

AM 46 Ampliação das linhas de pesquisa voltadas à degradação de 
plásticos via processos biotecnológicos

AM 47 Ampliação de grupos de pesquisa voltados à biotecnologia 
ambiental

AM 48 Ampliação de linhas de pesquisa voltadas à engenharia enzimática 
utilizada no processamento de biomassa e química sustentável

AM 49 Ampliação do desenvolvimento de inovações no campo da 
biohidrometalurgia no estado 

AM 50 Ampliação do desenvolvimento e uso de bioindicadores como 
instrumento de avaliação de efeitos e restauração ambiental

AM 51 Aprimoramento de programa de intercâmbio para pesquisadores 
da área de meio ambiente na indústria

AM 52 Incorporação da temática de bioenergia em cursos de formação, 
especialização e pós-graduação relacionados à biotecnologia 

AM 53 Ampliação de projetos de 
PD&I relacionados a biofertilizantes e 
fertilizantes alternativos

AA 01 Ampliação de campanhas internas para engajamento de pesquisadores 
em iniciativas relacionadas à biotecnologia no estado

AA 02 Capacitação para pequenos produtores rurais a respeito da potencialidade 
da biotecnologia aplicada aos produtos e subprodutos 

AA 03 Criação de agenda convergente entre ICTIs e indústria, visando à aplicação 
de projetos e processos biotecnológicos no agronegócio do estado

AA 04 Estabelecimento de parcerias interinstitucionais para promoção e acesso a 
soluções biotecnológicas para o agronegócio

AA 05 Interação entre ICTIs para utilização da biotecnologia como instrumento 
de agregação de valor ao agronegócio

AA 06 Popularização do tema bem-estar animal e boas práticas agropecuárias em 
eventos e fóruns setoriais

AA 07 Criação de agenda regional voltada ao desenvolvimento da agricultura celular AA 08 Difusão de estratégias de economia circular com aplicações 
biotecnológicas na cadeia produtiva do agronegócio

SE
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EN

TO

VISÃO

EMPREENDEDORISMO 
E MERCADO

ARTICULAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO

POLÍTICA DE ESTADO

RECURSOS HUMANOS 
E PD&I 

EMPREENDEDORISMO 
E MERCADO

ARTICULAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO

POLÍTICA DE ESTADO

AS 01 Ampliação de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) no desenvolvimento de produtos para saúde, 
medicamentos, vacinas e hemoderivados por meio de soluções biotecnológicas
AS 02 Aumento de cooperação entre ICTIs e hospitais públicos ou privados para desenvolvimento de pesquisas  
pré-clínicas e clínicas

AS 03 Constituição de parcerias multidisciplinares para o desenvolvimento de equipamentos de saúde
AS 04 Criação de plataformas digitais colaborativas para disseminação de editais em PD&I relacionados à área de saúde
AS 05 Realização de parcerias estratégicas no desenvolvimento de produtos para tratamento de doenças 
negligenciadas

AS 06 Incorporação de informação de bem-estar animal em banco de dados estaduais com 
divulgação de relatórios anuais
AS 07 Incremento nas parcerias com laboratórios internacionais de referência para expansão do 
desenvolvimento e da produção de insumos de base biotecnológica para indústria de saúde

AS 08 Criação de estratégias para adensamento da cadeia 
produtiva de biotecnologia no segmento da saúde no estado

RECURSOS HUMANOS 
E PD&I 

AS 09 Adoção de biomateriais e produtos bioimpressos a fim de reduzir a necessidade do uso de cobaias vivas 
em pesquisas
AS 10 Desenvolvimento de soluções inovadoras na área de cosmetologia e cosmecêutica a fim de ampliar as 
vantagens competitivas e oportunidades de negócios no estado
AS 11 Desenvolvimentos de medicamentos e cosméticos com propriedades melhoradas, como proteção, 
absorção e liberação controlada de ativos

