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21/10/2014 – INOVAÇÃO 

Aviso de pauta 

CNI divulga pesquisa inédita sobre bioeconomia no Brasil 
Dados do levantamento feito com empresários, acadêmicos e representantes do governo e do Congresso 

Nacional serão apresentados em Fórum que ocorre  nesta quinta-feira, 23 de outubro, em São Paulo 

 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), 
realiza na próxima quinta-feira, 23 de outubro, em São Paulo, o 3° Fórum de Bioeconomia: políticas públicas 
e ambiente para inovação e negócios no Brasil.  Nesta edição, serão apresentados os resultados de pesquisa 
inédita, encomendada pela CNI, que traça amplo diagnóstico do cenário da bioeconomia no Brasil. A 
pesquisa foi realizada com 100 representantes de empresas ligadas ao setor, 40 integrantes dos poderes 
executivo e legislativo federal e 20 da academia. 
 
Entre os dados, a pesquisa revela os investimentos em bioeconomia, os principais obstáculos a serem 
superados e as vantagens e desvantagens da indústria. A pesquisa orientará os debates sobre a construção 
de propostas de modernização e adequação de leis, decretos e normas para o setor e a avaliação das 
oportunidades de negócios e produção nas áreas de biotecnologia, agronegócio e de saúde. 
 
O termo bieconomia foi criado pelos professores Juan Enriquez e Rodrigo Martinez - fundadores da Harvard 
Business School Life Sciences Project. A bioeconomia analisa as ciências da vida, principalmente genética, 
biologia molecular e celular - afetam e transformam produtos, negócios e a indústria mundialmente. De 
acordo com a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE), a expectativa é que a 
biotecnologia industrial movimente €300 bilhões em 2030. Atualmente, o mercado maior é o de 
biocombustíveis, seguido do de bioquímicos e de bioplásticos. 
 
O Fórum de Bioeconomia reunirá 250 representantes da indústria, do setor público e da academia. Entre os 
convidados estão Gregory Stephanopoulos, professor de engenharia química do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT-EUA); João Furtado, presidente-executivo da Associação Brasileira de Biotecnologia 
Industrial (ABBI); Fernando Reinach, sócio-gestor do Fundo Pitanga de Investimento; Roel Collier, 
representante do TPG Creative Capital (EUA) e Bernardo Gradin, presidente da GranBio e representante da 
MEI/CNI. 
 
SERVIÇO: 

Evento: 3° Fórum de Bioeconomia – políticas públicas e ambiente para inovação e negócios no Brasil 

Data: 23 de outubro, quinta-feira 

Horário: das 9h às 16h45 

Local: Hotel Grand Hyatt, Avenida das Nações Unidas, 13.301, São Paulo – SP. 
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PROGRAMAÇÃO 

08:30 – 09:00  Credenciamento e café de boas-vindas 

09:00 – 09:15  Abertura 
Carlos Eduardo Abijaodi, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI 

09:15 – 10:00  Apresentação 
Resultado da Pesquisa sobre Bioeconomia e Avaliação do Ambiente do Brasil para 
os bionegócios 
Bernardo Gradin, presidente da GranBio e representante da MEI-CNI 

10:00 – 10:30  Coffee break - COLETIVA 

10:30 – 11:00  Keynote – 1 
O impacto da engenharia metabólica e biologia sintética: mudança de paradigma 
nos negócios do século XXI 
Gregory Stephanopoulos, professor do departamento de Engenharia Química, MIT 
(EUA) 

11:00 – 12:00  Talk Show – I 
Construção de capital humano (tecnólogos e tecnocratas) para o sucesso da 
bioeconomia 
Pedro Wongtschowski, presidente do conselho do Centro Nacional de Pesquisa em 
Energia e Materiais, (CNPEM) 
João Furtado, presidente-executivo da Associação Brasileira de Biotecnologia 
Industrial (ABBI) 
Jorge Ávila, professor da Universidade do Rio de Janeiro (UniRio) 
 Mediador: 
William Waack 

12:15 – 14:00  Almoço 

14:00 – 15:00   Talk Show II 
Experiências práticas de investimento e análise de risco em negócios 
biotecnológicos 
Bernardo Gradin, presidente da GranBio 
Fernando Reinach, sócio-gestor do Fundo Pitanga 
Roel Collier, director da TPG Alternative & Renewable Technologies (ART) 
Mediador: 
William Waack 

15:00 – 15:30  Keynote - 2 
Políticas públicas para bioeconomia na Europa 
Piero Venturi, chefe da seção de Ciência e Tecnologia da delegação da União 
Europeia no Brasil 

15:30 – 16:30  Talk Show III 
Bioeconomia e a interface da ciência e tecnologia  
Gregory Stephanopoulos, professor do departamento de Engenharia Química, MIT 
(EUA) 
José Fernando Perez, diretor-presidente da Recepta Biopharma 
Piero Venturi, chefe da seção de Ciência e Tecnologia da delegação da União 
Europeia no Brasil 
Edmundo Aires, vice-presidente de Inovação e Tecnologia da Braskem 
Mediador: 
William Waack 

16:30 – 16:45  Conclusão e próximos passos 
José Augusto Fernandes, diretor de Políticas e Estratégia da CNI 
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ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Gerência de Jornalismo da CNI 

 

(61) 3317-9578 / 8917 / 9825 

imprensa@cni.org.br 

http://www.portaldaindustria.com.br/ 

http://www.bancodemidia.cni.org.br 

https://twitter.com/CNI_br 

https://www.facebook.com/cnibrasil 

http://www.youtube.com/user/cniweb 


