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Resumo 

 

O presente trabalho propõe um modelo para a criação de uma startup de 

transferência de tecnologia na área de biotecnologia, mais especificamente, 

relacionada a carne cultivada.  Para isso, traçou-se um paralelo com Israel, que além 

de ser um país com elevada quantidade de empresas em crescimento, e bastante 

investimento em pesquisa e desenvolvimento, é, também, um dos países na 

vanguarda da busca por uma alternativa à carne bovina. O trabalho tem como 

objetivo entender melhor o ecossistema brasileiro de startups e apresentar um 

modelo de negócio para esse tipo de empreendimento, aplicando o conceito de 

transferência de tecnologia. Por fim, buscou-se analisar as relações e os requisitos 

para a implementação do projeto, desde a parte regulatória até a questão financeira, 

a fim de se determinar a viabilidade econômica do projeto. 

 

Palavras-chave: Biotecnologia; Carne cultivada; Carne vegetal; Startup; 

Transferência de tecnologia; Israel 
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Abstract 

 

 

This work proposes a model for creating a tech transfer startup in the 

biotechnology area, more specifically related to cultivated meat. For this, a parallel 

was drawn to Israel, which, aside from being a country with a high volume of growing 

companies and a lot of investment in research and development, is also the among 

the vanguard in the search for an alternative to bovine meat. The work aims to better 

understand the Brazilian ecosystem of startups and present a business model for this 

type of initiative, and apply the concept of technology transfer. Finally, it was sought 

to analyze the relations and needs for the implementation of the project, from the 

regulatory to financial aspects, in order to determine its economic viability. 

 

Keywords: biotechnology, cultivated meat, Plant-Based Meat, Startup, tech 

transfer, Israel 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos modernos, a sociedade vem cada vez mais se preocupando com 

questões relacionadas a fome no mundo, com o bem estar não apenas dos seres 

humanos, mas também dos animais, e principalmente com a  emissão de gases 

poluentes para a atmosfera. Devido a essas preocupações, recentemente, 

começaram a surgir empresas estudando alternativas que assemelham ao gosto da 

carne, mas que não sejam diretamente derivadas do abate animal. Dentre as 

alternativas estão a carne vegetal e a carne cultivada a serem mais bem detalhadas 

e explicadas posteriormente na revisão da literatura. 

 

Com a constante crescente na população mundial, existe o temor de que não 

haverá recursos suficientes para abastecer a demanda por comida, principalmente 

por carne. Isso acontece devido a grande área necessária para criação de animais, 

que ainda acabam sendo responsáveis pelo desmatamento. Outro ponto de atenção, 

é o aumento na quantidade de pessoas que optaram por um estilo de vida sem o 

consumo de carne e seus derivados, resultado de uma geração mais preocupada 

com a saúde dos animais. 

Além das questões relacionadas ao desmatamento, a produção agropecuária 

também gera outras preocupações relacionadas ao meio ambiente. O grande 

consumo de água e a também elevada emissão de gases, que corroboram no efeito 

estufa. Desta forma, pesquisas realizadas pela empresa SuperMeat estimaram que 

as alternativas para a produção de carne seriam responsáveis pela redução em 96% 

do consumo de água e da emissão de gases e ocupariam um espaço 99% menor. 

Evidencia-se portanto, que a produção de uma alternativa para a carne vai 

muito além da concorrência por um dos principais mercados da atualidade, será 

necessária para os próximos anos. As duas principais alternativas para a carne até 

o momento são a Carne Vegetal e a Carne cultivada, sendo a primeira já em 

expansão e com maior presença no mercado, enquanto a segunda, ainda em fase 

de estudos, mas como muita expectativa para os próximos anos. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo desse projeto de graduação é realizar um estudo sobre as 
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alternativas que estão surgindo para a Carne e estruturar um modelo focado em uma 

dessas, para a criação de uma startup baseada na  transferência de tecnologia, na 

área da Biotecnologia com enfase em carne cultivada. Espera-se também, que possa 

servir com fonte de pesquisa e apoio para exploração de um modelo de 

empreendimento não muito explorado no país, que é a transferência de tecnologia, 

a fim de estimular o desenvolvimento do ecossistema de Startups. 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O presente estudo tem sua relevância devido a análise da criação de uma 

startup por meio de transferência de tecnologia, com a estruturação de um modelo 

para o tema abordado.  Podendo assim ser de grande valia para aqueles que estejam 

começando a desenvolver uma startup, e para o entendimento de uma tendência 

que pode estar em vias de revolucionar um dos maiores mercados da atualidade, 

que deve movimentar mais de US$ 7 bilhões apenas no Brasil em 2020, segundo a 

Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), o da carne 

bovina. 

Espera-se que o estudo possa servir de base para futuros empreendedores e 

incentivar o desenvolvimento do ecossistema de startups no Brasil. Isso acontece 

por proporcionar ao leitor um melhor entendimento do cenário dessas empresas no 

Brasil e de aspectos que possam estimular o desenvolvimento desse mercado, como 

por exemplo a questão da transferência de tecnologia, ainda não muito explorada, 

mas que pode ser uma excelente alternativa de modelo de negócio para esse tipo 

de empreendimento. 

Outro aspecto importante é por proporcionar um entendimento acerca das 

alternativas estudadas para a carne e as tecnologias envolvidas. Isso porque, é um 

mercado imenso e a beira de uma grande revolução, dado às novas exigências dos 

consumidores, a preocupação com uma vida mais saudável e um mundo mais limpo. 

Além disso, uma mudança relacionada ao consumo de carne, provocará impactos 

que vão além da economia e sustentabilidade, podendo posteriormente atingir outras 

áreas do ramo alimentício trazendo ainda mais inovação. Por fim, espera-se que 

esse estudo sirva como modelo para o desenvolvimento de um projeto nos anos 

seguintes, visando colocar em prática o que foi estruturado transferindo a tecnologia 

da carne cultivada para o Brasil. 
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1.3 QUESTÕES LEVANTADAS 

 

As principais questões a serem respondidas por este estudo podem ser 

introduzidas como: 

a) Como criar uma startup por meio de transferência de tecnologia? 

b) O que as empresas de carne cultivada têm feito para ganhar 

escala e conseguir se tornar competitivas? Como funcionam as tecnologias e quais 

as vantagens e desvantagens de cada uma delas? 

c) Quais os ganhos com a transferência de tecnologia para a 

startup e para a empresa detentora?  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo está organizado em cinco capítulos. Sendo o primeiro deles, a 

introdução, de caráter exploratório e com objetivo de contextualizar sobre o tema 

abordado, além de debater sobre os objetivos, relevância e questões que serão 

desenvolvidas na sequência. 

No segundo capítulo é desenvolvido o referencial teórico, que traz um 

detalhamento dos temas que tangem ao estudo. Nesse, haverá um embasamento 

teórico sobre Startups e FoodTechs, a diferença entre Carne Vegetal e Carne 

Cultivada e as empresas já existentes com propostas alternativas para a Carne e 

sobre os modelos de transferência de tecnologia. 

No terceiro capítulo, é descrita a metodologia utilizada. Nesse, apresenta-se  

de forma detalhada a maneira como foi conduzido o presente estudo e como foram 

estruturadas as pesquisas para sua elaboração. Optou-se pela pesquisa-ação para 

direcionar o trabalho, seguindo a linha de projetos de faculdades americanas, onde 

é muito comum que as pesquisas e ações ocorram de forma simultânea, com o 

objetivo de, ao final, ter algo implementado naquela linha de estudo. 

