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  RESUMO  

 

Título: A Gestão da Inovação do Setor Elétrico Nuclear Brasileiro 

Objetivo do trabalho: Este trabalho se propõe a estudar, de forma ampla, como está sendo 

estabelecida a Política de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da Eletrobras para consolidar 

a participação do setor nuclear nas linhas de fomento à inovação do setor elétrico brasileiro. 

Apesar de sua representatividade, a Eletrobras Eletronuclear, uma empresa do Sistema 

Eletrobras, não está contemplada no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do setor, gerido 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e está começando a se estruturar em 

termos de gestão de inovação, buscando fontes de incentivo aos seus projetos de P&D+I. 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Esta é uma pesquisa aplicada de caráter 

descritivo, com abordagem predominante qualitativa, utilizando como técnicas, a revisão de 

literatura, pesquisa documental e estudo de caso por meio de observação participante. A revisão 

de literatura foi realizada com o uso de técnicas bibliométricas, além da busca de trabalhos de 

especialistas do setor. Para a coleta de dados serão realizados a pesquisa documental (dados 

secundários), combinado com entrevistas semiestruturadas e observação (dados primários).  A 

análise das informações coletadas se dará por meio de análise de conteúdo e posterior 

triangulação teoria/caso/teoria. 

Resultados Esperados: Com essa pesquisa espera-se: construir um panorama das atividades 

de P&D+I da Eletronuclear (realizadas, em curso e futuras) e um plano de ação específico para 

a Ciência, Tecnologia e Inovação nuclear no país; propor estratégias, boas práticas e diretrizes 

específicas sobre a políticas de inovação; propor soluções que possam eliminar os principais 

obstáculos na promoção de produtos tecnológicos da  energia nuclear brasileira; e identificar 

possíveis fontes de financiamento para implementação das tecnologias nucleares.  

Implicações práticas: Com este espera-se influir na participação mais ativa da Eletronuclear 

no âmbito da Comissão de Política Tecnológica (CPT) da Eletrobras; e suportar o aumento do 

número de projetos de P&D+I realizados pela empresa. 

Originalidade e contribuições: Verificou-se haver uma escassez de trabalhos empíricos sobre 

a área nuclear, principalmente no que se refere à gestão da inovação, tomando como referência 

um caso real. A política de inovação da Eletrobras é um documento recente e a Eletronuclear 

começa a se organizar para criar uma mentalidade de inovação na empresa. Este trabalho 

apresenta-se como uma forma de impulsionar este processo.  
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Produção Técnica/Tecnológica: O relatório do caso pode servir de instrumento de análise para 

outras empresas do setor elétrico que não são consideradas no programa de P&D da ANEEL 

ou que estão ainda amadurecendo no que se refere à gestão da inovação. Também pretende-se 

realizar workshops e seminários para públicos-alvo especializados para trazer à tona a discussão 

sobre a política de inovação no setor nuclear. O panorama das atividades de P&D+I da 

Eletronuclear e o seu plano de ação específico permitirá ainda uma maior interação da 

Eletronuclear com as demais empresas do setor elétrico e, logo, a identificação de projetos da 

mesma família para desenvolvimento do setor como um todo. E, devido à escassez de literatura, 

pretende-se aumentar o número de publicações em periódicos do tema. 

Palavras-chave: Pesquisa e desenvolvimento; Inovação; Eletrobras; Eletronuclear; Energia 

Nuclear; Energia Elétrica; Gestão da Inovação 
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 ABSTRACT  

 

Title: Innovation Management of the Brazilian Nuclear Electric Sector 

Objective: This work aims to study, in a wide way, how the Eletrobras Research and 

Development and Innovation Policy is being established to consolidate the participation of the 

nuclear sector in the innovation promotion lines of the Brazilian electric sector. Despite its 

representativeness, Eletrobras Eletronuclear, a company of the Eletrobras System, is not 

included in the sector's Research and Development Program, managed by the National Electric 

Energy Agency (ANEEL), and is beginning to structure itself in terms of innovation 

management, seeking sources of incentive for their R&D+I projects. 

