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Fundada em Janeiro de 2015 ,  a Brasbiotec surgiu de
conversas com amigos ,  profissionais e empresas que
buscavam estratégias para identificar oportunidades de
melhoria e desenvolver soluções com viabilidade
técnica e econômica .  

Integrando ferramentas da biotecnologia industrial ,
Engenharia Econômica e de Planejamento Estratégico
Empresarial ,  iniciamos no mercado bioprocessos mas
logo começamos a atuar em indústrias de diferentes
segmentos ,  promovendo o desenvolvimento de
profissionais e aumento da competitividade das
empresas .  

MISSÃO
Promover a competitividade na industria de
Bioprocessos .  

VISÃO
Até 2030 estar entre as 5 referências nacionais de
empresas de Consultoria em Bioprocessos .

VALORES 
- Transparência ;

- Foco no Processo ;

QUEM SOMOS



Diagnóstico Industrial
Nossos serviços de Diagnóstico Industrial têm por
característica central a análise detalhada dos
aspectos técnicos e econômico-financeiros de um
processo produtivo .  Ou seja identificamos os
impactos de cada ponto crítico e oportunidades de
melhoria ,  além de mapear alternativas para
aumentar a produtividade do processo .

Análise de Viabilidade Técnica e
Econômico-financeira
A melhor forma de tomar uma decisão é avaliar o
potencial da oportunidade .  Com base nas
informações técnicas e econômico-financeiras ,

avaliamos o potencial da oportunidade em relação
as suas projeções e expectativas ,  tornando mais
assertivo o processo de tomada de decisão ,  que vão
de projetos de investimento em novas empresas até
a ampliação de unidades de produção .

Consultoria Empresarial
Através de uma combinação de consultoria e
assessoria ,  entramos na rotina operacional da
empresa e identificamos as principais
oportunidades de ganho de desempenho .

Nosso foco é a Biotecnologia industrial ,  e o sucesso está no
ganho de produtividade de parceiros e clientes .  Desta forma ,

apresentamos um portfólio de serviços baseados em
ferramentas de Bioprocessos ,  Engenharia Industrial e
Planejamento Estratégico .

SERVIÇOS



Em nosso Centro de Desenvolvimento de Novas Tecnologias
trabalhamos no desenvolvimento e/ou melhorias de produtos
e serviços diretamente relacionados com a indústria da
Biotecnologia Industrial ,  proporcionando aos clientes e
parceiros o acesso à uma equipe e estrutura especializada em
pesquisa ,  desenvolvimento e Inovação .

Inovação Tecnológica & Propriedade
Intelectual
Para se manter vivo em um mercado competitivo ,  o
primeiro passo a gestão e o segundo é a inovação .

Através dos serviços de IT & PI contribuímos para
que nos nossos parceiros e clientes avancem
tecnologicamente e tenham uma visão estratégica
das tecnologias utilizadas e tendências de mercado .

Escritório de Projetos
O sucesso de um projeto está diretamente associada
a uma boa gestão dos recursos ,  da qualidade
desejada e do tempo disponível .  Projetado para
atender diferentes tipos de demandas ,  o escritório
de projetos da Brasbiotec oferece as ferramentas
necessárias para uma boa gestão do projeto de
desenvolvimento de produtos e processos
biotecnológicos .

Prova de Conceito
Antes de investir grandes somas no desenvolvimento
de um projeto robusto ,  propomos o
desenvolvimento de um ensaio que visa validar a
aplicabilidade e potencial da tecnologia .  Sendo
assim propomos a realização da Prova de Conceito ,

um projeto reduzido que visa avaliar a viabilidade de
uma tecnologia para determinada finalidade .

PD&I



Prospecção Tecnológica

Tecnologia de Microalgas

Tecnologia de Bebidas Fermentadas

Empreendedorismo em Biotecnologia

Análise de Viabilidade de Projetos 

Boas Práticas laboratoriais 

Desenvolvidos para o aprimoramento de uma competência ou
metodologias ,  os cursos e treinamentos da Brasbiotec foram
elaborados para que o participante absorva os conhecimentos
e domine a ferramenta através da prática ,  

CURSOS & TREINAMENTOS



CASES DE 2021
- Desenvolvimento de POC que propõem um método
alternativo de tratamento de efluentes ,  redução de 35% nos
custos de operacionais.

- Redução de 11% dos custos operacionais em empresa de

serviços de limpeza química industrial

- Prospecção de Tecnologias para o mercado de produtos

de limpeza .

- Análise Técnica e Econômico-financeira de projetos na área
de resíduos da construção.

- Sistema de Produção de Biogás

- Tecnologias de Sequestro de Carbono

- Desenvolvimento de Novos Fármacos

- Registros de Marcas

- E muito mais !



CONSULTOR

- Ênfase em Biotecnologia Industrial;
- Microbiologia Industrial e Ambiental;
- Licenciamento Ambiental;
- Projetos.

Bacharel em Biotecnologia -  2010-2015

Mestrado em Engenharia Industrial -  2015-2018

- Ênfase em análise de viabilidade técnica e econômico-financeira de projetos de Inovação;

- Montagem e Análise de uma Unidade de produção de biomassa de microalgas para
biocombustíveis e suplemento alimentar.

Doutorado em Engenharia Industrial 2019-2023 (Em Andamento)

- Ênfase em valorização da matéria-prima através do processo de biorrefinaria;

- Desenvolvimento de sistema de produção e processamento da biomassa para fármacos,
cosméticos, alimentos e combustíveis;

RODRIGO GOMES GUIMARÃES

EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (UFBA)

- Projetos de Desenvolvimento de produtos Microbiológicos;
- Projetos de valorização de resíduos petroquímicos;
- Projeto de Otimização de Processos operacionais;
- Projeto de Desenvolvimento de Tecnologias .

Iniciação Científica - 2010-2015

Estágios e Voluntáriado

Parque das Dunas Salvador - Voluntário (2012-2014)
-Coordenação das Pesquisas realizadas na Unidade de Conservação;

- Implementação de Projetos ambientais;
- Cursos e Treinamentos.

Estágio no INEMA (2011-2013)
- Elaboração dos pareceres técnicos de projetos de licenciamento ambiental do Estado da
Bahia. 

Balga Soluções Engenharia
-Como biotecnologista, trabalhei na análise técnica de projetos e  implementação de sistemas
operacionais.

Empregos e Empreendedorismo
Balga Soluções Engenharia (2015-2018)

Brasbiotec (2015 - Atual)

- Continuidade das Atividades realizadas como estagiário.

- Empresa de Consultoria criada com o objetivo de desenvolver produtos e serviços para
diferentes indústrias. Contribuindo com a área operacional e de Pesquisa e Desenvolvimento.



CONTATOS

(71)  99176-1699
contato@brasbiotec.com

Para mais informações

www .brasbiotec .com

 

Alameda Salvador Shopping ,  Salvador Trade Center ,

Torre América ,  Sala 911 .  Salvador ,  Bahia Brasil
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