No capítulo quatro, aborda-se a aplicação da metodologia, e o desenvolvimento 

da pesquisa. Nessa parte, evidenciam-se os principais processos que deverão ser 

levados em consideração para a aplicação da transferência de tecnologia e os 

respectivos estudos relacionados a esses. 

No quinto capítulo trata-se da conclusão da pesquisa e análise dos resultados 

obtidos. Reflete-se acerca das questões levantadas na introdução, de como essas 
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foram respondidas e se os resultados foram de acordo com o que se esperava Além 

disso, procura-se entender como o trabalho finalizado poderá apoiar para o 

desenvolvimento dos envolvidos e para futuras pesquisas que possam vir a utilizá-lo 

como embasamento. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico acerca das 

principais temáticas abordadas, e facilitar o entendimento da pesquisa e o cenário 

no entorno de sua aplicação. Para isso, primeiramente é importante entender sobre 

o ecossistema de startups no Brasil e quais elementos caracterizam uma 

organização desse tipo, na sequência, sobre o segmento de mercado escolhido e as 

empresas já existentes com suas tecnologias; e por fim as formas de realizar uma 

transferência de tecnologia, além dos benefícios que podem agregar no processo. 

 

2.1 STARTUP 

 

O conceito de startup está muito ligado com a fase embrionária das empresas, 

segundo Eric Ries (2011), pode ser definida como uma organização voltada para 

criar um produto ou serviço em condições de incerteza. Em geral em busca de uma 

inovação disruptiva, com baixos custos de manutenção e capaz de crescer 

rapidamente, a fim de gerar altos lucros e compensar o risco envolvido. 

O termo da forma em que é utilizado atualmente, começou a ser amplamente 

difundido com a chegada da “bolha da internet” e surgimento das empresas 

“ponto.com”. Apesar disso, uma startup não precisa obrigatoriamente estar ligada 

com tecnologia, e também não pode ser associada a todas as empresas recém 

fundadas. Na verdade, são  caracterizadas pela sua capacidade de ser escalável e 

crescer rapidamente com um modelo de negócio inovador, como defendido por 

Steve Blank (2012).  

Dentre os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento de um 

ecossistema favorável à inovação, encontram-se questões ligadas ao investimento 

em educação e incentivos ao empreendedorismo. Utilizando como exemplo o Vale 

do Silício, referência mundial em questão de inovação, que é abastecido por 
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excelentes talentos desenvolvidos nas Universidades de Stanford e Berkeley. Além 

disso, é importante, também, a presença de programas de incentivo, uma vez que, 

segundo pesquisa realizada pela Anjos do Brasil e Grant Thornton, cada real 

investido em incentivos, gera um retorno de 5,84 reais para economia.  

O alto risco atrelado é devido ao caráter experimental do empreendimento, em 

geral com a missão de validar uma hipótese formulada para resolver algum problema 

do dia a dia. Essa solução inovadora buscada é fruto das interações com a sociedade 

e constantemente aprimorada de acordo com os feedbacks  recebidos pelo mercado. 

Por isso se caracterizam como empresas adaptáveis (Maurya, 2010). 

Um mindset dando menos importância aos fracassos e os normalizando 

também são essenciais para a formação de um ecossistema propício. Dado o risco 

alto como apresentado acima, e o fato de mesmo com o crescimento da quantidade 

de startups, ainda assim o número de empreendimento fracassado é maior.  é 

fundamental uma sociedade que saiba lidar bem com essa frustração, de acordo 

com estudo do professor Udi Aharoni, CEO e Diretor do centro Lahav (Israel,2018 

fonte: StartSe). 

Fica evidente então a importância de se estimular o surgimento de novas 

organizações nesse modelo. Essa, vai além do fato simplesmente de serem 

inovadoras, buscarem soluções para o cotidiano, e também pelo engajamento e 

forma de operar, que trazem maturidade para o ecossistema ao redor. Por essas 

organizações estarem sempre em busca de otimização de processos e serem 

flexíveis, acarreta uma mudança da forma como seu funcionário enxerga o trabalho 

realizado, priorizando processos ágeis, buscando soluções diferentes aos problemas  

e sem medo de arriscar. Desta foma, as startups se tornam responsáveis pelo 

desenvolvimento de novos talentos para o mercado de trabalho. 

 

2.1.1 Cenário Israelense 

 

É importante, também, traçar um paralelo com o ecossistema israelense, uma 

vez que a maioria das empresas que serão estudadas, na sequência, tem essa 

origem. Israel é conhecida como Startup Nation por ser o país, depois dos Estados 

Unidos e China, com maior número de empresas listadas na Nasdaq, bolsa de 

valores americana, especializada principalmente em listar grandes empresas do 
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setor de tecnologia.  Adicionalmente as características apresentadas, que incentivam 

o desenvolvimento do ecossistema, ainda pode-se acrescentar a alta exposição da 

população a outras culturas e a maturidade do universitário como pontos positivos 

para tornar o país referência em pesquisa e inovação. 

Segundo Dan Senor e Saul Singer, autores do livro Nação Empreendedora 

(2011), o serviço militar obrigatório a partir dos 18 anos (3 anos para homens e 2 

para mulheres) tem papel fundamental na formação de uma sociedade 

empreendedora, pois faz com que o aluno entre mais maduro na universidade e, por 

consequência, escolha seu curso já tendo uma vivência prática na área e maior 

entendimento de seus interesses.  Ainda para os autores supracitados, o serviço 

militar é responsável também por ajudar na criação de empreendedores em 

potencial,  uma vez que expõe desde cedo a tomadas de decisões e assunção de 

responsabilidades. 

Ainda segundo Dan e Saul (2011), numa sociedade formada por imigrantes, ou 

descendentes desses, de primeira ou segunda geração, 9 a cada 10 israelenses, 

contribui para um mindset empreendedor. Isso porque o imigrante não é avesso a 

começar do zero, é tomador de risco por definição, e em geral não tem nada a perder. 

Além disso, existe a questão exploradora e viajada da população, onde boa parte já 

viajou para o exterior, o que forma uma cultura vasta, moldada na mistura e 

conhecimento de muitas outras. 

O professor Udi Aharoni (2018) ressalta que por se tratar de um país muito 

pequeno, territorialmente, equivalente ao estado de Sergipe, os empreendedores já 

prospectam suas empresas para serem globais.  Aliado a esse ponto, a presença de 

centros de pesquisa e desenvolvimento de diversos países em seu território, acaba 

sendo responsável pela transferência de conhecimento e por consequência uma 

grande integração acadêmica. 

 

2.2 CARNE VEGETAL X CARNE CULTIVADA 

 

Quando se pensa a respeitos das alternativas que estão surgindo para 

substituir a carne animal, é muito comum confundir-se com os termos carne vegetal 

e carne cultivada. Mesmo com a similaridade entre os temas, na prática são 

bastantes diferentes. Enquanto o primeiro busca a criação de uma proteína similar a 
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carne bovina mas baseada e desenvolvida por plantas, o segundo busca 

desenvolver uma “carne de laboratório”, em geral por meio de biotecnologia. 

(STEPHENS et al., 2018). 

 Mesmo com suas diferenças, ambas possuem também algumas 

similaridades, como o objetivo de reduzir o impacto da pecuária para o mundo, como 

elevado consumo de água e de emissão de gases de efeito estufa. e se basearem 

em uma mesma questão: “Por que você precisa de um animal para criar a carne?”. 

