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BIOINOVAÇÃO NO SETOR FLORESTAL É UM DOS CAMINHOS 

PARA SOLIDIFICAR A BIOECONOMIA AVANÇADA NO BRASIL 

As florestas plantadas brasileiras são patrimônios 

nacionais que viabilizam a integração entre 

conservação da biodiversidade, desenvolvimento 

sustentável, tecnologia avançada e alta 

performance na economia. Cientes da intersecção 

entre tais conceitos e o propósito da bioinovação, 

nossa newsletter de outubro discutiu o tema 

“Bioinovação e o Setor Florestal”, com o objetivo 

de compormos um estado da arte em conjunto com 

os diferentes atores da área. 

O artigo assinado pelo time da Suzano apresenta 

como as organizações realizam planos de pesquisa 

para transformar os processos e renovar a vida a 

partir das árvores. De acordo com os porta-vozes, é 

impossível desvincular a bioeconomia desse 

encadeamento, uma vez que se trata de uma 

matéria-prima de base renovável. 
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Neste artigo, Fernando Bertolucci, diretor de Tecnologia e Inovação, e César Bonine, gerente de Propriedade Intelectual e 

Inovação da Suzano, delineiam o papel do setor florestal na transição para a economia de baixo carbono. Por meio da 

inovação e da sustentabilidade, a biomassa das árvores gera inúmeras fontes alternativas às matérias-primas fósseis.

O setor florestal brasileiro é um player relevante quando o assunto é biossolução de alta performance. Entretanto, o baixo 

investimento em ciência e tecnologia de inovação é um dos desafios expressivos nesse cenário. Para refletir sobre a questão, 

ouvimos César Bonine, gerente de Propriedade Intelectual e Inovação, Leonardo Mercante, gerente de Relações 

Corporativas, ambos da Suzano, e Thiago Falda, presidente executivo da Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI).

“A partir da evolução da ciência, mudamos de um 

cenário no qual explorávamos apenas celulose e 

madeira da árvore para buscar outros componentes 

utilizados como soluções para as diversas indústrias. 

Observamos o desenvolvimento de uma economia 

regenerativa e de baixo carbono a partir do valor 

agregado aos produtos.” 

De que forma a bioinovação no setor florestal impulsiona o crescimento industrial brasileiro e, por extensão, impacta a vida 

da população? Esse é o ponto de discussão na entrevista com Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, subsecretário de 

Economia Verde do Ministério da Economia. De acordo com o porta-voz, devem-se articular instrumentos financeiros 

de valorização da floresta e a implementação de serviços ambientais à bioeconomia.

“A indústria do futuro deve estar conectada com a 

bioeconomia, considerando as vantagens comparativas 

que o Brasil possui em relação a outros países: temos a 

maior floresta do mundo e vários biomas em que a 

biotecnologia pode ser desenvolvida.” 

“É importante que tenhamos políticas públicas que 

trabalhem na lógica da encomenda tecnológica. A partir 

de marcos regulatórios, o Estado precisa investir em 

pesquisa para a produção de tecnologias 

pré-competitivas no intuito de adicionar valor e 

conhecimento às soluções.”

LEIA A ENTREVISTA EXCLUSIVA NO BLOG DA ABBI

Adiante, Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, 

subsecretário de Economia Verde do Ministério da 

Economia, contribui para a discussão ao apresentar a 

perspectiva do Poder Executivo sobre o tema. A 

modernização da legislação ambiental é um dos 

objetos de análise na entrevista. 

Ainda com a participação da Suzano, colaborei no 

debate sobre as oportunidades e desafios da 

bioinovação no ramo florestal. Evidentemente, o 

investimento em pesquisa para a produção de 

tecnologias pré-competitivas é um dos caminhos 

para transformar o Brasil em principal referência 

desse setor. 

BIOINOVAÇÃO NO SETOR FLORESTAL: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

CLIQUE AQUI PARA LER A MATÉRIA COMPLETA NO SITE DA ABBI

A Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) é uma organização civil, sem fins lucrativos, apartidária, e de abrangência 

nacional que acredita no Brasil como potencial líder da bioeconomia avançada global. Representamos empresas e 

instituições de diversos setores da economia que investem em tecnologias inovadoras, baseadas em recursos biológicos 

e renováveis para criar produtos, processos ou modelos de negócios gerando benefícios sociais e ambientais coletivos. 

Trabalhamos para promover um ambiente institucional favorável à bioinovação, que permita converter nossas 

vantagens comparativas em vantagens competitivas, impulsionando o desenvolvimento econômico sustentável da 

bioeconomia avançada no Brasil. 
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“Os plantios precisam de escala para entregar o BIO necessário para atender à 

demanda do mercado, fortalecer a bioeconomia e as novas tendências de consumo. 

Essa escalabilidade exige muita estratégia, conhecimento tecnológico, planejamento 

e ação sistêmica entre várias áreas do negócio, da operação ao desenvolvimento 

social, do RH ao meio ambiente florestal.” 
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“Trata-se de um setor espetacular que contribuirá ainda mais com as 

tecnologias disruptivas proporcionadas pela bioinovação.”
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