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PROPOSTA 
 

 
Fomentar e estimular a criação de ecossistemas de classe 

mundial em Bioeconomia, no Brasil. 



A BIOECONOMIA 
 

 
Globalmente: 

US$2,3 trilhões de dólares  
22 milhões de empregos 

 
 

Envolve os setores que utilizam recursos Biológicos  
 
. 



Soluções via mercado para problemas complexos: 
 

mudanças climática, exaustão de recursos naturais,  
saúde, segurança alimentar,  

substituição de recursos fósseis. 



 

• Meio Ambiente 

• Agricultura 

• Cosmética 

• Segurança alimentar 

• Energia  

•Novos MateriaIs 

•Recursos HÍdricos 

 

• Farmacêutico 

• Saúde 

• Química 

• Construção 

• Têxtil 

• Mineração 

 

EIXOS TEMÁTICOS 



                                ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO 
 
 

Infraestrutura que permite rápido deslocamento dos atores 

Segurança física e jurídica 

Conectividade no estado da arte 

Fontes abertas de conhecimento – atores com competências 

complementares 

Empresas de médio e grande porte voltadas à inovação 

Pesquisadores qualificados e empreendedores trabalhando juntos 

Facilidade de acesso aos investidores 
Espaços físicos apropriados para formação de redes de incubadoras 

aceleradoras e coworking 

Cultura inovadora e Dinâmica Positiva  



                                ATORES DE UM ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO 
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                                ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO 
 

Os empreendedores (startups) e os investidores de capital de risco 
são os atores centrais num ecossistema de inovação de classe 
mundial, os demais atores  estão voltados a colaborar para o 
desenvolvimento da  comunidade de startups. 
 
Para que isso aconteça a organização político social e criação de 
oportunidades para a interação de todos os stakeholders são  
fatores críticos para o  sucesso do ecossistema de inovação, bem 
como a identificação  e capacitação continua dos atores locais. 

 
 



T R A N S D I S C I P L I N A R 



Bioeconomia está relacionada,  

com 12 dos 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável estabelecido pela ONU. 



Reflexões  



Temos uma VISÃO e estratégia de desenvolvimento  

claramente definidas, compartilhadas,compreendidas  

e percebidas entre as lideranças envolvidas? 

 

 

O que desejamos ver acontecer no nosso segmento profissional? 

O que desejamos ver acontecer no setor econômico que atuamos? 

O que queremos explorar e ver acontecer na região que moramos? 

 

O que acreditamos existir na região que daria sustentabilidade  

a um ecossistema de inovação de classe mundial? 

 

 



A região delimitada para o desenvolvimento do ecossistema 

de inovação pode hoje ser percebida como um 

ECOSSISTEMA de inovação, de acordo com os 

conceitos anteriormente expostos? 

 

 

Quais as vocações existentes e potenciais? 

 

Qual o papel de cada ecossistema regional  

no desenvolvimento do Estado? 

 

 



Para um levantamento inicial, 

 quais são as principais 

 partes interessadas 

 e  

intervenientes  

deste ecossitema?  

 

Como mobilizar  

energia e compromisso  

através de identificação  

conjunta de problemas de  

negócios e soluções? 

 

 

 

 



Quais são as mudanças desejadas e/ou esperadas? 

 

 

Quais seriam os indicadores de avanço? 

 

Quem faria a avaliação e a orientação? 



Quem seriam as “ancoras” e  

quem seriam os “puxadores” desta iniciativa ? 

 

Qual o grau de compromisso? 

Quais os recursos a serem empenhados? 

Qual é o plano?  

Quais são os prazos? 

 



Organização 



Realização 