Procedures / Method to solve the problem: This is a descriptive applied research, with 

predominant qualitative approach, using as techniques, literature review, documentary research 

and case study through participant observation. The literature review was performed with the 

use of bibliometric techniques, in addition to searching for work by industry experts. For data 

collection will be conducted documentary research (secondary data), combined with semi-

structured interviews and observation (primary data). The analysis of the collected information 

will take place through content analysis and subsequent theory / case / theory triangulation. 

Expected Results: To build an overview of Eletronuclear's R&D+I activities (carried out, 

ongoing and future) and a specific action plan for nuclear science, technology and innovation 

in the country; to propose strategies, good practices and specific guidelines for innovation 

policies; to propose solutions that can eliminate the main obstacles in the promotion of 

technological products of Brazilian nuclear energy; and to identify possible sources of funding 

for nuclear technology implementation. 

Practical implications: It is expected to influence Eletronuclear's more active participation in 

the Eletrobras Technological Policy Commission (CPT); and support the increased number of 

R&D+I projects undertaken by the company. 

Originality and contributions: There has been a shortage of empirical work on the nuclear 

area, especially regarding innovation management, taking as reference a real case. Eletrobras' 

innovation policy is a recent document and Eletronuclear begins to organize itself to create an 

innovation mindset in the company. This work is presented as a way to boost this process.  

Technical / Technological Production: The case report can serve as an analytical tool for other 

utilities that are not considered in ANEEL's R&D program or are still maturing in innovation 
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management. It also intends to hold workshops and seminars for specialized audiences to bring 

up the discussion on innovation policy in the nuclear sector. The overview of Eletronuclear's 

R&D+I activities and its specific action plan will further allow Eletronuclear to interact more 

closely with other companies in the electricity sector and, therefore, to identify projects of the 

same family for the development of the sector as a whole. And, due to the scarcity of literature, 

it is intended to increase the number of publications in journals of the theme. 

Keywords: Research and Development; Innovation; Eletrobras; Electronuclear; Nuclear 

energy; Electricity; Innovation management 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As conquistas científicas e tecnológicas aceleram-se nas últimas décadas e a dinâmica 

de ciência e tecnologia (C&T) é fator determinante para o estabelecimento de um ambiente de 

investimento favorável e de aumento da competitividade de blocos econômicos, países, 

industrias e outros. Pode se afirmar que toda economia moderna dependerá cada vez mais da 

ciência e da tecnologia.  

Assim, C&T assumem uma dimensão estratégica com profundas implicações para a 

soberania nacional. Nas próximas décadas, não haverá nação verdadeiramente soberana que 

não disponha de um eficiente sistema de inovação tecnológica, principalmente da indústria. A 

reestruturação competitiva da economia brasileira, tendo em vista uma crescente integração 

com economia mundial e diminuição dos atrasos acumulados, tem como pressuposto a 

aceleração da capacitação do país em ciência, tecnologia e inovação (CTI) (GUIMARAES e 

MATTOS, 2013). Sob esse aspecto, a prioridade da política de CTI deverá ser privilegiar a 

geração, absorção e difusão de novas tecnologias pelo setor industrial e outros setores da vida 

nacional.  

Desde o final dos anos 1990, o Brasil parece ter consciência da necessidade de uma 

política de C&T que esteja explicitamente articulada com seu processo de desenvolvimento. A 

promoção da inovação tecnológica passou a ser incluída de maneira explícita entre os principais 

objetivos da política brasileira (VIOTTI, 2008). 

O Brasil desenvolveu um complexo e significativo sistema CTI. Esse sistema engloba 

diversas agências governamentais, como o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) estaduais, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), universidades públicas 

e privadas, institutos de pesquisa do governo federal, inúmeros centros de pesquisas em 

empresas estatais, centros de pesquisas vinculados às forças armadas, institutos e centros de 

pesquisa vinculados a vários governos estaduais e alguns centros de pesquisa no setor privado. 