Além disso, as duas linhas possuem alguns desafios parecidos, como, 

principalmente, tornar o produto escalável, com um preço competitivo e por fim, mas 

não menos importante, aliar uma textura similar com um sabor apetitoso.  

 A carne com origem totalmente vegetal e através da mistura de 

ingredientes diversos visa desenvolver um alimento similar. Já é muito comum 

encontrar hambúrguer vegano em redes de fast food, em geral são feitos com carne 

vegetal da proteína da soja, como é o caso do Rebel Whopper, sanduíche da rede 

de restaurantes, especializada em fast-food, Burger King. Dentre as empresas que 

comercializam a carne vegetal, destaca-se a Beyond Meat. 

 

Figura 1: Rebel Whopper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria do autor 
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A carne cultivada é uma carne produzida em laboratório a partir de células 

animais. Através da biotecnologia, cientistas visam criar uma carne que não dependa 

do abate animal, sendo capaz, assim, de se aproximar ainda mais do que hoje é 

conhecido por carne. Pelo fato de que as tecnologias ainda estão em fase de 

desenvolvimento, esse pode ser considerado um mercado mais promissor e 

destacam-se algumas startups israelenses, como Aleph Farms e Super Meat, que 

buscam por um diferencial competitivo a mais do que apenas uma alternativa já 

existente com a Carne Vegetal. 

Diferente do que possa parecer, esses dois ramos não são excludentes, e a 

prova disso é a Impossible Foods e a Redefine Meat, que desenvolveu uma carne 

vegetal cultivada, desenvolvida em laboratório a partir de células da soja, o que a 

torna uma carne vegetal também. 

 

2.2.1 Beyond Meat 

 

A Beyond Meat surgiu em 2009, em Los Angeles, fundada por Ethan Brown. A 

empresa tem como objetivo vender carnes a base de plantas e dentre as empresas 

do setor, é a única listada na bolsa de valores.  

 A empresa destaca-se pela estratégia de vender os seus produtos, 

obrigatoriamente, na sessão de carnes. Segundo seu fundador, a existência dessa 

regra junto aos varejistas é para poder atrair não somente veganos e vegetarianos, 

uma vez que expor ao lado das carnes tradicionais, consumidores curiosos pelo 

assunto ficam mais propensos a experimentar o produto. Essa estratégia comprova 

o objetivo da empresa de se consolidar como uma alternativa para a carne em geral 

e não apenas para consumidores com restrições alimentares. 

 Com uma margem de 34%, segundo a própria empresa, e um objetivo 

de atingir um preço competitivo até 2024, a Beyond Meat divide sua produção em 

componentes, trocando produtos de origem animal por aminoácidos, lipídios e 

minerais retirados de plantas para criar seus hambúrgueres e salsichas. Com uma 

carne feita a base da proteína de ervilha, a empresa tem como foco replicar a textura 

da carne e a experiência visual do alimento.  

Para os próximos passos, a empresa anunciou para 2021 o lançamento do 

McPlant, novo hambúrguer vegetal da rede de fast food Mc Donalds Canadá, após 
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testes bem sucedidos com seus hambúrgueres. E também, uma parceria para 

distribuir seus produtos na China, o que foi responsável pelo grande aumento recente 

no valor de venda das ações da companhia na bolsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Impossible Foods 

 

Como concorrente da Beyond no setor, aparece a Impossible Foods, outra 

empresa americana, criada em 2011 na Califórnia por Patrick Brown, por mais que 

tenha o mesmo sobrenome do fundador da Beyond, não há nenhum parentesco 

entre eles. Possuem como seu carro chefe o Impossible Burger, além da parceria 

fechada com a rede de fast food Burger King e tem como meta, eliminar o consumo 

de carne de origem animal até 2035, segundo seu fundador. 

Figura 2: Quadro evolutivo das ações da Beyond Food 

 

Fonte: TradingView em 28/08/2020 
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 Assim como dito anteriormente, a empresa tem em seu modelo de 

negócio a junção dos conceitos de Carne Vegetal e cultivada em seu produto. Isso 

acontece, pois a carne cultivada em laboratório pela empresa, é a partir das células 

da soja, proteína de origem vegetal. Desta forma, o desenvolvimento do hambúrguer 

acontece com o apoio da engenharia genética no processo de fermentação da soja. 

 A tecnologia utilizada para a produção é a da Leg-Hemoglobina e foi 

possível a partir da descoberta da “heme”. Essa molécula responsável pelo sabor da 

carne quando levada ao forno, existe também em vegetais como o trigo e a soja. 

Assim, através da inserção dessa nos vegetais em laboratório, que se faz possível a 

produção da carne. A leg-hemoglobina da soja, além de servir na parte do aroma, 

sabor, e redução de corantes, auxilia também para aproximar mais da experiência 

do preparo da carne. Esta experiência diferente se dá  uma vez que antes de 

cozinhar, o ferro heme está em estado ferroso (+2 de oxidação) o que torna a cor 

avermelhada, já após o aquecimento, oxidará com o oxigênio do ar até alcançar o 

estado férrico (+3 de oxidação) tornando sua coloração marrom. Essa mudança de 

coloração, facilita na identificação do ponto correto da carne ao cozinhar, sendo 

valorizada pelo consumidor final. 

A empresa já está em sua segunda versão do hambúrguer (Impossible Burguer 

2.0),  o qual é feito da proteína da soja, diferentemente da versão anterior derivada 

do trigo. Essa alteração foi feita com o objetivo de tornar o produto livre de glúten, 

uma demanda enxergada no mercado e além disso, o tornou também kosher e halal, 

dentro dos padrões exigidos pela religião judaica e muçulmana ortodoxa 

respectivamente. 
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Figura 3: Modo de preparo Impossible Burger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Impossible Foods 

 

2.2.3 Aleph Farms 

 

Analisando as startups israelenses de carne cultivada, a Aleph Farms criada 

em 2017 em Rehovot por Didier Toubia, busca além de uma alternativa a pecuária, 

também a alimentação espacial. Segundo seu fundador, a motivação da empresa 

está ligada a estudos que indicam a necessidade da diminuição no consumo de 

carne bovina e derivados do leite a fim de evitar mudanças climáticas  

A empresa foi a primeira a conseguir desenvolver um bife em laboratório 

usando apenas células animais. Essa conquista se deve ao fato de que atualmente, 

a maioria das empresas ainda está focadas na carne moída e em almôndegas, por 

isso, conseguir reproduzir a textura de um bife foi tão relevante. Entretanto, ainda 

existe o mesmo desafio enfrentado por todas as empresas do setor, de tornar o 

produto escalável e com um preço competitivo, visto que, a pequena tira de bife de 

algumas dezenas de gramas custou um total de US$50, mas a empresa espera 
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conseguir chegar com essa novidade no mercado em até 5 anos.  

Além de criar uma carne cultivada, a empresa ainda fez isso de uma estação 

espacial a 400 Km de distância da terra.   Em setembro de 2019 a startup anunciou 

ter tido êxito na tentativa de produção de carne para astronautas, experimento esse 

que serviu para provar a fala de seu fundador, de que é possível produzir carne 

cultivada de qualquer lugar, a qualquer hora e sob qualquer condição. O processo 

foi realizado por uma bioimpressora 3D, que serviu para guiar as células a fim de 

formarem tecido muscular, imitando assim o processo de regeneração muscular da 

vaca, possibilitador da formação de tecidos, conforme divulgado pela própria 

empresa. 

