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QUEM SOMOS

 A Inprenha Biotecnologia é uma empresa voltada para o 

desenvolvimento de produtos inovadores no cenário das 

biotecnologias da reprodução

 Startup fundada em 2008 por 3 empreendedores para explorar 

uma tecnologia inovadora no segmento de reprodução animal

− Tecnologia desenvolvida em conjunto com a USP

− Pedido de patente já solicitado no Brasil e concedida em 

diversos países do mundo

 Obteve recursos não-reembolsáveis de fontes como 

Fapesp, CNPq e Finep

 Aporte do Fundo de Inovação Paulista em 2014

− Fundo gerido pela SP Ventures

− Investidores são: Fapesp, Finep, Desenvolve SP, Sebrae-SP,

Corporacion Andina de Fomento e Investidores Privados

 Empresa obteve licença do estabelecimento junto ao Mapa 

em Maio de 2015 – SP 000104-0 e aguarda liberação do registro 

do produto para comercialização



Co-fundador de uma das maiores 

empresas de venda de ingressos da 

Am. Latina

+10 anos de experiência professional

em consultoria de gestão e

banco de investimento

Administrador de

empresas pela FGV

Time experiente e multidisciplinar

+ 20 anos de experiência 

em reprodução animal

Co-inventora em 2 patentes

na área de reprodução

Veterinária com doutorado em 

reprodução animal pela UNESP 

Especialista em andrologia 

e técnicas de criopreservação 

de sêmen

Co-inventor em 1 patente

na área de reprodução 

Veterinário com doutorado em 

reprodução animal pela UNESP 

Co-fundadora e CEO Co-fundador e Head de Pesquisa Co-fundador e Membro do Conselho

EMPREENDEDORES

Erika Morani Levi MoraniMarcelo Roncoletta



Atenuar a reação imunológica no processo de reconhecimento materno 

facilitando assim a implantação e estabelecimento da gestação

Produto utilizado no momento da inovulação de embriões e/ou inseminação artificial, 

por simples deposição no corpo do útero da fêmea, cuja ação é aumentar a taxa de prenhêz

Taxa de Prenhez em procedimentos de IA (%)

A INOVAÇÃO

Nota: Testes realizados com 3.686 animais



TAMANHO DE MERCADO

Mundo
300 milhões de

doses por ano

Brasil
12 milhões de

doses por ano

Sizing do mercado de inseminação artificial em bovinos



MERCADO BOVINO E O USO

DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Existe muito espaço para incremento no uso da IA em bovinos

Nota: USDA, NDDB Dairy Services, Eurostat, ASBIA, IFCN, Thibier und Wagner 



Tecnologia com inovação comprovada e 

patentes já reconhecidas em diversos países

Solicitação em análise finalPatente concedida
Solicitação 

aguardando análise

China

Europa

Índia

África do Sul

Japão

Rússia

EUA

Brasil

REGISTRO DE PATENTE
Engloba todos os mamíferos



BOVINOS

2009:

 Programa PRIME 

(U$60mil)

2011:

 RHAE/CNPq 

(U$150mil)

2012:

 FAPESP/PIPE II  

(U$ 250mil) 

2013: 

 FAPESP / FINEP 

PIPE/PAPPE III 

(U$ 190mil) 

EQUINOS

2016:

 FAPESP/FINEP 

PIPE/PAPPE III 

(U$ 190mil) 

Desafios de curto prazo

Futuros projetos com 

animais em extinção e 

Internacionalização.

Desafios de 

médio prazo

Futuros projetos

em Humanos

SUÌNOS

2017:

 FAPESP/FINEP 

PIPE/PAPPE III 

(U$ 270mil) – em análise

ROTA DE INOVAÇÃO
Desenvolvimento de novas aplicações e usos



Linha de 

Fomento
Ano Status

Valor da 

subvenção
Desafios

PIPE-FASE II 2011 Finalizado ~U$ 250mil

 Scale up de produção

 Validação conceitos  (IA/TE/FIV)  e 

ajuste de dose ótima

PIPE PAPPE 

SUBVENÇÃO      

FASE III

2013 Finalizado ~U$ 190mil

 Apoio de ações para registro produto

 Plano de marketing empresa/produto

 Ampliação de possibilidade de 

mercado (teste de eficácia em 

pequenos ruminantes e FIV)

PIPE PAPPE 

SUBVENÇÃO    

FASE III

2016
Em 

andamento
~U$ 180mil

 Scale up de produção

 Melhorias no Controle de Qualidade

 Teste de eficácia em equinos

PIPE FASE II 2016 Em análise ~U$ 225mil  Diagnóstico precoce de prenhez

PIPE PAPPE 

SUBVENÇÃO   

FASE III

2017 Habilitado ~U$ 300mil

 Teste de eficácia em suínos (inovação 

na forma de administração inclusive)

 Apoio a ações para enquadramento 

em normativas internacionais



Portfolio
Revolucionando a Pecuária



Estamos no radar ...



Marcelo Roncoletta

mroncoletta@inprenha.com.br

(16) 99193-3695

inprenha.com.br

/inprenha