Nessa estrutura, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) tem 

sido um grande e importante responsável pela coordenação das políticas de C&T no país.  

O país também se utiliza e utilizou, ao longo desses anos de busca de crescimento 

tecnológico, de programas mobilizadores, um conjunto de projetos de pesquisa aplicada com o 

objetivo de desenvolver a tecnologia de um produto, processo ou sistema utilizando os recursos 
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humanos e materiais de empresas interessadas e de outras instituições, mediante vínculos 

contratuais. Neste aspecto, pode-se citar o da Petrobras (Produção de Petróleo em Águas 

Profundas), o da Telebrás (Sistema Trópico), o da Embraer (Programa Aeronáutico), o da 

Marinha (Propulsão Nuclear) e o da Agência Espacial Brasileira (Missão Espacial Completa 

Brasileira – MECB), ativando o processo de capacitação tecnológica das empresas. 

No âmbito da empresa, quando os consumidores passaram a selecionar o que comprar 

pelo preço, pela qualidade e utilidade, diante de um ambiente de competição, as empresas 

começaram a se preocupar com a sua sobrevivência e iniciaram um processo de redução de 

custos produtivos e de aumento de sua produtividade, e a inovação tornou-se um fator 

importante a ser considerado em seus investimentos. Logo a competitividade mostra-se um 

fator ambiental de extrema força impulsionadora de inovações e do desenvolvimento social da 

humanidade. 

O processo de inovação enfoca os esforços técnicos e científicos de modo que eles 

venham efetivamente atender as necessidades do mercado. A inovação é estratégica, traz 

vantagens competitivas e soluções essenciais para que as empresas enfrentem a concorrência 

atual. Esta ênfase é muitas vezes dirigida às empresas privadas, porém, há alguns anos, o 

Governo tem se preocupado também com a inovação em organizações públicas e/ou de 

economia mista com políticas de inovação e leis que estimulam o crescimento da P&D+I destas 

empresas e também a aquisição e introdução de novas tecnologias.  

Em 1999, foram criados os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia e, em meados da 

década de 2000, foi promulgada a Lei de Inovação (Lei no 10.973/2004). Ainda em meados 

daquela década, foi aperfeiçoada a legislação relativa aos incentivos ficais para a inovação, que 

passaram a compor o terceiro capítulo da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005), e intensificaram-

se os programas e as chamadas públicas para apoio a empresas pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) (POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011).  

Segundo Tidd et al. (1997), o progresso de qualquer inovação depende de variáveis que 

irão formatar o contexto geral do processo de inovação, inclusive do setor a que esta inovação 

será inserida. No caso do setor público, o desafio é ter um processo de gestão da tecnologia que 

funcione mesmo inserido em um ambiente burocrático e nem sempre flexível como o setor 

privado. 

Destaca-se, neste contexto de novo milênio no setor público, a Lei no 9.991/2000 como 

o marco do início do movimento de P&D Tecnológico do Setor de Energia Elétrica no Brasil.  

As companhias atuantes no setor elétrico (geração, transmissão e distribuição – GTD) são 

obrigadas a terem investimentos mínimos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e eficiência 



3 

 

energética, segundo regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), e se tornam, assim, engajadas em atividades de inovação que lhes permitam enfrentar 

seus desafios tecnológicos e de mercado.  

O Programa de P&D do SEB regulamentado pela Lei 9.991/2000 passou a obrigar as 

empresas do setor a alocar 1% de sua receita operacional líquida (ROL) em investimentos de 

projetos de P&D, para promover a inovação no setor. Segundo dados da ANEEL (2018), desse 

montante, 40% é direcionado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, 

40% fica sob discricionariedade da empresa (e regulado pela ANEEL), enquanto os 20% 

restantes vão para o Ministério de Minas e Energia. Os investimentos em P&D são reconhecidos 

e aprovados, pela ANEEL, somente após a avaliação dos projetos e verificação das despesas. 