A tecnologia utilizada pela Aleph Farms é da carne in vitro. Esse processo 

requer que as células se organizem de forma tridimensional, ganhando assim volume 

e por consequência espessura.. Para o cultivo, é utilizado uma plataforma de 

engenharia de tecidos 3D com algumas células extraídas do animal por meio de uma 

biópsia e posteriormente colocadas em um caldo de nutrientes. A partir de então, 

elas se multiplicam, diferenciam e formam o mesmo tecido que dentro do corpo 

animal, crescendo simultaneamente células de gorduras, músculos, suporte e vasos 

sanguíneos. (EIRAS, et al., 2016) 

 

Figura 4: Receita in vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mosa Meat 
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2.2.4 Redefine Meat 

 

Outra startup Israelense se trata da Redefine Meat, que tem seu diferencial 

competitivo em uma carne sem colesterol e com mesma aparência, sabor e textura 

da carne bovina consumida atualmente. Com a tecnologia de impressão 3D de 

carnes a base de plantas, assim como a Impossible foods, seguem a linha de juntar 

a carne vegetal e cultivada e  projetam ganhar mercado a partir de 2021. 

A Redefine Meat tem como seu cliente final grandes restaurantes, 

distribuidores e varejistas e planeja também que seu produto não seja único, mas 

que possa ser personalizado para posteriormente chegar ao consumidor final. 

Através da modelagem, a empresa espera que sua tecnologia possa atuar no 

desenvolvimento da carne, com o apertar de um botão, a máquina seja capaz de 

alterar a estrutura, corte e textura do bife, mudando a forma de desenvolver, produzir 

e dimensionar produtos a base de carne, como disse Eshchar Ben-Shitrit fundador 

da empresa em entrevista ao site Business Insider (2020). 

A startup fundada em Tel Aviv entende que para imitar a estrutura do músculo 

de um animal é necessário uma impressora 3D. A tecnologia utilizada por essa 

replicaria cada uma das camadas da carne até atingir o produto final a base de 

proteínas da soja e da ervilha e da gordura oriundas do coco. A impressora é 

abastecida por componentes de músculo, gordura e umidade, e a carne produzida 

possui 3 milhões de vocels (os pixels 3D). Atualmente a impressora tem capacidade 

de produzir 6 Kg/h e o objetivo ao ganhar escala é aumentar para  20 Kg/h no curto 

prazo e quem sabe podendo chegar até a centenas de Kg/h, tornando assim o 

produto ainda mais barato que a carne bovina, como afirmado pelo diretor da 

empresa na mesma entrevista supracitada 

Figura 5: Processo de impressão 3D da carne

 

Fonte: Redefine Meat 
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2.2.5 Super Meat 

 

A SuperMeat é mais uma startup israelense determinada na busca por uma 

solução aos impactos da pecuária no planeta, fundada em 2015 por Ido Savir. 

Diferentemente de todas as empresas apresentadas anteriormente, o foco dessa é 

por meio da cultura de células, carne in vitro, desenvolver um produto de carne de 

frango e ainda por cima “pronto para refeição”. 

A utilização do termo “pronto para refeição” é devido ao fato da empresa não 

planejar que seu produto final seja a carne propriamente preparada ou já pré-pronta. 

O diferencial competitivo apresentado, se deve ao fato de que o produto esperado é 

a máquina que permite transformar a cultura de células no frango pronto para 

consumo. Traçando um paralelo com algo bastante presente atualmente, seria 

similar às máquinas de café, que por meio das cápsulas compradas separadamente, 

oferecem o produto final, a SuperMeat pensa em levar algo similar para a produção 

do frango, de modo que todos consigam com praicidade produzir um frango cultivado 

em suas casas. 

 

Figura 6: Processo in vitro do Frango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SuperMeat e Universidade de Oxford 
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2.2.6 Quadro comparativo entre as empresas estudadas 

 

Quadro1: Quadro comparativo entre as empresas estudadas. 

 Beyond Impossible Super Aleph Redefine 

Origem 

     

Proteína Ervilha  Soja  Frango Carne 

Bovina 

Soja e 

Ervilha 

Tipo de 

“Carne” 

Carne 

Vegetal 

Carne 

Vegetal 

Cultivada 

Carne 

Cultivada 

Carne 

Cultivada 

Carne 

Vegetal 

Cultivada 

Tecnologia Substituição 

de 

ingredientes 

Leg-

Hemoglobina 

Cultura de 

células 

Engenharia 

de tecidos 

3D 

Impressão 

3D 

Estagio atual Parceria com 

Mc Donalds 

Priorizar 

crescimento 

em mercados 

Desenvolvi

mento da 

tecnologia 

Reduzir 

custos para 

lançar 2022 

Testes de 

sabor para 

lançar 

2021 

Diferencial IPO Tecnologia Foco do 

produto 

Textura de 

bife carne 

espacial 

Impressora 

3D 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

2.3 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

 

Por fim, é importante entender o conceito da transferência de tecnologia, pois 

a utilização do modelo mais adequado é essencial para o processo. Para Takahashi 

(2005) o conceito está em conseguir operacionalizar o know-how passado pela 

empresa desenvolvedora. Isso significa, que a empresa detentora, será responsável 

por passar o como fazer e os resultados obtidos com suas pesquisas e 
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desenvolvimento, enquanto a recebedora, precisa apenas garantir os meios de 

aplicar o processo para produção. Ao garantir a operação, entende-se como 

consertar e manter a tecnologia, e além disso, também propor possíveis ajustes e 

melhorias para melhor adaptação no mercado local que será inserida. 

De acordo com Prysthon e Schmidt (2002) a transferência de tecnologia se dá 

por absorver o modus operandi por meio principalmente de treinamento e suporte 

técnico. Entretanto, ele ainda defende que a transferência ocorre verdadeiramente 

quando a empresa receptora absorve suficientemente que lhe permita inovar e 

inclusive propor melhorias aquela tecnologia. 

A transferência de tecnologia, costuma ser uma alternativa atraente para 

pequenas e médias empresas para mitigar gastos em pesquisa e desenvolvimento, 

sem perder a capacidade de atender às mudanças que o mercado impõe, como 

defendido por Jagoda et al. (2009). Desta forma, a empresa é capaz de competir em 

um novo mercado sem precisar, obrigatoriamente,  criar algo novo ou disruptivo, mas 

replicando a tecnologia conforme acordado. É isso que espera-se como resultado 

desse projeto final, a criação de uma startup, sem a necessidade de um aporte inicial 

de capital. 

Dentre os modelos, alguns devem ser destacados para um melhor 

entendimento sobre a funcionalidade desse processo e para que posteriormente seja 

escolhido o que melhor se encaixa ao projeto. Dentre eles, temos o modelo de Sung 

e Gibson (2000), de Takahashi e Sacomano (2002), de Choi (2009), de Elpida et al 

(2010).  

 

2.3.1 Modelo Sung e Gibson 

 

Nesse primeiro modelo, Sung e Gibson (2000) dividem o processo de 

transferência de tecnologia em 4 níveis, e com um formato de pirâmide, sendo o nível 

1 a base e o nível 4 o topo dessa. 

