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Selo BrBiotec será estampado em produtos nacionais e usado em promoções comerciais lá fora 
 
O Brasil está se preparando para lançar mundialmente uma marca única para suas 
exportações de biotecnologia. Trata-se do BrBiotec, um novo selo que será estampado nos 
produtos que serão vendidos no mercado global. Segundo Hélio Lobo, gestor de projetos 
setoriais da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o 
projeto vai dar uma "cara" para o segmento, que ganhará mais visibilidade no exterior. Mas o 
BrBiotec deverá ter um papel maior que o de um simples logotipo. A idéia é criar uma 
verdadeira rede comercial que reúna as empresas do setor em torno de ações de promoção 
em feiras, rodadas de negócios e visitas de delegações comerciais. "Vai facilitar muito em 
termos de apoio mútuo. Será uma rede comercial que vai ajudar empresas a participarem de 
projetos que não conseguiriam sozinhas", explica Kátia Aguiar gerente de negócios da 
Fundação Bio-Rio. 
 
A marca é uma iniciativa conjunta da incubadora de empresas Cietec, da Bio-Rio e da Apex e 
terá seu lançamento global em maio de 2010 na feira BIO maior evento mundial do setor 
marcada para os EUA. Com o lançamento, os participantes esperam que o Brasil se coloque 
em situação melhor para enfrentar a forte concorrência vinda da índia e da China, 
especialmente onde a indústria nacional é mais forte. Essas áreas incluem o etanol e os 
combustíveis alternativos, vacinas para a saúde humana, insumos e genética. Também há 
setores onde o Brasil tem potencial para ganhar espaço como a agricultura, os produtos 
ligados ao meio ambiente e a veterinária. Outro ponto apontado como promissor é o da venda 
de serviços, como os de análises clínicas. "A América Latina concentra hoje a maior parte das 
exportações brasileiras. Também há mercado para nossos produtos nos EUA, no Canadá e na 
Europa", comenta Lobo. 
 
Para Kátia, da Bio-Rio, a marca pode ajudar a multiplicar o giro do setor, que vêm passando 
por uma forte expansão desde o surgimento da Política Nacional de Biotecnologia, em 2007. O 
mercado nacional é estimado hoje por ela em cerca de US$ 10 bilhões anuais, puxado pelas 
áreas de saúde pública e meio ambiente, com uma parcela "significativa" ainda que sem uma 
estimativa precisa das exportações. A Política prevê que o país se coloque entre os cinco 
maiores pólos mundiais até 2015. Para isso, a Bio-Rio estima que seja necessário dobrar esse 
valor, tanto através da ampliação dos negócios quanto do número de patentes. 
 
O projeto teve início a partir de uma feira mundial passada, em 2006. "Chegamos lá e 
percebemos que nossa participação era desarticulada. Cada instituição tinha suas próprias 
ações individuais, isoladas", explica Kátia. "Em compensação o Chile estava totalmente 
organizado, sob uma direção unificada e uma marca forte. Ficamos impressionados e 
começamos a trabalhar em um sistema para integrar a cadeia", diz. O primeiro passo foi 
mapear quais era as ações que já existiam no Brasil. Assim, hoje já são 28 as instituições que 
compõem a rede, além de 22 empresas associadas à marca. "Ó objetivo é congregar pelo 
menos 50 empresas até o final de 2010", finaliza Eduardo Giacomazzi, diretor do Cietec.  
 
Brasil Econômico, São Paulo, 1 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 13. 


