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Matéria no site da ABC traz boa visão jornalística do evento: 
http://abc.org.br/centenario/?Integrar-para-inovar 
 
Destaques do Evento: 
 
Abertura com Diretores da ABC e Jorge Guimarães destacaram os objetivos dessa 
reunião 
 
A) Fernando Figueiredo (Presidente da Abiquim): Falou sobre a relevância da 
inovação no Setor Químico para a economia e mencionou a entrada dos SENAI - ISI's 
para reforçar a pesquisa aplicada. Convidou a ABC para um evento sobre baixo 
Carbono. 
 
Em seguida houve uma discussão sobre aspectos gerais do setor: 
1 - Galembeck pediu destaque para o trabalho que o Figueiredo tem feito junto ao 
congresso nacional: Deputado Paulo Pimenta do RS coordena uma ação estruturada 
no congresso. Todo mês há um café da manhã no congresso com deputados em cada 
área. Deputado Izalci Lucas cuida da área de ciência e tecnologia, incluindo um estudo 
sobre logística. Deputado Joao Paulo Papa assumiu o tema e conduz 3 pautas 
principais: Uso do Gás pela Ind. Química e Matérias Primas, Logística, Grupo Executivo 
da Industria Química (que no passado já foi muito relevante na criação dos polos 
petroquímicos). Hoje o governo faz alguma resistência à criação desse grupo, com 
fracos argumentos. Deputado Izalci vai abrir o próximo seminário. 
2 - Fernando Tibau da ABIQUIM: Explicou o que é a comissão de tecnologia da 
ABIQUIM, e que ela se reúne mensalmente. 
 
B) Rafael Navarro: Gerente da Braskem falou sobre pauta da comissão de tecnologia 
da ABQUIM.  
Power Point: Descrição da comissão, agenda, pautas principais etc. 
Destaca que EMBRAPII tem poucos projetos assinados no setor químico. 
Houve uma intensa discussão sobre alguns problemas relacionados a EMBRAPII e o 
setor. Se dispuseram a buscar mais ligações entre EMBRAPII e empresas. Entendem 
que faltam unidades EMBRAPII focadas no setor, entretanto, as que existem não 
conseguem projetos com as empresas. Ressaltou-se a importância da prospecção. Os 
principais "outcomes" da discussão foram: 
1 - Buscar uma forma de ampliar as UEs para os ISI's, assunto que já está sendo 
conduzido com a nova chamada específica para os ISI's. 
2 - Remover a barreira do "track record" para novas unidades, o que envolveria mudar 
o contrato de gestão da EMBRAPII, nesse aspecto, gerando espaço para grupos de 
pesquisa própria descompromissados com P&D industrial, aumentando o risco de 
insucesso do sistema. 
3 - Melhorar os processos de prospecção nas atuais unidades EMBRAPII. 



 
Indústria 4.0: ainda embrionário, possibilidade de ampliar conectividade na cadeia 
agilizando entrega e produtividade. Vão fazer um evento sobre o assunto com 
apresentações da BASF e cases. O potencial é enorme na opinião deles. 
 
IUPAC - O maior evento de química do mundo (3mil pessoas) será no Brasil, trará 4 
prêmios Nobel, lançamento de nova tabela periódica com 4 novos elementos.  
Em paralelo haverá um seminário ABIQUIM de Tecnologia e Inovação, 12 e 13/07 de 
2017. 
 
Break para almoço 
 
C) Carlos Eduardo da EMBRAPII: fez uma ótima apresentação sobre EMBRAPII. 
Destacando o impacto que o sistema tem causado nas unidades vinculadas. Mostrou o 
rápido crescimento do sistema e depoimentos destacando as virtudes do modelo que 
tem a velocidade adequada aos processos de inovação no Brasil. 
 
D) Felipe Pereira e Rodrigo Secioso do BNDES: apresentaram o PADIQ: Lançado em 
2015 com ótima análise e foco, mas até agora ainda não contratou nenhum projeto 
por conta da morosidade na submissão de propostas e julgamento. 50% das propostas 
(em valor) já desistiram do processo. A subvenção econômica será feita por parte da 
FINEP (que está sem recursos). Agora eles iniciam o período de contratação e avaliam 
que deverá ser demorado (mais 12 meses possivelmente). Achei o sistema inviável 
devido ao longo tempo de julgamento e contratação incompatíveis com as 
necessidades da inovação. 
 
E) Jailson Bittencourt do MCTIC: apresentou a ENCTI em relação ao setor químico: 
Iniciou com uma apresentação básica sobre a estratégia. Manteve-se na visão geral, 
citando apenas como ha química em todas as 12 áreas prioritárias. Listou as 6 
principais áreas em que a química eh essencial: Água, Alimentos, energia. Tratou de 
grandes temas e tendências mundiais em ciência, sociedade 5.0, etc. Falou de química 
industrial com foco na agenda de sustentabilidade. 
 