Esta avaliação é feita pelo Comitê Gestor de Eficiência Energética (CGEE), um centro de gestão 

de P&D vinculado ao Ministério de Minas e Energia. 

Várias tecnologias têm sido desenvolvidas nestes anos de investimentos em P&D por 

parte das empresas do setor elétrico nacional e de seus parceiros no âmbito do Programa de 

P&D da ANEEL (FERNANDINO e OLIVEIRA, 2010). Entre as áreas de pesquisa sugeridas 

pela regulamentação estão eficiência energética, fontes renováveis, meio ambiente, 

confiabilidade do sistema, planejamento e operação dos sistemas elétricos, medição e cobrança, 

novos materiais e componentes e pesquisa estratégica (CASTRO et al., 2017).  

As empresas do SEB investiram, entre 2008 e 2017, R$ 4 bilhões em ações de P&D+I, 

contabilizados em projetos que foram finalizados até dezembro de 2017 e fiscalizados pela 

ANEEL (ANEEL, 2018). Além desses investimentos, da necessidade de atualização e 

modernização deste campo, o SEB também se torna atrativo, para estudar as inovações 

tecnológicas, ao se considerar as obrigações legais que fazem com que as concessionárias e 

permissionárias de energia brasileiras reservem um percentual de sua Receita Operacional 

Líquida (ROL), em projetos de P&D+I. A ideia da regulação da P&D foi justamente promover 

a inovação no setor, resultando em sua melhoria operacional. 

A Lei do Bem (Lei no 11.196/2005) também se tornou forte impulsionadora para o 

desenvolvimento tecnológico no país e tem crescido nos últimos anos no setor elétrico brasileiro 

(SEB) através do apoio dos grupos de P&D+I da Eletrobras, a empresa do Governo Federal que 

coordena as empresas públicas deste setor. Em 2001, através da IN nº 1187 da Receita Federal, 

os incentivos fiscais foram regulamentados e em 2017, através da Portaria nº 4349, o MCTIC 

regulamentou os procedimentos para a prestação de informações dos projetos que pretendem 

se beneficiar pela Lei do Bem. Assim, as empresas do SEB, inclusive as que não têm a 
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obrigatoriedade de comprovação exigida pela ANEEL, estimularam-se a se organizarem para 

o apoio a diversos projetos inovativos. 

O mercado brasileiro de energia elétrica opera de forma regulada, contando atualmente 

com um conjunto de empresas concessionárias com maior ou menor nível de integração nos 

segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização (GTDC). O SEB é um setor 

em que as tecnologias são dominadas pelos fornecedores, e a maior parte das inovações das 

empresas de geração, transmissão e distribuição de energia no Brasil vem de aquisições junto a 

empresas multinacionais de materiais e equipamentos (BIN et al., 2015). A gestão da inovação 

tecnológica, neste contexto, é importante, visto que, segundo os autores Pfitzner, Filho e Brittes 

(2016), ela é um macroprocesso de sistematização de outros processos correlatos e ferramentas 

para uma melhor apropriação dos resultados da inovação pela organização.  

No que se refere à dinâmica inovativa do setor, existem certas limitações das empresas, 

não apenas no que diz respeito à detecção de oportunidades tecnológicas, mas especialmente 

em suas possibilidades de garantir boas condições de apropriação dos resultados da inovação 

(AMARAL, 2012). 

A gestão da inovação tecnológica é o conjunto de ações que permitem não só a 

implementação de tecnologias, equipamentos, pesquisa ou desenvolvimento, mas 

principalmente que permitem alcançar os objetivos de implementar essas mudanças com a real 

obtenção de contribuições relevantes. 

Um papel de crescente destaque está reservado para as tecnologias portadoras de futuro, 

pelo potencial que elas têm de promover profundas alterações nos vários setores da sociedade. 