AS 12 Divulgação à sociedade sobre benefícios da utilização de cosméticos e medicamentos oriundos da 
biodiversidade regional
AS 13 Promoção do empreendedorismo nas áreas de cosmetologia e cosmecêutica
AS 14 Proposição e estabelecimento de protocolos seguros para impulsionar a translação de terapias já factíveis
AS 15 Utilização de compostos bioativos na produção de cosméticos, em especial os oriundos da biodiversidade

AS 16 Ampliação do portfólio de soluções biotecnológicas voltadas a ativos relacionados ao envelhecimento
AS 17 Ampliação do uso da bioinformática para a análise de exames laboratoriais, sistemas de imagem, 
diagnósticos e arquivamento de dados
AS 18 Implantação de modelos de negócio coopetitivos para alavancar a biotecnologia para saúde no estado
AS 19 Utilização da biodiversidade marinha em produtos, medicamentos e processos produtivos

AS 20 Ampliação da oferta de biomarcadores e biossensores para 
aperfeiçoamento científico e terapêutico de doenças
AS 21 Aumento da produção de biobetters alinhado à tendência mundial 
na fabricação de biossimilares, biofármacos e cosméticos
AS 22 Revisão contínua dos requisitos para registros de comercialização 
e autorizações de uso dos produtos de terapias avançadas

AS 23 Adequação da vigência das bolsas em editais de pesquisa ao 
ciclo de desenvolvimento de medicamentos na indústria
AS 24 Constituição de edital para desenvolvimento de novos produtos 
biotecnológicos e fitoterápicos para animais e humanos

AS 25 Constituição de edital para desenvolvimento de projetos em 
bem-estar e sanidade animal
AS 26 Criação de linhas de fomento para produção de insumos 
oriundos da biodiversidade regional

AS 27 Criação de programa de atração de investimentos para 
instalação de indústrias voltadas à manufatura de biomateriais
AS 28 Realização de investimentos públicos e privados em pesquisas 
pré-clínicas e clínicas

AS 29 Ampliação de ações integradas entre representantes da área de 
biotecnologia na saúde e do poder legislativo estadual e municipal
AS 30 Aplicação de recursos para a convergência de ações e soluções 
biotecnológicas relacionadas à cadeia produtiva de cosméticos

AS 31 Constituição de fundo setorial no estado, com aporte de maior 
volume de recursos para pesquisa, voltado para projetos estratégicos e de 
longo prazo na biotecnologia na área de saúde

AS 32 Ampliação das linhas de fomento 
para bioprospecção de novas moléculas 
com fins terapêuticos

AS 33 Ampliação da participação de ICTIs em projetos 
de colaboração científica internacional de longo prazo
AS 34 Ampliação de PD&I de novos produtos para 
prevenção, promoção e tratamento da saúde
AS 35 Ampliação do uso de processos 
biotecnológicos na indústria de cosméticos
AS 36 Aumento de parcerias para o desenvolvimento 
de tecnologias relacionadas a biomateriais, 
nanobiomateriais e materiais biocompatíveis

AS 37 Aumento dos investimentos em linhas 
de pesquisa que buscam alvos terapêuticos para 
tratamento de diferentes tipos de câncer
AS 38 Capacitação de profissionais da área de saúde 
em gestão da inovação no setor
AS 39 Criação de plataforma colaborativa para o 
armazenamento de dados, a fim de facilitar estudos 
biotecnológicos e diagnósticos de doenças
AS 40 Difusão de linhas de pesquisa em 
bioinformática na área de saúde

AS 41 Mapeamento de potenciais ICTIs e laboratórios 
que ofereçam métodos alternativos para ensaios pré-
clínicos e clínicos
AS 42 Realização de bioprospecção marinha para 
desenvolvimento de fármacos e cosméticos
AS 43 Realização de estudos de prospecção de novas 
demandas biotecnológicas para obtenção de insumos, 
infraestrutura e serviços de saúde

AS 44 Criação de cursos de pós-graduação em engenharia tecidual

AS 45 Criação de linhas de pesquisa em nano e micromateriais aplicados 
ao desenvolvimento de tecidos e órgãos artificiais