 Criação: Nível de pesquisa e desenvolvimento para atingir-se a 

tecnologia esperada e sua produção, processo inicial que ocorre na empresa 

detentora. Os resultados são expostos em conferências, artigos de pesquisa e feiras 

tecnológicas. 

 Compartilhamento - Momento de difusão da tecnologia desenvolvida por 

meio da transferência de conhecimento e através de pessoas, de forma a respeitar 
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os limites organizacionais e funcionais 

 Implementação - Estágio de implementar e testar a tecnologia 

desenvolvida, a fim de comprovar sua funcionalidade e funcionamento, sendo os 

desenvolvedores a peça chave para garantirem que o conhecimento seja bem 

explicado para atingimento das metas propostas pela tecnologia. 

 Comercialização - Momento de vender o conhecimento já transformado 

em tecnologia e com sua eficiência comprovada na resolução dos problemas 

propostos 

 

Figura 7: Pirâmide do modelo proposto por Sung e Gibson (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Modelo Takahashi e Sacomano (2002) 

 

Nesse modelo, os autores tiveram como principal objetivo analisar os motivos 

que colaboram para que a transferência de tecnologia dê certo. O autor foca 

principalmente na empresa recebedora da tecnologia e destaca alguns pontos 

principais como: 

 Capacidade de absorção - Habilidade de reconhecer o valor de 

determinado conhecimento, garantir sua aplicação da melhor forma possível a fim 

de conseguir vantagens comerciais. 

 Capacidades gerenciais - Determinam o papel fundamental dos 

gerentes para que a transferência seja bem sucedida, e que os mesmos devem ser 

ter determinados conhecimentos, habilidades e experiências para melhor 

Fonte: Revista Espacios. Vol 34 (Nº10). 2013 
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aproveitamento. 

 Modo de transferência de tecnologia - As diferentes formas de conduzir 

esse processo, permitem a empresa aprender e desenvolver novos conhecimentos 

a um baixo custo. 

 Capacidade tecnológica - Nessa fase, o autor considera a capacidade 

do receptor de compreender, utilizar e aprimorar a tecnologia. Ele aponta que é 

necessário o domínio desses pontos para manter a inovação constante. 

 Desempenho alcançado - Nesse ponto o autor propõe uma análise 

acerca dos resultados e objetivos propostos para a tecnologia e o seu atendimento. 

Ainda destaca que o aperfeiçoamento da tecnologia para o mercado local será fator 

preponderante para atingir um diferencial competitivo e melhores resultados. 

 

2.3.3 Modelo de Choi (2009) 

 

Segundo Choi (2009), o sucesso da transferência de tecnologia é capaz de 

impactar muito positivamente um país como um todo, e ele ainda complementa 

ressaltando o papel relevante da população nesse processo. Segundo o autor, essa 

tem de assimilar, adaptar e propor melhorias a tecnologia, comparando o processo 

de transferência de tecnologia com o crescimento de uma árvore e traçando 

paralelos entre as etapas de cada um. Fica evidente para Choi que o fator 

predominante está na população, os verdadeiros responsáveis por transmitir e 

absorver conhecimento e pela sua execução. 

 Sol - Planos de desenvolvimento 

 Árvore - Processo de transferência de tecnologia 

 Fruto - Novas inovações 

 Tronco da árvore / sustentação - Alta qualidade do capital humano 

 Fertilização - Educação e treinamento do capital humano 
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Figura 8: Modelo de Choi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Choi (2009) 

 

2.3.4 Modelo de Elpida et al (2010) 

 

Elpida (2010) baseia seu modelo no processo de spin-off de tecnologia, que 

comercializa tecnologias desenvolvidas em centros de pesquisa universitários. O 

autor destaca a necessidade de existência de três pilares e algumas características 

importantes de cada um deles. 

Os três pilares são definido como Ambiente Operacional, Ação Central 

Empreendedora e estrutura de suporte. Com um destaque especial para o primeiro 

fator, que são os elementos responsáveis por garantir o sucesso da transferência 

 Necessidade de mercado - Deve ser feito um estudo de mercado para 

garantir a necessidade daquela tecnologia e mapear as adequações necessárias 

para um melhor aceite do produto final. 

 Disponibilidade de capital humano - Assim como Choi (2009), considera 

essencial a participação da população, pois serão os responsáveis pela assimilação 

e transmissão dos conhecimentos adquiridos. 
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 Políticas governamentais - Englobando incubadoras e centros de 

empreendedorismo que incentivam e permitem o surgimento de novos negócios 

provenientes de spin-off e que posteriormente colaboraram para o desenvolvimento 

do país. 

 Estrutura regulatória - Engloba toda a parte regulatório no entorno da 

transferência, inclusive a definição de taxas e subsídios para incentivar o 

desenvolvimento tecnológico. 

 Suporte ao Spin-off - Autor destaca a importância de fontes de capital e 

instituições de ponte para apoiarem no modelo proposto. 

 Ação central empreendedora - A transferência de tecnologia em si, as 

ações que serão tomadas para colocar em prática o projeto realizado, que passam 

desde o plano de negócio até a captação de recursos. 

 

Figura 9: Modelo de Spin-Of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Elpida et al. (2010). 

 

2.3.5 Caso da Universidade de Utah 

 

Ao tratar de temas como desenvolvimento de uma comunidade empreendedora 

e de incentivos a transferência de tecnologia, é de extrema importância prestar uma 

atenção especial a Universidade de Utah, segundo matéria publicada em 2017 pela 

endeavor. Em 2005 a faculdade criou o TVD, Technology Venture Development, um 

programa de empreendedorismo para centralizar as atividades da faculdade ligadas 

ao tema, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de startups acadêmicas, 



33 
 

estimulando principalmente o uso da transferência de tecnologia. 

Antes da implementação desse projeto, segundo estatísticas da própria 

universidade, a mesma não passava da marca de 8 startups criadas por ano, número 

muito próximo à média das universidades americanas de 6 por ano, o que não a 

colocava com status de relevância. Entretanto, a partir de 2005, a instituição mudou 

completamente de patamar e passou a figurar sempre entre as principais do ranking 

de startups acadêmicas, criando atualmente em média de 20 empresas desse 

modelo por ano.  

O incentivo ao modelo de transferência de tecnologia certamente teve papel 

fundamental nos resultados apresentados, sendo inclusive integrada à missão da 

universidade. Além disso, outras questões foram muito importantes, como o modelo 

de investimento em produtos, que visa a venda e ganhos com a tecnologia 

transferida,  desenvolvimento de um ecossistema propício, a partir de integração e 

engajamento, além de não se utilizar de verba pública, e a presença da liderança em 

eventos da universidade, seja por mentorias, seja pelo financiamento, ou 

principalmente pela troca de experiencias com essa liderança. 

Já no ranking de 2007, publicado pelo Milken Institute, centro de pesquisa 

focado em medir o desempenho das universidades e institutos de pesquisa 

americanos, a Universidade de Utah assumiu a primeira posição no quesito de 

transferencia de tecnologia. 

Após a implementação do projeto de impulsionar a transferência de tecnologia, 

com objetivo inicial de aumentar a quantidade de startups, ficou evidente a 

consolidação de um ecossistema empreendedor. Um  dos pilares para o sucesso do 

projeto, certamente encontra-se no foco em gerar valor através das startups. 