São consideradas tecnologias portadoras de futuro a nano tecnologia, a biotecnologia e algumas 

formas de geração de energia. As modalidades de geração de energia com baixa emissão de 

CO2 passarão a ter participação crescente na matriz energética mundial, frente às preocupações 

com meio ambiente. Nessa categoria estão a energia fotovoltaica, a eólica, a utilização do 

hidrogênio nas células combustíveis e energia nuclear.  

Dentre as empresas que estão no Programa de P&D da ANEEL, as empresas Furnas e 

Eletronorte, mostram um dos maiores investimentos em P&D+I, cujos montantes investidos 

ficam em média de R$ 43,7 milhões e R$ 47,4 milhões, respectivamente. Essas duas empresas 

são parte do grupo Eletrobras, detentora de um centro de P&D+I cativo, o CEPEL - Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica (ANEEL, 2018).  

Pode-se afirmar que a principal empresa do SEB é a Eletrobras (ROVERE et al., 2018). 

A Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. é uma sociedade de economia mista e de 

capital aberto sob controle acionário do Governo Federal Brasileiro e atua como uma holding, 
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dividida em geração, transmissão e distribuição. Ela foi criada em 1962 para coordenar todas 

as empresas do setor elétrico. 

A Eletrobras, comprometida com seus projetos de P&D+I, reguladas e gerida pela 

ANEEL, divulgou recentemente sua Política de P&D+I das Empresas Eletrobras (POL-07). A 

política, que foi atualizada para adequação ao padrão vigente e para modernização dos 

princípios e diretrizes, foi aprovada por meio da deliberação DEL-199/2018, em 28/09/2018. 

Esta política tem o objetivo de estabelecer diretrizes e orientações gerais para as ações de 

pesquisa e desenvolvimento relacionadas à ciência ou tecnologia, buscando a implementação 

sistemática de inovações para elevar a competitividade das empresas do sistema Eletrobras. 

Para gestão dessa política e das ações inovativas, há a atuação forte do CEPEL, que 

exerce a Secretaria Executiva de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Comissão de 

Política Tecnológica das empresas Eletrobras (CPT). É o executor central de suas linhas de 

pesquisa, programas e projetos, e provê consultoria e assessoramento na avaliação de 

resultados, na gestão do conhecimento tecnológico e sua aplicação (CEPEL, 2018).  

A Eletrobras Eletronuclear é uma empresa subsidiária da Eletrobras, e, através de sua 

produção de energia pela fissão nuclear, é responsável por mais de 30% da eletricidade 

consumida no Estado do Rio de Janeiro, proporção que se ampliará quando Angra 3, terceira 

usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), estiver concluída. Considerando 

esta conclusão e a operação de Angra 3, a energia nuclear passará a gerar o equivalente a 50% 

do consumo do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o Brasil é o maior produtor de energia 

nuclear da América Latina, com produção de 1986 MWe (sem considerar Angra 3), o que 

representa aproximadamente 46% da energia nuclear gerada na região (ELETRONUCLEAR, 

2018). 

Apesar de sua representatividade no SEB, e de ser parte integrante da Eletrobras, a 

Eletrobras Eletronuclear não está contemplada no Programa de P&D coordenado pela ANEEL.  

Desde 2008, a empresa foi dispensada pela ANEEL de aplicar os recursos por ela regulados em 

P&D e eficiência energética, visto que é autorizada e não prestadora de serviços públicos. Além 

disso, para o setor nuclear, a ANEEL é responsável apenas pela parte de comercialização da 

energia gerada, definindo anualmente as proporções de cotas-partes e de montantes anuais de 

energia a serem alocados, de acordo com os mercados consumidores. A maior parte do processo 

nuclear, ou seja, sua produção e transmissão, é controlada pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), que assim como a ANEEL, também é uma autarquia federal brasileira, porém 

é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC).  
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A CNEN atua em conformidade com a sua atribuição de promover e incentivar a 

pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear e em aplicações das radiações 

ionizantes no Brasil. São oferecidas consultorias técnicas (que envolvam P&D) para empresas 

do setor produtivo que pretendam utilizar técnicas nucleares em suas atividades rotineiras ou 

na solução de problemas tecnológicos nucleares específicos. Tratam-se de produtos e serviços 

com alto grau de especialidade, com alto valor técnico-científico agregado. Os produtos 

ofertados pelas atividades de P&D da CNEN são conhecimento científico (publicações 

técnicas) e tecnologia (protótipos, processos, métodos, softwares) nas áreas nuclear e correlatas 

(CNEN, 2019). 