Discussão: 
João Fernando: Arrecadação do FNCT cai 45% e recursos disponíveis caem 75%, 
porque a ciência perdeu prioridade? O que ocorre com a política de C&T&I. Não houve 
resposta objetiva para isso. 
 
F) Galembeck: fez uma boa apresentação sobre o desenvolvimento da química no 
Brasil, sua qualidade e comparou a sua importância frente à outras áreas do 
conhecimento. Mostrou que o número de escolas de química ou engenharia química 
no Brasil que estão classificadas entre as 100 melhores do mundo supera ou iguala os 
de áreas próximas. Mostrou 10 papers de autores brasileiros, publicados entre 2010 a 
2015, com centenas de citações. Em 3 destes papers todos os autores são brasileiros. 
Entretanto a qualidade do ensino e da pesquisa é muito variável. Criticou o foco das 
pesquisas:  
1 - Fraca estratégia 



2 - Pesquisadores decidem temas independentemente, com pouca influência de 
políticas públicas e de estratégias nacionais - que têm sido praticamente inexistentes.  
3 - Somente a Petrobras conseguiu fazer indução, em escala importante. 
4 - Temas são os da moda, porque os pesquisadores se preocupam muito com os H 
index. 
 
Sobre os Institutos do MCTI: 
- Os laboratórios nacionais operam como departamentos universitários 
- Não comprometimento das infraestruturas com projetos estratégicos, que inexistem 
- Grandes gastos e pouca entrega 
 
Frases Fortes surgidas na discussão: 
- Governança inadequada para as atividades importantes 
- Precisamos de Rumos, tanto quanto de recursos. 
- Comunidade de pesquisa deve olhar mais para o que a Indústria tem feito e a 
ABIQUIM tem sido um exemplo do como estruturar projetos, temas etc. 
 
Discussão: Cassinelli disse que, como empresário, sempre teve dificuldade de trabalhar 
com as universidades, cobram muito caro e querem patentear e se apropriar de forma 
exagerada. 
 
G) Paulo Coutinho: Senai em Tecnologias Químicas 
Apresentou o modelo ISI, geral e colocou foco nos ISIs de química. Explicou as 
competências dos laboratórios que ele esta dirigindo, mostrou infraestrutura, etc. 
Mostrou também os mesmos detalhes para os outros ISIs da area de química. 
 
Paulo Coutinho mostrou como fez uma estratégia para o ISI, com base em sua 
experiência empresarial.  
 
H) Cassinelli: Água, Energia e mudanças climáticas vão reger os negócios do futuro. 
Falou sobre grandes desafios da natureza para a química em função dos desafios da 
sustentabilidade. O Petróleo deve ter seu consumo reduzido e ficará obsoleto. Falou 
muito de tecnologias, mas pouco dos entraves no financiamento de pesquisa. Falou da 
nova química, com moléculas produzidas a partir de fontes renováveis que são mais 
ricas em Oxigênio e devem se constituir em novas soluções, com a obsolescência do 
petróleo. Mostrou oportunidades de inovação para o setor e uma agenda com longa 
experiência dele na indústria.  
 
I) Jaime Rabi: Fez um impressionante histórico da política industrial em Química nas 
décadas de 80 e 90. A apresentação do Dr. Rabi foi o ponto alto do evento, uma vez 
que mostrou como as políticas governamentais conseguiram atrapalhar as boas 
iniciativas. A apresentação merece ser revista como um “case” e será anexada aos 
autos da série de eventos. Falou das PDPs e criticou o sistema de desenvolvimento da 
química fina. Aponta que essas políticas atrapalharam o desenvolvimento da inovação 
no setor de química fina e fármacos. A empresa dele, a Microbiológica, sobreviveu a 
tudo isso, mas ficou claro que os programas do governo foram historicamente 
desenvolvidos sem visão empresarial que destruíram muitas empresas do setor. 



 

Problemas mapeados no setor químico: 
 
De ordem geral:  
1 - Falta de planejamento em todos os níveis e de um grande programa mobilizador. 
2 – Alta Fragmentação: pesquisadores conduzem projetos individuais na maioria dos 
casos sem alguma coordenação para o atingimento de objetivos maiores,  
3 - Não há um caminho claro a seguir nem definição de objetivos maiores,  
4 - Falta de estabilidade e agilidade no sistema de fomento,  
5 - Governança inadequada,  
6 - Falta de priorização para áreas de maior potencial, alta dispersão de recursos,  
7 - Burocracia extrema nos programas de financiamento aos projetos com empresas. 
 
De ordem especifica:  
1 – Há uma crise no setor, matérias primas, apesar do baixo preço do petróleo não tem 
valor competitivo e energia é muito cara,  
2 - Falta de capacidade do setor de pesquisa para provar lucratividade para novos 
conceitos de processos e produtos, de forma a estimular novos investimentos.  
3 - Há necessidade de fortalecimento de instrumentos de fomento para as grandes 
iniciativas,  
4 – Existe alta expectativa no modelo EMBRAPII, que poderá crescer no setor para 
suportar as necessidades de projetos de inovação das empresas, mas não às demandas 
de grandes iniciativas que envolvem um plano estratégico mais amplo. 
 