 

3. Metodologia 

 

De acordo com Thiollent (1997), a pesquisa-ação consiste em um estudo, no 

qual a implementação da ação e a pesquisa acontecem de forma simultânea. A partir 

de um problema identificado são elaboradas soluções e a pesquisa é feita em tempo 

real enquanto as alternativas propostas são colocadas em prática. A observação dos 

resultados obtidos acaba sendo o cerne da pesquisa e ao mesmo tempo que se 

busca conhecimento para o aperfeiçoamento, se produz através da experimentação. 
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Esse  tipo de metodologia acontece de forma cíclica, uma vez que ao tempo que são 

propostas melhorias a solução são feitas as observações, até alcançar a solução 

ideal para a saída 

Com o objetivo de desenvolver uma startup por meio de transferência de 

tecnologia, o presente estudo visa analisar esse desenvolvimento na prática, 

podendo assim ser definido como uma pesquisa-ação.  Essa metodologia se 

caracteriza pela pesquisa aplicada, na qual a principal fonte de dados é baseadas 

na experiência do pesquisador durante o desenvolvimento do projeto. 

A pesquisa pode ser dividida, de forma macro, em três etapas como 

apresentado na Figura 10 e detalhada através do fluxograma como mostra a Figura 

11 abaixo. 

Figura 10: Etapas da Pesquisa. 

 

 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor 

Figura 11: Fluxograma para aplicação da metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de McKay e Marshall (2011) 

Conforme a Figura 11, a metodologia utilizada pode ser dividida nos 8 passos 
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seguintes: 

 

 Identificação do problema: Fase inicial e exploratória, na qual 

debate-se a respeito dos temas que podem ser abordados e defini-se de forma 

macro a área de atuação que será concentrada a pesquisa. 

 Reconhecimento do Problema: Nessa etapa procura-se entender 

melhor sobre aspectos relacionados ao problema, de forma a se criar um 

entendimento mais amplo sobre o tema e a necessidade da pesquisa. Momento em 

que são feitos os estudos que servirão de embasamento e será construído o 

referencial teórico. 

 Planejamento das atividades para solução do problema: Com o 

embasamento construído no passo anterior, agora deve se concentrar os esforços 

para identificar as ferramentas que poderão auxiliar nas ações a serem tomadas e 

de que forma essas auxiliarão na solução do problema. 

 Implementação: Etapa em que deverão ser colocadas em prática as 

atividades listadas na etapa anterior. 

 Monitoramento da solução do problema: Momento mais voltado para 

observação do funcionamento da solução e da realização de ajustes para aperfeiçoar 

a adaptação da mesma no mercado local. 

 Avaliação dos efeitos das ações: Nessa parte do projeto, devem ser 

criados indicadores ou questionários para analisar a eficácia da solução para o 

problema apresentada. 

 Aperfeiçoamento da tecnologia para o mercado local: Essa etapa, é 

a que caracteriza a pesquisa-ação como uma metodologia cíclica, pois a partir dos 

dados coletados na etapa anterior, são propostas as soluções nesta etapa e depois 

retorna-se a fase de implementação.  

 Conclusão da pesquisa-ação. Caso a etapa de avaliação mostre que 

a solução encontrada já é satisfatória, não precisa voltar ao aperfeiçoamento e com 

isso, tem se o projeto considerado como concluído e a solução deve ser aplicada 

para o problema estudado. 

uso exclusivo de prato único. 

 

4. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
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Neste capítulo, será apresentada a aplicação da metodologia para o presente 

estudo, as ferramentas que foram utilizadas e desenvolvidas da pesquisa 

 

4.1 ETAPAS DA PESQUISA 
 

4.1.1 Identificação do Problema 

 

Esse primeiro momento é caracterizado como uma fase exploratória, na qual 

debateu-se acerca de como criar uma startup por meio de transferência de 

tecnologia. Mais especificamente por meio da biotecnologia, visto que é um mercado 

ainda em expansão e que mais vem sendo explorado. Esse campo da ciência, 

estuda a aplicação da biologia com finalidade tecnológica, por meio do 

desenvolvimento de seres modificados em laboratório  para geração de valor e 

criação de novos produtos em diversas áreas. Para aplicação desse estudo, foi 

pensado três campos de exploração dessa tecnologia, agricultura, saúde e produção 

de novos alimentos. 

Devido a estrutura agropecuária do Brasil, no qual a relevância do agronegócio 

para o país é muito grande, sendo inclusive um dos maiores produtores rurais, e a 

não tão explorada biotecnologia ainda no país, identificou-se a oportunidade de 

elaboração de uma empresa de biotecnologia no setor. Dentre as oportunidades, 

destaca-se a criação de sementes e plantas geneticamente modificadas, 

principalmente com intuito de combater a seca, problema sério em algumas épocas 

do ano no país. 

Outra área de grande relevância relacionada com a biotecnologia, é a área da 

Saúde, por meio da manipulação genética, auxiliando tanto no desenvolvimento de 

medicamentos, como no de tratamentos, além de ajudar nos processos de 

diagnóstico de doenças. O mercado farmacêutico é outro em que os produtos 

biotecnológicos têm ganhado cada vez mais representatividade, principalmente no 

tratamento de doenças raras, por meio da exploração de organismos vivos e 

princípios ativos.  

Por fim, foi pensado para a realização deste estudo o ramo de produção de 

carne em laboratório, ou seja, sem necessitar do sacrifício de animais. Esse tipo de 

carne traz vantagens que vão além apenas do consumidor por ter menos gordura 

saturada, mas também para o planeta como um todo, visto que, precisa de muito 
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menos espaço, emite muito menos gases poluentes, além da sua produção gastar 

menos água. Além disso, a produção da carne em laboratório, permitiria atender à 

população mundial, ajudando a resolver um outro problema que é a fome 

 

4.1.2 Reconhecimento do problema 

 

Dentre as opções citadas, optou-se por prosseguir com a produção de carne 

em laboratório potencial de crescimento. A partir de então, começou-se a estruturar 

o referencial teórico acerca dos conceitos ligados a pesquisa, que são Startups em 

geral, satrtups de alimentação, também conhecidas como food techs e os modelos 

existentes para a transferência de tecnologia. 

Na sequência, começou-se um estudo aprofundado das empresas referências, 

com alternativas diversificadas para o problema da pecuária, para a definição do 

modelo para a transferência de tecnologia.  Essas empresas foram separadas em 

dois grupos, as já consolidadas e gigantes americanas Impossible Foods e Beyond 

Meat, e as startups israelenses em buscas de novas alternativas e visões para a 

Carne limpa, como Super Meat, Aleph Farms e Redefine Meat. 

 Por fim, começou-se a analisar as possibilidades existentes para 

viabilizar a transferência de tecnologia e programas de parceria para o 

desenvolvimento produtivo. A escolha pelo modelos de transferência se deu com o 

objetivo de mitigar gastos com pesquisa e desenvolvimento e desta forma reduzir os 

investimentos necessários para criação da Startup. Além disso, esse modelo 

permitiria a empresa detentora da tecnologia explorar um mercado consumidor de 

carne imenso sem gastos consideráveis para isso, enquanto a startup recebedora 

da tecnologia, precisaria se preocupar exclusivamente com a reprodução 

operacional e possivel melhorias e adaptações para o mercado local.  

Com base na revisão da literatura a respeito dos tipos de transferência de 

tecnologia, pode-se entender melhor de que formas seria possível realizar o 

empreendimento e optou-se por um modelo de spin-off, dado a proximidade com a 

Universidade para realiar a transferencia da tecnologia e também  pelo entenimento 

de que seria o que melhor se encaixaria junto as ideias para  execução do projeto. 