AS 46 Desenvolvimento de cursos de capacitação em áreas emergentes da 
biotecnologia voltada à saúde

AS 47 Desenvolvimento de linhas de pesquisas em ativos 
nanoencapsulados

AS 48 Emprego de métodos alternativos para ensaios pré-clínicos e clínicos

AS 49 Expansão de pesquisas pré-clínicas e clínicas para a criação de novas 
tecnologias
AS 50 Monitoramento de ocorrências epidemiológicas e de potenciais 
demandas por novos fármacos
AS 51 Utilização de bioimpressão a fim de produzir biomateriais para 
testes clínicos e pré-clínicos
AS 52 Utilização dos dados da plataforma colaborativa no auxílio ao 
desenvolvimento de fitoterápicos, vacinas, métodos de diagnóstico, 
fármacos, biofármacos e insumos

AS 53 Ampliação de pesquisas relacionadas à organ-on-a-chip como alternativa ao 
uso de animais, prospecção de drogas, análises toxicológicas, entre outros
AS 54 Desenvolvimento de medicamentos e cosméticos considerando os diferentes 
perfis genéticos e de microbioma, atendendo às demandas específicas de mercado 
(microtargeting)
AS 55 Desenvolvimento de órgãos e tecidos biocompatíveis para testes laboratoriais
AS 56  Difusão de técnicas e procedimentos em escala nanométrica para aplicações 

biotecnológicas nas diferentes áreas da saúde
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BIOTECNOLOGIA  2035

 

AÇÕES
FATORES CRÍTICOS

Polo de referência em Biotecnologia com soluções inovadoras e sustentáveis

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

BIOTECNOLOGIA

Produtos e serviços para biorremediação, 
manejo e tratamento de resíduos,  
recuperação de áreas degradadas, 
análises ambientais através de sistemas 
biológicos, entre outros.

Desenvolvimento de drogas e vacinas, 
cosméticos, terapia celular, novos vetores e 
fórmulas; diagnósticos e proteínas recombinantes 
voltadas ao atendimento de demandas de saúde; 
pesquisas com células-tronco, entre outros.

Biofertilizantes e biopesticidas, sementes e 
plantas transgênicas, clonagem e 
melhoramento genético, desenvolvimento de 
novas tecnologias em reprodução animal, 
tecnologias em biocombustíveis etc.

Saúde

Meio Ambiente

Agronegócio

BIOTECNOLOGIA 2035 

FUTURO DESEJADO:  
ONDE QUEREMOS ESTAR EM 2035?

No exercício prospectivo os especialistas estabeleceram a visão de futuro para a área:

Abrange aspectos relacionados ao estreitamento das 
relações dos diferentes stakeholders da área, como ICTIs, 
cadeia produtiva e governo, no intuito de integrar a área 

de Biotecnologia no Espírito Santo. 

As especificidades metodológicas e os resultados 
completos do planejamento de longo prazo para a área 

de Biotecnologia estão disponíveis em:

CRÉDITOS
REALIZAÇÃO

Federação das Indústrias do 
Estado do Espírito Santo – 
Findes 
Léo de Castro – Presidente

Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – 
Senai/ES 
Mateus Simões de Freitas 
– Diretor Regional

Serviço Social da Indústria – 
Sesi/ES 
Mateus Simões de Freitas – 
Superintendente Regional

Diretoria de Pesquisa e 
Avaliação – Sesi/ES e Senai/ES 
Marcelo Barbosa Saintive – Diretor

Instituto de 
Desenvolvimento 
Educacional e Industrial do 
Espírito Santo – Ideies 
Marcelo Barbosa Saintive 
– Diretor-Executivo

 

EXECUÇÃO

Sistema Federação das 
Indústrias do Estado do 
Paraná – Sistema Fiep 
 
Presidente do Sistema Fiep 
Carlos Valter Martins Pedro

Superintendente do Sesi 
e IEL no Paraná e Diretor 
Regional do Senai no Paraná 
José Antonio Fares