Principais ações para o setor 
 
Aspectos Gerais: 
 
1 - A falta de planejamento maduro para C&T no âmbito federal e especificamente nos 
institutos de pesquisa têm resultado numa baixa eficácia na aplicação de recursos para 
P&D. Mesmo com muitos instrumentos de apoio, como PADIQ, EMBRAPII, Lei do Bem, 
etc, o sistema não tem o foco necessário para realizar grandes ações.  É preciso 
urgentemente iniciar uma ação de planejamento detalhado dos institutos de 
pesquisa em todos os âmbitos. 
 
2 - A morosidade e burocracia nos atuais instrumentos de apoio à P&D&I transformam 
várias iniciativas de P&D em empresas em uma experiência extremamente frustrante. 
O sistema de fomento cria a expectativa de apoiar o setor, as empresas aderem e 
depois de alguns anos, percebem que teria sido melhor, mesmo que mais dispendioso, 
usar recursos próprios e avançar mais rapidamente. A EMBRAPII é uma nobre exceção 
e deve continuar a ser ampliada. É preciso dar continuidade à criação de 
instrumentos de fomento mais ágeis capazes de desenvolver rapidamente grandes 
projetos aplicados/integrados com a velocidade necessária à inovação e ao mercado. 
 
3 - Faltam recursos e, a partir de um bom planejamento e uma ligação mais forte entre 
grandes projetos mobilizadores baseados em necessidades do governo e os planos de 
ação dos institutos de pesquisa, é necessária a injeção de recursos compatível e 



estável. A formação de recursos humanos deve estar sintonizada com esse 
planejamento. A desconexão entre os atores envolvidos tem sido ampla e a 
instabilidade dos gestores, políticas e recursos inviabiliza qualquer iniciativa. É preciso 
um plano mais concreto para Inovação. O CCT está tentando fazer isso, mas com 
pouco sucesso por agendar reuniões com pouca antecedência. 
 
4 - Sobre as Universidades: Apesar de ser difícil o planejamento no ambiente 
universitário, seria importante fazer uma revisão na postura dos NIT's em relação à 
proteção de PI e à geração exagerada de patentes com valor questionável. As grandes 
reclamações são que os NIT's exageram na valoração de patentes e não têm 
competência para lidar com o acompanhamento do licenciamento nem com os 
contenciosos comuns dessas atividades. O valor das patentes precisa ser relativizado. 
Chegou o momento de valorizar os licenciamentos bem-sucedidos. É necessária a 
geração de parâmetros mais robustos para a avaliação das contribuições da 
academia com a inovação. 
 
 
Aspectos específicos para o Setor químico: 
 
1 - Formular uma política industrial realmente capaz de melhorar as condições 
básicas para maior competitividade para o setor químico. Matérias primas e energia 
não podem ser muito mais caras que em outros Países. Hoje não há quase investidor 
disposto a correr o risco de colocar recursos numa fábrica no Brasil e empresas 
brasileiras estão investindo pesadamente em unidades produtoras - no Exterior. 
 
2 – Realizar uma estratégia nacional detalhada para o setor químico, focando e 
aproveitando as vantagens comparativas do Brasil, priorizando foco e investimentos 
em tecnologias sustentáveis, química verde, etc. Usar grandes demandas 
governamentais como indutor de elementos do planejamento, de forma a garantir 
demanda após os projetos de desenvolvimento para inovação. Deve-se garantir a 
estabilidade dos objetivos e fluxo de recursos para essa estratégia, por pelo menos 
uma década e instrumentos ágeis de fomento. 
 
3 - Estabelecer uma pauta agressiva para que as unidades EMBRAPII ligadas ao setor 
químico melhorem e ampliem os processos de prospecção de parcerias com empresas 
e buscar uma expansão da oferta de unidades em química, principalmente as baseadas 
nos Senai - ISI's. Mais ligações entre a EMBRAPII e a ABIQUIM tem potencial de 
fortalecer o setor, tendo em vista propostas já elaboradas pela associação. 
 
4 – Revisar currículos de cursos e programas de PG de química, materiais e engenharia 
química de forma a criar a cultura da valoração da viabilidade econômica nas 
pesquisas sobre novos produtos e processos na área de química, de forma a atrair 
interesse de empresas e investidores. 
 
5 – Mais especificamente, é preciso que o sistema EMBRAPII estimule todas suas 
unidades a prospectar mais as indústrias químicas. Seria também importante treinar 
essas instituições sobre a postura em prospecções e busca de parcerias. Há também a 



expectativa de ter mais unidades EMBRAPII com competências em química, 
principalmente as novas ligadas ao programa dos ISI’s do Senai. 
 
 
 