 

4.1.3 Implementação 
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Para iniciar o processo de implementação, precisa-se entender sobre os dois 

principais pontos que norteiam esse processo. Primeiro, o enfrentamento regulatório, 

como cada órgão impactará no processo de transferência de tecnologia, o que é 

necessário para conseguir todas as regulações necessárias, quais são essas e qual 

o prazo para que esse processo seja concluído. O outro ponto de destaque e que 

impacta diretamente no projeto é referente a viabilidade financeira do mesmo, com 

o entendimento de alguns pontos principais como ponto de equilíbrio, projeções de 

vendas e de mercado e entendimento amplo acerca  dos custos e despesas, a fim 

de calcular o retorno esperado e o VPL do projeto. 

 

4.1.3.1. Enfrentamento Regulatório 

 

Quando se pensa a respeito da regulação desse modelo negócio, é importante 

separar em duas partes, sendo a primeira referente a matéria prima que será 

utilizada para a produção do alimento e a segunda com relação à impressora 3D de 

fato. Essa divisão se faz necessária, pois além dos cuidados com o que será ingerido 

de fato, tem que se a ter com a forma em que é produzida, pois exigirá o mesmo 

nível de certificação e preocupação para tudo que entrar em contato com os 

ingredientes que virão a se tornar o produto final para a refeição do consumidor. 

A respeito da matéria prima, tem de se manter atento às regras de 

regulamentação impostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), que é responsável pela normatização de produtos de origem animal e 

vegetais in natura. Esse órgão tem como um de seus principais objetivos, garantir a 

segurança alimentar fiscalizando as indústrias de alimento. 

Já a parte da regulamentação da impressora 3D em si, terá de se ter uma 

atenção especial com a  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

responsável por fiscalizar produtos que foram processados ou sofreram alguma 

modificação. Por meio do controle sanitário, esse órgão visa promover a proteção da 

saúde da população e fiscaliza os processos e tecnologias associados à produção.  

Além disso, existe também a questão da vigilância sanitária, que funciona a 

nível municipal e estadual e visa prevenir riscos à saúde da população. Esse órgão 

fiscaliza todos os tipos de alimentos, processos tecnológicos e matérias primas 

envolvidas na produção. Desta forma, a vigilância sanitária será responsável por 

fiscalizar o produto como um todo uma vez que este chegue ao mercado e tenha 
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contato com o consumidor final. 

No que tange a alimentação, existem também alguns programas de boas 

práticas, com o objetivo de incentivar através de normas técnicas, como o Programa 

Alimentos Seguros (PAS). As empresas participantes deste programa são 

incentivadas a implementar a ABNT NBR 15635:2008 - Serviços de alimentação - 

Requisitos de boas práticas higiênico-sanitárias e controles operacionais essenciais, 

para assegurar aos consumidores que seus produtos são livres de contaminação. 

Além disso, segundo Brigitte Bertin, coordenadora da Comissão de Estudos de 

Segurança de Alimentos da ABNT, é obrigatório que os alimentos não proporcionam 

riscos a saúde dos consumidores e para isso, a ABNT NBR ISO 22000:2006 aponta 

os requisitos que as empresas devem atender para dar essa garantia, sendo a 

certificação uma comprovação disso. 

 

Figura 12: Fluxograma Enfrentamento Regulatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor 

 

4.1.3.2 Viabilidade Econômica 

 

Segundo a pesquisa “Valor além do preço”, realizada em 2019 33% dos lares 

brasileiros são propensos a comprar produtos Premium, sendo que destes, 29% 

apontaram para o segmento de Carnes. Além disso, a pesquisa revelou que 

embalagens menores são estratégicas para esse tipo de produto, uma vez que, por 

mais que seja consumida uma quantidade menor do que com produtos 

convencionais, o valor final ainda fica dentro do orçamento com os outros tipos de 
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produtos. Outro ponto relevante da pesquisa, é que quando analisado apenas os 

consumidores online, o percentual cresce para 43% dos lares, mostrando o poder do 

mercado premium nos tempos atuais. Ainda segundo esse estudo, a preferência é 

por embalagens menores, de modo que o consumidor consiga manter o valor gasto 

e diminuir a quantidade de consumo. 

Além disso, outro mercado forte a ser estudado é com relação a população 

vegana/ vegetariano do Brasil. Estudos recentes do instituto Ipsos estimam que 4% 

da população brasileira seja formada por vegetarianos e ainda segundo o mesmo, 

28% da população vem se preocupando em comer cada vez menos carne. Desta 

forma, pode-se identificar dois nichos a serem direcionados, dos consumidores 

preocupados com uma menor ingestão de carnes, uma vez que a carne cultivada 

não traria a maioria dos malefícios,  e dos propriamente vegetarianos  

Por fim, verificou-se em contato com a Redefine Meat, que o custo médio de 

produção previsto seria de US$10,00 por Kg. Assim, o projeto estimou a venda do 

produto no Brasil em US$12,00 por Kg e valor para o consumidor final de US$17,00 

por Kg. Dos 2 dolares de diferença entre os custos e o valor de venda, estimou-se 

um repasse de 20% para empresa que fornece a tecnologia. 

Desta forma, para o cálculo do VPL utilizou-se as seguintes premissas: 

 O projeto estimou para o primeiro ano 1% do consumo de Carne 

per capita anual no Brasil que se estima ser de 42,2Kg (ABIEC, 2019)  

 O projeto estimou no primeiro ano 1% da população brasileira que 

consome carne Premium, que como verificou-se acima pelo estudo "Valor além do 

preço" é de 30% dos brasileiros - estimativa de 600.000 pessoas  

 Taxa de crescimento estimada da demanda de  8% ao ano como 

observada do setor de biotecnologia no país, de acordo com a taxa anual esperada 

de crescimento dos negócios de biotecnologia, como apresentado pela Grand View 

Research (2020)  

 Investimento inicial de US$1.100.000,00 como será detalhado na 

sequencia 

 Custo da impressora 3D de US$15.000,00 como divulgado em por 

Giuseppe Scionti (2019), fundador da Novameat Tech, outra empresa de impressão 

3D de carne cultivada 

 Produção de 20Kg/h como estimativa da empresa detentora da 
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tecnologia para 2021, além disso, o projeto estimou a produção por 12h dia por 220 

dias  

 Taxa de atratividade de 15%, para chegar nesse número, utilizou-

se como base a tabela de custo de capital da Aswath Damodaran, e somou-se os 

custos de capital de comida processada e de biotecnologia, que eram de 5,4 e 8,6 

respectivamente  

 

Para chegar no valor do investimento inicial, foi considerado o valor de 

US$200.000,00 para cada uma das licenças regulatórias, ou seja, esse valor para a 

certificação do produto junto ao Mapa e Anvisa, e o mesmo valor para regularizar a 

produção junto a Anvisa e o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Para 

esses valores, utilizou-se como base estudo realizado pela Anvisa em 2020. Somado 

a esses US$400.000,00 tivemos US$633.000,00 referentes ao custo de produção 

para atender a demanda estipulada por 3 meses, considerando um consumo mensal 

linear. Para chegar nessa conta do fluxo de caixa, utilizou-se a demanda projetada 

nas premissas de 420g por ano e 600.000 pessoas, com um custo de US$10 ,00 por 

unidade como justificado anteriormente também. Além disso, viu-se que para atender 

essa demanda com as premissas de produção, seriam necessárias 5 impressoras, 

totalizando um investimento de US$75.000, baseada na informação do fundador da 

Novameat de US$15.000 por impressora como citado anteriormente. 