As atividades de P&D conduzidas no âmbito da CNEN são executadas em suas unidades 

técnico-científicas e abrangem as seguintes áreas de conhecimento: reatores; ciclo do 

combustível; fusão termonuclear; aplicações da energia nuclear na indústria, saúde, agricultura 

e meio ambiente; rejeitos, radioproteção; dosimetria e metrologia. 

A Eletrobras Eletronuclear, apesar de ser uma indústria nuclear, é bem distinta das 

demais atividades controladas pela CNEN, pois ela produz energia. De forma análoga, apesar 

de produzir energia, é bem distinta das outras empresas energéticas brasileiras, visto que é a 

única a produzir energia por meio da fissão nuclear.  

De forma a atender seus objetivos estratégicos específicos, a Eletrobras Eletronuclear 

contratou um estudo para analisar o cenário de inovação e prospecção tecnológica energética 

nuclear mundial para o horizonte de 2050, e gerou como resultado um escopo de tecnologias, 

no campo da energia nuclear, de interesse à indústria nuclear brasileira. Este estudo focou em 

inovações através de implementação de tecnologias de produção (“hard”), não abrangendo, por 

exemplo, aspectos organizacionais e de gestão que fomentam e sustentam a inovação (“soft”), 

melhorias de processos/ inovações incrementais. 

Em paralelo, e como consequência de sua participação na P&D+I do SEB, a 

Eletronuclear aprovou na 1437º reunião da Diretoria Executiva em 27/11/2018 a adoção da 

Política de P&D+I das Empresas Eletrobras, com homologação em 23/01/2019. A 

Eletronuclear tem representantes na CPT, coordenada pelo CEPEL/Eletrobras no intuito de 

exercitar as políticas e estratégias de inovação definidas por esta comissão, e participar da 

priorização e coordenação de ações conjuntas, acompanhamento, controle e prestação de contas 

dos projetos no segmento de P&D+I das empresas do Sistema Eletrobras. A Eletronuclear faz 

parte da CPT desde abril de 2018 e tem uma participação menos ativa na comissão, se 

comparada com as demais empresas da Eletrobras, já que a prestação de contas dos projetos de 

P&D estão ligadas à ANEEL, e a Eletronuclear não possui obrigação legal de alocar 
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porcentagens de sua receita operacional líquida em investimentos de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento. 

É neste contexto, que este trabalho se propõe a estudar, de forma ampla e detalhada, 

como está sendo estabelecida a Política de P&D+I da Eletrobras. São contribuições deste estudo 

avaliar como a empresa está preparada para fomentar, orientar   e   priorizar   a   pesquisa, o 

desenvolvimento e a inovação nos empreendimentos que fazem parte do seu grupo, 

considerando o contexto institucional de cada empresa, em especial a Eletronuclear, e também 

como a Eletrobras garante a sinergia dessas ações e o seu alinhamento com o planejamento 

estratégico e/ ou planos de negócios. 

Cabe ainda, examinar o estudo do cenário de inovação e prospecção tecnológica 

energética nuclear mundial, identificando quais são os projetos que a Eletrobras Eletronuclear 

está se inclinando a indicar e a adaptar à sua realidade e como esta priorização está sendo 

realizada.  Esta análise pretende enxergar um plano de ação específico para a P&D+I nuclear 

no país.  