Superintendente Corporativo 
do Sistema Fiep 
Carlos Valter Martins Pedro

Gerente do Observatório 
Sistema Fiep 
Marilia de Souza

APOIO

Confederação Nacional das 
Indústrias – CNI 
Robson Braga de Andrade 
– Presidente

Departamento Nacional do 
Senai 
Rafael Esmeraldo Lucchesi 
Ramacciotti – Diretor-Geral

Departamento Nacional do 
Sesi 
Rafael Esmeraldo Lucchesi 
Ramacciotti 
– Diretor-Superintendente

EQUIPE FINDES 
Autores 
Rodrigo Taveira Rocha 
Silvia Buzzone de Souza Varejão 
Taíssa Farias Soffiatti 
Vanessa de Lima Avanci

EQUIPE SISTEMA FIEP
Coordenação Técnica 
Marilia de Souza 
Ariane Hinça Schneider

Organização Técnica 
Ariane Hinça Schneider 

Autores 
Alessandra Cristine Novak Sydney 
Ariane Hinça Schneider 
Bruna Lunardi Dias 
Carla Adriane Fontana Simão 
Eduardo Bittencourt Sydney 
Emily Bosch 
Letícia Barreto Maciel Nogueira 
Maicon Gonçalves Silva 
Marcos Paulo Rosa 
Marilia de Souza 
Paloma Kalegari 
Wanessa Priscila David do Carmo

Coordenação 
Marcelo Barbosa Saintive 
Silvia Buzzone de Souza Varejão

Colaboração Técnica 
Carlos Eduardo Fröhlich 
Mariana Teixeira Fantini

Editoração 
Ramiro Pissetti

Projeto Gráfico e Diagramação 
Leandro Luíz dos Santos 
Katia Villagra  
Fernando Ribeiro

Revisão 
Camila Rigon Peixoto

Colaboração Tecnológica 
Douglas Martinello Karling 
Kleber Cuissi Canuto 
Kleber Eduardo Nogueira Cioccari 
Leonardo Rocha Trancoso 
Paulo Eduardo Monteiro 
Rômulo Vieira Ferreira

EXECUÇÃO

EMPREENDEDORISMO 
E MERCADO

ARTICULAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO

POLÍTICA DE ESTADO

RECURSOS HUMANOS 
E PD&I 

AT 01 Ampliação de eventos técnicos para 
interação entre atores da área de biotecnologia no 
estado
AT 02 Aprimoramento de programas em 
empreendedorismo e inovação considerando os 
diferentes graus de maturidade empresarial
AT 03 Articulação entre atores da área de 
biotecnologia para prospecção de novos mercados 
e investimentos
AT 04 Atualização dos programas de qualificação 
de recursos humanos dos NITs
AT 05 Criação de agenda entre ICTIs, empresas e 
governo para aplicação do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação no desenvolvimento da 
biotecnologia no estado

AT 06 Criação de câmara técnica da área de 
biotecnologia no estado, envolvendo o setor 
público e privado
AT 07 Criação de plataforma digital colaborativa 
para promoção da biotecnologia no estado
AT 08 Criação de plataforma virtual multiusuários 
para uso compartilhado de equipamentos e 
infraestrutura
AT 09 Criação de plataforma virtual para inserção 
de ativos e atores estaduais relacionados à 
biotecnologia
AT 10 Criação de rede integrada de atores da 
biotecnologia no estado
AT 11 Criação de sistema integrado de compra e 
distribuição de insumos utilizados por centros de 
pesquisa e empresas de biotecnologia

AT 12 Desenvolvimento de estratégias voltadas 
à atração e retenção de indústrias que utilizem 
biotecnologia em seus processos
AT 13 Estabelecimento de grupos de trabalho 
entre ICTIs e empresas sobre soluções em 
propriedade intelectual
AT 14 Estabelecimento de parcerias para atração 
de investidores em biotecnologia no estado
AT 15 Estabelecimento de protocolos seguros 
de translação de projetos acadêmicos para uma 
realidade mercadológica
AT 16 Implantação de programas de logística 
reversa nas instituições de biotecnologia
AT 17 Implantação de parques científicos e 
tecnológicos regionais voltados à biotecnologia