A partir de todos os dados utilizados para as análises financeiras, chegou-se 

no VPL de $2.553.680,36,. Além disso, a TIR, taxa interna de retorno do projeto, foi 

calculada e teve-se um resultado de 49%. Por fim, o payback calculado, que é quanto 

tempo demora para o investimento ser recuperado, foi de 2,5 anos.  

Com esses três resultados, em valor absoluto, percentual e em quantidade de 

tempo, pode se concluir que o projeto é economicamente viável. Essa conclusão 

deu-se uma vez que o VPL encontrado foi acima de 0, que a taxa interna de retorna 

foi bem acima da taxa mínima de atratividade exigida para esse tipo de negócio como 

apresentado nas premissas e de que o tempo de recuperar o investimento de apenas 

2,5 anos. 
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Quadro 2: Análise VPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

4.1.4 Monitoramento 

 

Nessa parte, as observações feitas durante o processo de implementação, 

serão fundamentais para o aperfeiçoamento da tecnologia, de forma que essa seja 

ajustada ao mercado brasileiro e se torne capaz de melhor solucionar o problema. 

Desta forma, a partir dos dados observados na análise de mercado e de conversas 

junto ao orientador, optou-se por direcionar a produção a embalagens de menor 

quantidade, entre 100 e 400g. Essa ação, é uma tentativa de conseguir atrair não só 

as classes mais altas ao consumo de uma carne cultivada Premium, mas também 

os 33% dos lares já habituados a consumir esse tipo de produto como citado na 

referida pesquisa. 

 

4.1.5 Avaliação dos efeitos das ações 

 

Após a implementação de algumas alterações, na tentativa de ajustar a 

tecnologia para melhor se adaptar ao mercado brasileiro, foram feitas reuniões com 

o orientador desse projeto para verificar a real efetividade dessas ações e ser dado 

prosseguimento. Com os resultados da pesquisa, que mostram uma maior aceitação 

do produto quando vendido em pequenas porções, acredita-se que assim, o mesmo 

será capaz de atingir um número maior de pessoas e conquistar mercado de forma 

mais acelerada. 
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4.1.6 Aperfeiçoamento do Plano de Ações 

 

Nessa etapa, ajustou-se o processo para a entrega de um produto já embalado 

em menores porções, abrindo mão da ideia inicial de vender a carne cultivada a 

Granel. Entendeu-se que as duas alternativas são excludentes, uma vez que como 

demonstrado anteriormente pela pesquisa “Valor além do preço” a venda de 

produtos premium se dá principalmente por embalagens menores e mantendo 

preços acessiveis. 

 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Esse trabalho teve como principal objetivo estruturar um modelo de negócio 

para criação de uma startup de carnecultivada utilizando a transferencia de 

tecnologia. A partir da demonstração dos modelos de transferencia de tecnologia e 

de como as empresas que buscam uma alternativa para a carne tem se comportado, 

pode-se entender melhor acerca dos temas que permeiam a pesquisa. Além disso, 

com o esudo das empresas, buscou-se apresentar como cada uma delas vem 

fazendo para tornar seus respectivos produtos escaláveis e assim conseguirem 

realmente se consolidarem no mercado de carnes. 

Com relação ao modelo de negócios, a partir das análises realizadas e dos 

estudos regulatórios e financeiros feitos durante o desenvolvimento do projeto, 

permitiu-se estruturar um Canvas, como proposto por Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur (2010). E também, para apoiar nessa construção, foi elaborado um E3Valeu, 

para apoiar no entendimento das trocas de valores dentro da rede proposta conforme 

proposto por Gordijn (2002). 
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Figura 13: Modelo de negócios baseado em Canvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor 

 

 

Figura 14: E3 Value. 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor  

 

Pretende-se a criação da empresa juntamente a Universidade, para aplicar o 

spin-off da transferência de tecnologia, e também o aproveitamento das impressoras 

3D para o desenvolvimento da Startup no momento inicial e de testagens. Além 

disso, tem-se duas relações principais, primeiramente com um grande player da 
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venda de carne, garantindo um consumo mínimo, de pelo menos 1/3 da demanda 

projetada, de forma a viabilizar os gastos com produção e pagamento de Royalties 

a segunda grande relação que deve ser evidenciada, junto a Redefine Meat, que 

será a startuo Israelense parceira, e fornecerá o modelo para a produção da Carne 

e os filamentos que geram a Carne cultivada por meio de biorreatores e são a matéria 

prima para o processo. 

O consumidor final que espera-se atingir, são as pessoas que se definem 

vegetarianos/ veganos, consumidores preocupados com uma alimentação mais 

saudável e com um mundo mais sustentável. Para atingir esse mercado, espera-se 

construir parcerias com influencers em redes sociais para promovera o produto para 

um público já engajado e em linha com a proposta de valor. Essa, se norteia na 

questão de uma produção de carne mais sustentável, que seja capaz de manter o 

sabor e a textura da carne tradicional e atender a demanda crescente que se estima 

que não conseguirá ser atendida pela pecuária tradicional como apresentado em 

pesquisas durante o desenvolvimento do projeto. 

A empresa estruturada terá como principais atividades, garantir toda a parte 

regulatória para um alimento industrializado e toda a questão relativa a transferência 

de tecnologia israelense para viabilizar o negócio. Além disso, terá uma missão 

importante no contato com os clientes, para conscientizar com relação aos benefícios 

e construir uma relação de credibilidade e confiança com o cliente fina, de modo que 

esse se sinta confortável com o produto e assim garanta-se acordos de venda com 

os grandes distribuidores de carne como citado acima. 

Por fim, temos a parte financeira, com as estruturas de custos e as fontes de 

receita. Com relação as fontes de receita, o principal serão os acordos que garantirão 

as vendas e a capacidade de conseguir esses irá determinar o valor do negócio. Já 

com relação ao primeiro, deve-se destacar o valor que será repassado a empresa 

israelense que foi responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, também os 

custos relativos as impressões e os investimentos necessários para estimular o 

crescimento do ecossistema de startups dentro da Universidade, e por fim, custos 

relativos para garantir toda parte regulatória referente a transferência de tecnologia, 

a permissão da comercialização junto ao Mapa e Agencias Sanitárias e para 

seguirem as boas práticas da Anvisa, que garantirão a credibilidade do produto. 

Devido ao VPL positivo e ao potencial do mercado não explorado pelas 

premissas, enxerga-se que o empreendimento estudado tem um valor muito alto. 
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Inclusive por isso, pensa-se na possibilidade de colocar esse modelo em prática em 

trabalhos futuros de pós graduação e disseminar cada vez mais o consumo da carne 

cultivada. Além disso, para trabalhos futuros, recomenda-se a estruturação de outros 

cenários para a análise financeira e entendimento mais amplo de como o mercado 

pode vir a se comportar e possíveis alternativas para cada um dessas situações 

De forma geral, as questões propostas no estudo foram respondidas e espera-

se que com isso, seja possível estimular o crescimento do ecossistema de startups. 

E também, que seja mais explorada a questão da transferência de tecnologia no 

ambiente empreendedor das universidades, pois como visto, tem um grande 

potencial para elevar a quantidade de startups criadas. 
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