Basicamente, essas contribuições proporcionam uma visão geral do processo de P&D+I 

Eletrobras no SEB e ao mesmo tempo o processo de desenvolvimento de P&D+I na energia 

nuclear, a fim de verificar qual a contribuição do setor elétrico nuclear neste conjunto (Figura 

1).  Será possível, através desta análise, buscar boas práticas de empresas do setor elétrico que 

já executam seus programas de P&D+I (inseridas ou não na ANEEL) e contribuir para o 

levantamento e concentração das atividades de P&D+I da Eletronuclear, sejam elas 

provenientes dos incentivos da Lei do Bem, das participações na CPT, do planejamento 

estratégico da empresa e dos projetos pilotados pela Diretoria Técnica da empresa, além 

daquelas alçadas pelo estudo específico da consultoria sobre o cenário de inovação e prospecção 

tecnológica energética nuclear mundial para o horizonte de 2050. Essas contribuições têm, 

também, como objetivo aumentar a participação da Eletronuclear no âmbito da CPT, embora 

não exista a obrigação de investimentos em P&D pela ANEEL, consolidando o setor nuclear 

como participante atuante e ativo nas linhas de fomento à inovação do setor elétrico brasileiro. 

Como consequência, será permitido fomentar a ideia que, embora a ANEEL impulsione os 

projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, P&D deve ser uma prioridade das empresas.  

Por fim, este trabalho também se propõe fazer uma análise da política de inovação 

utilizada e da gestão da inovação na Eletrobras Eletronuclear, propondo características ideias, 

diretrizes e boas práticas para esta empresa, através do estudo da política de P&D+I de sua 

holding Eletrobras, e da consideração das especificidades da inovação do setor nuclear, para 

fomentar e auxiliar a aplicação real dos projetos selecionados pela empresa para modernizar e 
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inovar o setor elétrico nuclear brasileiro e diminuir suas disparidades com o setor nuclear 

mundial.  

 

Figura 1. Atuação nuclear nos projetos de P&D+I do Setor Elétrico 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

A estrutura desta pesquisa é assim disposta: Capítulo 1, contendo introdução, objetivos 

geral e específicos e justificativa da pesquisa; Capítulo 2, apresentando o referencial de 

sustentação teórica: Gestão da Inovação Tecnológica; Modelos, Técnicas e Ferramentas da 

Gestão da Inovação; Capítulo 3, descrevendo os procedimentos metodológicos, como será feita 

a análise dos resultados e  a descrição dos casos; o Capítulo 4 apresenta análise e discussão dos 

resultados e o Capítulo 5 com as considerações finais.  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Diante do exposto, e de acordo com todas as contribuições esperadas desse trabalho, 

tem-se os seguintes questionamentos:  

 Como a Eletrobras Eletronuclear pode ser considerada parte integrante do Programa 

de P&D+I do SEB Eletrobras, consolidando a participação da energia nuclear nas 

linhas de fomento à inovação? 

 A empresa Eletrobras Eletronuclear está preparada e tem estrutura de gestão da 

inovação para suportar a implementação das tecnologias nucleares internacionais 

consideradas no estado da arte? 

A busca pelas respostas das perguntas apresentadas leva a diversos objetivos, que se 

organizam a partir de um objetivo principal, que serão descritos a seguir. 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 
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O objetivo principal deste trabalho é obter uma visão geral do processo de P&D+I do 

setor elétrico brasileiro em especial do processo de desenvolvimento de P&D+I na energia 

nuclear, a fim de verificar qual a contribuição do setor elétrico nuclear neste conjunto. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Estudar, de forma ampla e detalhada, como está sendo estabelecida a Política de 

P&D+I da Eletrobras de forma a avaliar como a empresa está preparada para 

fomentar, orientar e priorizar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação nos 

empreendimentos que fazem parte do seu grupo, em especial a Eletronuclear; 

2) Estudar como está sendo estabelecida a Política de P&D+I da Eletrobras, na 

Eletronuclear: 

 Descrever a política de inovação atual e as técnicas de gestão da inovação 

existentes na Eletronuclear, considerando características, ideias, diretrizes para 

esta empresa, através do estudo da política de P&D+I e das ações de gestão de 

sua holding Eletrobras; 

 Examinar o estudo do cenário de inovação e prospecção tecnológica energética 

nuclear mundial; 

 Identificar boas práticas de empresas do setor elétrico que já executam seus 

programas de P&D+I (inseridas ou não na ANEEL); e 

 Contribuir para o aprimoramento das atividades de P&D+I da Eletronuclear a 

fim de desenvolver um plano de ação específico para a P&D+I nuclear no país. 