AT 18 Incorporação de práticas de gestão 
da inovação e inteligência competitiva nas 
incubadoras voltadas à biotecnologia
AT 19 Incorporação de quadro técnico em 
biotecnologia nas instituições de apoio e 
consultoria para empresas 
AT 20 Mapeamento da cadeia produtiva da 
biotecnologia no estado
AT 21 Monitoramento e análise contínua de 
tendências e tecnologias na área de biotecnologia
AT 22 Popularização das informações sobre 
aplicação das leis de incentivo à ciência, tecnologia 
e inovação
AT 23 Profissionalização da prestação de serviços 
externos para a gestão de programas e projetos em 
pesquisas biotecnológicas

AT 24 Promoção da ética e biossegurança 
em todas as instâncias de PD&I de produtos 
biotecnológicos
AT 25 Promoção de feiras e eventos com 
as empresas vinculadas ao fornecimento 
de equipamentos e insumos para a área de 
biotecnologia
AT 26 Promoção de parcerias estratégicas entre 
ICTIs e indústrias em biotecnologia
AT 27 Qualificação e assessoria contínua para 
legisladores voltadas à área de biotecnologia
AT 28 Realização de rodadas de negócios 
tecnológicas entre ICTIs, indústria, fornecedores, 
clientes e investidores de biotecnologia

AT 29 Ampliação de linhas de investimentos de PPP para alavancar a 
biotecnologia no estado
AT 30 Ampliação do número de unidades credenciadas de ICTIs junto à 
EMBRAPII e outros programas de inovação industrial
AT 31 Avaliação continuada de estratégias que promovam o 
desenvolvimento de soluções biotecnológicas inovadoras e sustentáveis
AT 32 Criação de estratégias de interação entre empresas e Biotechs
AT 33 Desenvolvimento de polos regionais de empresas em 
biotecnologia para intensificar o compartilhamento de conhecimento, 
fluxo e escala de recursos
AT 34 Disseminação das estratégias de economia circular para ICTIs e 
empresas atuantes na área de biotecnologia

AT 35 Aprimoramento dos 
parques científicos e tecnológicos 
regionais voltados à biotecnologia
AT 36 Democratização da 
aplicação de biotecnologia, seus 
processos e produtos

AT 37 Ampliação da oferta e qualidade dos serviços de assistência técnica para 
equipamentos que exigem manutenção especializada
AT 38 Ampliação de projetos-piloto e vitrines tecnológicas de soluções 
biotecnológicas em diferentes regiões do estado
AT 39 Ampliação do número de competições tecnológicas (hackatons, olimpíadas 
de conhecimento, desafios) nos diversos níveis de ensino, na área de biotecnologia 
AT 40 Ampliação do número de missões tecnológicas, com incentivo à 
participação em feiras e eventos, nacionais e internacionais em biotecnologia
AT 41 Criação de laboratórios abertos com foco em biotecnologia
AT 42 Criação de linhas de crédito para convergência tecnológica em 
biotecnologia
AT 43 Criação de programa de inserção de pesquisadores (mestres e doutores) em 
atividades de inovação tecnológica nos setores público e privado
AT 44 Criação de programas para incentivar e agilizar a proteção da propriedade 
intelectual para novos produtos e processos biotecnológicos

AT 45 Desenvolvimento de estratégias para criação de startups global born
AT 46 Difusão e implementação de práticas de inovação aberta na área de 
biotecnologia, em especial às MPMEs
AT 47 Elaboração do plano de negócio para a análise da viabilidade técnica da 
implantação do Instituto de Tecnologia e Inovação em Biotecnologia no estado
AT 48 Fomento à criação de Biotechs
AT 49 Fortalecimento da atuação da TECVitória voltada ao desenvolvimento da 
biotecnologia
AT 50 Implantação de gestão eficiente nas empresas, com foco na 
sustentabilidade hídrica e energética
AT 51 Implementação de estratégias de crowdfunding para soluções 
biotecnológicas
AT 52 Inserção de estratégias de economia circular nas empresas com a aplicação 
de biotecnologia
AT 53 Instituição de prêmios às pesquisas e iniciativas inovadoras ou 
empreendedoras em biotecnologia

