DESAFIO ABIQUIM DE INOVAÇÃO

Objetivo
| Sensibilizar as PME químicas sobre o acesso e facilidades da EMBRAPII – Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial.
O vencedor do desafio receberá apoio da consultoria Pieracciani para estruturar o projeto e
submeter a um dos ICTs – Institutos de Ciência e Tecnologia da EMBRAPII, em 90 dias.
Parceria

| PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS

Inscrições

| 6 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014.

A Abiquim considera essencial que a inovação ocorra dentro de um ambiente sustentável, de
geração do conhecimento, de aumento do emprego de alta qualidade, de promoção da
competitividade da indústria e, por conseguinte, da qualidade de vida da sociedade brasileira.
Em 2013 o Governo Federal lançou o Programa Inova Empresa com investimentos de 32,9
bilhões de reais para capacitação e inovação industrial. Especificamente, foi direcionado 1 bilhão de
reais para financiamento de pesquisa aplicada a fundo perdido por meio da EMBRAPII – Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial.
Entendemos que esta é uma oportunidade única para nossa indústria e precisamos nos
preparar para aproveitá-la. Neste sentido, a Abiquim decidiu lançar um desafio à PME associadas: o
Desafio ABIQUIM de Inovação.
Achamos ideal então começar as comemorações de nossos 50 anos com uma provocação às
pequenas e médias empresas químicas associadas à Abiquim: o Desafio ABIQUIM de Inovação.
Como todos sabem, ciência de alta qualidade e com produção constante tem uma função
dupla: induz o desenvolvimento tecnológico e serve como uma vitrine mais que respeitável para a
criatividade do país.
O objetivo desta iniciativa é sensibilizar e capacitar as pequenas e médias empresas na
estruturação de um projeto de pesquisa aplicada a ser apresentado à EMBRAPII.
As empresas deverão apresentar uma proposta de projeto de pesquisa inovador que será
submetido a uma banca de especialistas a ser definida pela Abiquim, com representantes da
indústria e academia.
A proposta vencedora receberá todo apoio ABIQUIM e da consultoria PIERACCIANI para
estruturar o projeto de pesquisa e submeter a um dos Institutos de Ciência e Tecnologia da
EMBRAPII.
Nossa parceira no Desafio, a PIERACCIANI, aplica conhecimento de vanguarda no campo da
gestão e organização empresarial. Conduz projetos junto à ABDI, e trabalha com diversas empresas
da cadeia química brasileira. Representa no Brasil, desde 1996, a PRITCHETT, líder mundial em gestão
de transformações por processos, que atua em 20 países e tem como clientes 80% das 500 maiores
empresas dos EUA (Fortune).
Não há dúvida que as inovações são impulsionadas, cada vez mais, por PME. E, isto só se
tornará realidade em nosso país se nos capacitarmos.
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Regulamento


O resultado operacional líquido (ROL) da empresa deverá ser de no máximo R$ 200 milhões em
2012.



A proposta de projeto de pesquisa aplicada deverá ter no máximo cinco (5) páginas e propor um
desenvolvimento de até 24 meses.



As áreas temáticas são Energia e Saúde:



A escolha do projeto vencedor do desafio de inovação será realizada com base nos requisitos do
regulamento e por banca definida pela ABIQUIM.



A ABIQUIM e a PIERACCIANI se comprometem em prestar todo apoio à empresa vencedora do
desafio para estruturar e submeter o projeto, mas não se compromete com sua aprovação pelo
ICT, esta atribuição é exclusiva do ICT que julgará o mérito do projeto para aprovação.

Cronograma
06/01/14 a 28/02/14 Inscrições
01/03/14 a 14/03/14 Seleção da empresa
17/03/14 Anúncio da empresa selecionada
18/03/14 a 18/06/14 Elaboração do projeto com a empresa selecionada

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS ÁREAS TEMÁTICAS, O REGULAMENTO E A BANCA JULGADORA
SERÃO PUBLICADAS NO DIA 6 DE JANEIRO DE 2014 NO SITE DA ABIQUIM.

