
Dados iniciais:



Qual o salário médio do Químico ?

Em um levantamento recente feito pela Revista Exame com a consultoria Catho, a profissão de 

Químico está entre as mais bem remuneradas da área, perdendo apenas para a Engenharia 

Química e a Química Industrial.

A pesquisa revelou que os vencimentos médios de um químico ficam em R$ 2.981, com 

uma curiosidade inesperada: as mulheres ganham mais!

No comparativo, a média salarial das mulheres é quase o dobro dos homens. Veja a diferença:

•Mulheres: R$ 4.374

•Homens: R$ 2.217

O que explica essa diferença? A Química vem se tornando uma área equilibrada em termos de 

gênero. Como as mulheres têm se dedicado mais à formação contínua, acabam encontrando 

oportunidades de trabalho em cargos de maior responsabilidade.

Nas indústrias de grande porte (farmacêutica, bebidas, materiais, tintas e vernizes etc.) é possível 

encontrar vagas para Químicos com salários entre R$ 4.600 até R$ 10.000.

Já as empresas públicas, como as de água e saneamento ou de energia, tem oferecido salários 

entre R$ 5.800 e R$ 8.000. Os concursos públicos são uma importante fonte de empregos para os 

Químicos que desejam trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e docência. Universidades, 

institutos de pesquisa, Petrobras e prefeituras são os maiores contratantes e têm constante demanda 

por esses profissionais. Os valores vão de R$ 3.000 a R$ 6.000, sem contar os benefícios e a 

estabilidade.

Geração Y e W!!

estão sempre conectados;

preferem computadores a livros;

vivem em redes sociais;

buscam sempre novas tecnologias



Qualquer tipo de mudança produzida para obter vantagem 

competitiva

Nos objetios
(produtos e serviços)

 INOVAÇÃO

Mudanças Tecnológicas

Mudanças na Gestão

Mudanças nos Produtos Nos meios

(processos)

INOVAÇÃO =    Ideias + 

Implementação + Resultados



• Microempresas – 0 – 360 mil

• Pequeno Porte – 360 mil a 3.600mil

• De cada 100 empresas 99 são micro e 

pequeno porte

EMPREENDEDORISMO
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67% da renda dos brasileiros são 

provenientes de pequenas e 

micro empresas



De onde os empreendedores tiram suas ideias?

- 4% pesquisa

- 5% descobertas na onda da revolução de TI

- 20% descobertas ao acaso

- 71% copiaram ou modificaram uma ideia encontrada em

experiencia anterior
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Investimentos em P&D (como % do orçamento total)

O processo empreendedor nas empresas incubadas de base tecnológica
José Dornelas

Números: Empresas incubadas no Brasil
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Educação formal dos empreendedores

Pós-graduação em negócios
(PhD, MBA, especialização)

Pós-graduação em área
tecnológica (Msc/PhD: eng, qui,
fis, bio, med,...)

Nível universitário em área
tecnológica (eng, qui, fis, bio,
med,...)

Nível universitário em
administração/negócios 

Segundo grau completo
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CONDIÇÕES PARA INOVAÇÃO

Pequenas start-ups dependem de grandes empresas: 

• Como consumidoras ou fornecedores

• Como fonte de financiamento, 

• Para oportunidades de saída de seus produtos, 

• Para conhecimento (produção, mercado, gestão e P&D) 

• Para abertura de novos mercados.

Grandes empresas dependem de start-ups: 

• Para desenvolvimento de produtos, 

• Como fornecedores de conhecimento, 

• Para renovação organizacional (novos modelos de negócios), 

• Para abertura de novos mercados, etc





EMPREENDEDORISMO PODE SER 
APRENDIDO?

• Busca de oportunidade e iniciativa

• Persistência

• Comprometimento

• Demanda e eficiência e qualidade

• Correr riscos calculados

• Estabelecimento de metas - Organização

• Busca de informações

• Persuasão e rede de contatos

• Independência e auto-confiança

• Trabalho em equipe

• Criatividade

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
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Suporte às empresas spin-off

Incubadoras

“It is a space / 
environment, where a new 
business has a renowned

address and have access to
tools, information sources

and relationships they
need to grow healthily and

develop their ability to
survive in the competitive

market.”

Fabian Monds, Ulster University
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Pontos para reflexão:

Momento econômico

Perfil da geração que está na pós-graduação

Papel formador da pós-graduação