AT 54 Introdução de disciplinas de empreendedorismo e inovação em programas 
de graduação e pós-graduação correlatos à biotecnologia
AT 55 Mapeamento das demandas para aplicação da biotecnologia pelos setores 
industriais do estado
AT 56 Melhoria do desempenho da gestão com uso de ferramentas de 
Inteligência Artificial (IA) e Big Data & Analytics 
AT 57 Monitoramento dos fluxos de comércio internacional de produtos 
biotecnológicos para identificação de demanda e concorrência entre diferentes 
países
AT 58 Promoção de acordos cooperativos entre ICTIs, MPMEs, spin-offs, startups e 
aceleradoras de biotecnologia para PD&I de novos produtos e tecnologias
AT 59 Promoção de projetos de mentoria com executivos para startups e 
empreendedores em biotecnologia
AT 60 Vinculação da imagem de produtos locais à responsabilidade 
socioambiental, saúde e bem-estar

AT 61 Adaptação e melhoria da 
infraestrutura industrial, visando à 
indústria 4.0
AT 62 Ampliação de investimentos 
em infraestrutura e logística para 
incremento da competitividade dos 
insumos e produtos biotecnológicos
AT 63 Ampliação de parcerias entre 
empresas do estado e instituições 
de referência internacional em 
biotecnologia
AT 64 Ampliação do fomento para 
incubadoras e startups relacionadas à 
biotecnologia

AT 65 Apoio financeiro às MPMEs de 
base biotecnológica
AT 66 Aumento de oferta de 
produtos de valor agregado para 
exportação a partir do uso da 
biotecnologia
AT 67 Aumento do suporte técnico 
no desenvolvimento de produtos de 
origem biotecnológica no mercado do 
Espírito Santo
AT 68 Realização de benchmarking 
nacional e internacional no 
desenvolvimento de soluções 
biotecnológicas

AT 69 Ampliação do número de 
soluções biotecnológicas registradas 
como patentes
AT 70 Criação de um selo estadual 
de qualidade e sustentabilidade de 
produtos provenientes da bioprospecção 
de acordo com as diretrizes da SisGen
AT 71 Criação do Instituto de   
Tecnologia e Inovação em Biotecnologia 
no estado do Espírito Santo
AT 72 Obtenção de novos produtos 
e insumos alinhados à demanda dos 
setores industriais do estado, por meio 
da biotecnologia

AT 73 Adequação das bolsas em editais de pesquisa de longo prazo 
ao ciclo de desenvolvimento de produtos na área de biotecnologia

AT 74 Adequação dos instrumentos de aplicação da Lei Estadual de 
Inovação com base na Lei Federal 13.243, de 11 de janeiro de 2016

AT 75 Ampliação de editais de fluxo contínuo voltados à 
biotecnologia

AT 76 Ampliação dos editais que viabilizem a atualização e a 
manutenção dos laboratórios de biotecnologia

AT 77 Ampliação e aprimoramento da fiscalização relacionada à 
apropriação indevida do patrimônio genético e do conhecimento 
tradicional

AT 78 Aumento de linhas de fomento para melhoria de 
infraestrutura industrial, visando o modelo indústria 4.0

AT 79 Criação e atualização de banco de dados da legislação 
relacionada à biotecnologia

AT 80 Desburocratização do processo de desembaraço aduaneiro de 
produtos, insumos e equipamentos

AT 81 Desenvolvimento de programas de orientação de carreira 
para estudantes de nível técnico e superior visando à progressão 
integrada à sua área de formação

AT 82 Fomento a parcerias entre atores do sistema de inovação local 
e regional para o desenvolvimento de biotecnologia do estado

AT 83 Fortalecimento da área de biotecnologia dentro das câmaras 
de assessoria da FAPES

AT 84 Revisão dos critérios de seleção para o acesso a editais e 
recursos em PD&I

