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A Empresa

Fundada em 2015, a Brasbiotec acredita na viabilidade técnica e econômica de 
produtos e processo biotecnológicos, e para isso vem se especializando na 
integração de competências que permitem a avaliação dos projetos e negócios a 
partir de dois cenários. O primeiro é de forma sistêmica, permitindo avaliar a 
tecnologia do processo e a capacidade de competir com os concorrentes e 
substitutos do mercado. O segundo cenário é analítico, o qual através de uma 
equipe multidisciplinar avaliamos a fundo os aspectos técnicos, 
econômico-financeiros e estratégicos do negócio e projeto.
A Brasbiotec oferece serviços especializados 
relacionados a Biotecnologia Industrial, 
desenvolvendo trabalhos que partem da 
avaliação técnica e econômico-financeira de 
projetos, permitindo identificar as melhores 
estratégias para aumentar a competitividade 
de empresas em processos de desenvolvimento 
ou já em operação.



A Empresa

BIOTECNOLOGIA

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

ENGENHARIA 
ECONÔMICA

Missão
Viabilizar o desenvolvimento de produtos e processos 
utilizando ferramentas biotecnológicas. 

Visão
Até dezembro de 2028 ser a maior Holding de empresas de 
biotecnologia da América Latina.

Valores
● Transparência;
● Foco no Processo;
● Responsabilidade Sócio-Ambiental.



Serviços

Para a execução dos nossos trabalhos, estruturamos um 
escritório de projetos especializados no desenvolvimento de 
produtos e processos biotecnológicos. 

● Análise de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira;

● Diagnóstico Industrial;

● Escritório de Projetos.

● Inovação Tecnológica



Serviços

No dia a dia de empresas e investidores é comum existirem momentos de tomada de 
decisão para o desenvolvimento de novos projetos e negócios, e este momento 
geralmente ocorre na aprovação da realização de um investimento para execução de 
um plano de trabalho.

Análise de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira

Através da análise de viabilidade técnica e econômico-financeira é possível identificar os 
principais pontos críticos e gargalos do projeto e assim antes mesmo do investimento identificar 
se o projeto realmente possui a capacidade de entregar os resultados esperados.

Análise Financeira

Análise Técnica
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Técnico

Econômica

Início do 
ProjetoAnálise de Sensibilidade



Serviços

Nos negócios em operação, cada 
detalhe conta, uma vez que etapas e 
desperdícios impactam diretamente na 
margem de lucro do negócio. Através 
do Diagnóstico industrial 
mapeamentos cada uma das etapas 
do processo produtivo e identificamos 
os principais pontos de perdas e 
desperdícios, permitindo assim o 
aumento da competitividade do 
negócio. 
Utilizando uma metodologia baseado 
no processo de melhoria contínua, 
após o encerramento do ciclo 
reiniciamos o processo. 

Diagnóstico Industrial
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Serviços

O sucesso de um projeto está diretamente associada a uma boa gestão dos recursos, 
da qualidade e tempo. O Escritório de Projetos da Brasbiotec surgiu com o propósito de 
atender a demanda dos projetos internos da empresa, e passou a ser oferecido como 
serviço depois que parceiros e clientes manifestaram interesse no nosso método 
especializado em projetos de biotecnologia.

Nosso escritório atua de 3 principais formas:

Escritório de Projetos



Serviços

A competitividade técnica e econômico-financeira das indústrias estão diretamente 
relacionadas com a maior eficiência na conversão de insumos em produtos das tecnologias 
utilizadas, quando comparada com as empresas concorrentes no mercado. 

Prospecção Tecnológica
A partir da definição de um segmento de interesse, mapeamos os principais atores e tecnologias 
do mercado, permitindo um melhor entendimento do direcionamento da indústria, e facilitando 
a tomada de decisões estratégicas e aumentando a competitividade dos clientes.

Maturação tecnológica
Através do domínio de processos operacionais, empresas pensam em novas soluções que visam 
aumentar a produtividade, através do processo de maturação tecnológica, é possível avançar 
no desenvolvimento de uma tecnologia de forma sistemática, reduzindo os riscos e aumentando 
as chances de sucesso desta tecnologia apresentar aplicação industrial.

 Estudo de Viabilidade Patentária
Através do mapeamento dos principais meios de desenvolvimento científicos e tecnológicos é 
avaliado o potencial de patenteabilidade da tecnologia de interesse do cliente, permitindo 
identificar o atendimento dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

Inovação Tecnológica & Propriedade Intelectual



Serviços Realizados

Monitoramos de forma sistemática os nossos resultados a fim proporcionar uma melhor 
experiência para os nossos parceiros e clientes.
Alguns dos nossos serviços realizados:

● Montagem e operação de unidade piloto de produção de biomassa de microalgas;
● Elaboração de relatório técnico de projeto de inovação;
● Diagnóstico de estação de tratamento de efluentes;
● Cursos e treinamentos em microbiologia industrial;
● Desenvolvimento de Processo em Bancada;
● Gestão financeira de projeto científico;
● Planejamento Estratégico Empresarial;
● Análise de Projetos Internacionais;
● Revitalização de Unidade piloto;
● Suporte em gestão de projetos;
● Direção de projetos;

E muito mais!



Clientes e Parceiros



www.brasbiotec.com 

Rodrigo Guimarães
Biotechnologist - Microbiologia Industrial.
Mestrado em Engenharia Industrial - Análise 
Técnica e Econômico-financeira de projetos 
de Inovação.
Doutorando em Engenharia Industrial -  
Processos microbiológicos de produção 
Contínua e Biorrefinarias.

Contact: +55 71 9 9176-1699
contato@brasbiotec.com