AT 85 Ampliação de PPP para oferta de bolsas na graduação 
e pós-graduação

AT 86 Ampliação de programas de subvenção econômica 
e outras modalidades de apoio a empresas vinculado a 
programas de mestrado e doutorado profissional na área de 
biotecnologia

AT 87 Ampliação de programas de subvenção econômica 
e outras modalidades de apoio para desenvolvimento de 
empresas de base biotecnológica

AT 88 Aprimoramento da aplicação da legislação de 
biossegurança

AT 89 Criação de programa direcionado à redução 
dos entraves burocráticos para o desenvolvimento da 
biotecnologia no estado

AT 90 Inserção da biotecnologia em uma linha de atuação 
do FUNCITEC

AT 91 Revisão da política tributária estadual para 
equalização de impostos com outros estados

AT 92 Continuidade 
dos programas voltados à 
biotecnologia que perpassem 
gestões públicas

AT 93 Abertura de editais de inovação aberta 
(problemsourcing) com foco em soluções biotecnológicas 
para resolução de desafios empresariais
AT 94 Adequação dos cursos de graduação correlatos 
à biotecnologia para formação interdisciplinar e 
empreendedora
AT 95 Ampliação da captação de projetos EMBRAPII
AT 96 Ampliação das linhas de pesquisa em 
biotecnologia para produção de bioaromas e fragrâncias 
naturais
AT 97 Ampliação de parceria empresa-universidade 
para prática de residência industrial
AT 98 Ampliação de práticas de ensino com imersão 
em cenários reais para o desenvolvimento de soft skills 
em alunos da graduação e pós-graduação

AT 99 Ampliação de programas de assistência 
estudantil em graduação e pós-graduação
AT 100 Ampliação de programas de estágio e trainee 
em parceria com instituições da área de biotecnologia
AT 101 Ampliação de projetos de extensão nas 
atividades científicas em biotecnologia para alunos da 
educação básica e ensino técnico
AT 102 Ampliação de quadro de profissionais para 
suporte técnico de laboratórios
AT 103 Ampliação e aperfeiçoamento das atividades 
de pesquisa e extensão pelas ICTIs no estado
AT 104 Ampliação e treinamento de quadros técnicos 
administrativos em instituições públicas
AT 105 Criação de programas para capacitação, atração 
e retenção de profissionais da área de biotecnologia nas 
empresas

AT 106 Desenvolvimento de competências em gestão 
da inovação em profissionais na área de biotecnologia
AT 107 Desenvolvimento de novos produtos a partir da 
biodiversidade da Mata Atlântica
AT 108 Desenvolvimento de programas de formação 
em gerenciamento de projetos para profissionais nas 
ICTIs
AT 109 Desenvolvimento de projetos em disciplinas de 
cursos de graduação para soluções biotecnológicas de 
desafios empresariais
AT 110 Estímulo à oferta de cursos de pós-graduação 
lato sensu alinhados às demandas empresariais
AT 111 Implantação de NITs em entidades que ainda 
não dispõem dessa estrutura e ampliação da atuação dos 
existentes

AT 112 Mapeamento estadual das instituições e grupos 
de pesquisa que atuam em biotecnologia
AT 113 Promoção da qualificação profissional voltada 
à indústria 4.0 em atendimento às demandas da área de 
biotecnologia
AT 114 Promoção de capacitação para operação de 
editais de subvenção econômica
AT 115 Promoção de programas de intercâmbio e 
cooperação para transferência de conhecimento e 
tecnologias
AT 116 Promoção de treinamento em proteção do 
conhecimento e da propriedade intelectual para os 
setores público e privado de biotecnologia no estado
AT 117 Realização de oficinas para elaboração de 
projetos e captação de recursos em PD&I

AT 118 Agregação constante dos bancos de 
dados de melhoramento genético no estado
AT 119 Ampliação de bioprospecção da 
biodiversidade e do patrimônio genético do estado 
de acordo com o SisGen
AT 120 Ampliação de bolsas de estudo para 
cursos de graduação e pós-graduação relacionados 
à biotecnologia
AT 121 Ampliação do uso de técnicas de biologia 
molecular para o melhoramento genético animal e 
vegetal
AT 122 Ampliação dos canais de comunicação 
para divulgação dos registros e análise de bases 
patentárias

AT 123 Aprimoramento da estrutura 
organizacional dos NITs
AT 124 Criação de banco de dados sistematizado 
e integrado de coleção biológica de culturas 
AT 125 Criação de cursos de graduação voltados à 
área de biotecnologia no estado
AT 126 Criação de programas de mestrado e 
doutorado profissional na área de biotecnologia
AT 127 Disseminação e ampliação de modelos de 
biofábricas no estado 
AT 128 Levantamento das competências 
necessárias aos perfis profissionais da indústria de 
biotecnologia
AT 129 Revisão continuada dos critérios e 
mecanismos de avaliação dos pesquisadores

AT 130 Ampliação na obtenção 
de certificações pelos laboratórios 
voltados à biotecnologia 
AT 131 Aplicação da biomimética 
no desenvolvimento de produtos
AT 132 Incremento de PD&I de 
soluções biotecnológicas locais 
como alternativa para fertilizantes
AT 133 Interiorização de 
cursos de formação voltados à 
biotecnologia no estado
AT 134 Utilização de sistemas 
de modelagem virtual no 
desenvolvimento de produtos e 
processos

VISÃO

TENDÊNCIAS E TECNOLOGIAS-CHAVE

ATIVOS DA 
BIODIVERSIDADE

BIOÉTICA E 
BIOSSEGURANÇA

MELHORAMENTO 
GENÉTICO

EDIÇÃO GENÉTICA

TECNOLOGIAS ÔMICAS

ENGENHARIA DE TECIDOS, 
BIOMATERIAIS E ÓRGÃOS

TERAPIAS GÊNICAS E 
CELULARES

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 
DA BIOTECNOLOGIA

FONTES ALTERNATIVAS DE 
NUTRIENTES

NANOBIOTECNOLOGIA

TECNOLOGIAS EM 
COSMÉTICA

BIOMIMÉTICA

EXPOSSOMA E 
MICROBIOMA

TECNOLOGIAS EM 
FÁRMACOS

BIOINFORMÁTICA

BIOTECNOLOGIA 
ELETRÔNICA

INDÚSTRIA 4.0

BIORREFINARIA

TECNOLOGIAS DE 
PRODUÇÃO MAIS LIMPA

ECONOMIA CIRCULAR

Engloba os mecanismos que aperfeiçoam a maneira 
como se organizam as trocas realizadas entre indivíduos, 
empresas e governos. Envolve aspectos de informação, 
preço e quantidade de oferta e demanda, bem como o 

estímulo ao empreendedorismo trazendo competitividade 
às soluções biotecnológicas do Espírito Santo.

Consiste em disposições, medidas e procedimentos que 
trazem a orientação política do estado e regulam as 

atividades governamentais, relacionadas às tarefas de 
interesse à área de Biotecnologia no Espírito Santo. 

Compreende a atração, retenção, formação e capacitação 
de profissionais atuantes na área de Biotecnologia no 
Espírito Santo. Além disso, abrange os processos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO EMPREENDEDORISMO E MERCADO POLÍTICA DE ESTADO RECURSOS HUMANOS E PD&I 

FATORES CRÍTICOS
DE SUCESSO

A biotecnologia é identificada como uma área da ciência de grande potencial ao aliar o 
desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade e a geração de benefícios econômicos e 
sociais, suprindo demandas que permeiam diversos setores econômicos em níveis local e 
global. No Espírito Santo, os segmentos potenciais da biotecnologia são:

VISÃO
Polo de referência em 
Biotecnologia com soluções 
inovadoras e sustentáveis

Para proposição das ações de futuro foram levados em consideração os três segmentos 
fundamentais para o desenvolvimento da área no estado:

AGRONEGÓCIO      • MEIO AMBIENTE    • SAÚDE
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