 

Neste tópico cabe ressaltar as delimitações da pesquisa. É importante destacar que o 

trabalho não se propõe a fazer: 

 Aprovar um projeto de P&D+I da Eletronuclear pela ANEEL ou pela CPT, nem o 

acompanhar depois; 

 Criar uma política de inovação específica para a Eletronuclear, deixando de 

considerar a atual política de inovação das empresas Eletrobras; 

 Criar um modelo de gestão da inovação para a Eletronuclear, que não venha a seguir 

a gestão adotada pela holding;  
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 Discutir a relevância, do ponto de vista técnico, dos projetos e das tecnologias 

escolhidas para a Eletronuclear como prioridades, ou propor mecanismos de seleção 

destas tecnologias. 

 

No Apêndice III observa-se o mapa-síntese que relaciona as informações gerais para a 

compreensão clara das propostas do projeto, pois permite a análise dos elementos essenciais do 

mesmo de maneira objetiva e holística e a correlação dos dados para a correta execução da 

pesquisa. 

Abaixo encontram-se os principais resultados esperados do trabalho:  

 Influir no aumento da participação da Eletronuclear no âmbito da CPT, embora não 

exista a obrigação de investimentos em P&D+I pela ANEEL, consolidando o setor 

nuclear como participante atuante e ativo nas linhas de fomento à inovação do setor 

elétrico brasileiro; 

 Apoiar o aumento do número de projetos de P&D+I realizados pela empresa 

anualmente, para modernizar e inovar o setor elétrico nuclear brasileiro e diminuir 

suas disparidades com o setor nuclear mundial; 

 Ter um panorama das atividades de P&D+I da Eletronuclear  

 Plano de ação específico para a P&D+I nuclear no país que suporte as possíveis 

implantações tecnológicas previstas até 2050 e os demais projetos de P&D+I que 

serão levantados para o panorama e que ajude a eliminar os principais obstáculos na 

promoção de produtos tecnológicos na produção de energia nuclear brasileira; 

 Encontrar possíveis fontes de financiamento para implementação das tecnologias 

nucleares, através da Lei do Bem, por exemplo. 

 Trazer à tona a discussão sobre a política de inovação no setor nuclear;  

 Workshop para públicos-alvo especializados e seminários (possível produto 

tecnológico). 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

        

Este estudo se torna relevante, pois, a partir dele é possível:  
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1) Trazer os aspectos relacionados às tecnologias de gestão da inovação (“soft”) para 

o cotidiano da Eletronuclear ao invés de apenas a aquisição de tecnologias ligadas 

ao reator nuclear (“hard”) e/ou produção de energia nuclear; 

2) Aumentar a eficiência e eficácia dos resultados obtidos nos projetos de P&D+I e na 

promoção de inovação do Setor Elétrico Nacional (nuclear e convencional); e 

3) Consolidar a participação da energia nuclear no projeto de P&D+I do setor elétrico 

nacional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (GIT) 

 

2.1.1 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CTI)  

 

A CTI assumem uma dimensão estratégica pois é diretamente ligada à soberania das 

empresas ou locais que praticam o correto gerenciamento dos mesmos, ao ambiente de 

investimento favorável e ao aumento da competitividade.   

Ciência é um conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo objetivo, 

envolvendo seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais (LONGO, 2007). A 

ciência pode ser pura ou fundamental, quando desvinculada de objetivos práticos, e aplicada, 

quando visa consequências determinadas e seu rumo é determinado por fatos de ordem política, 

econômica e sociocultural. Tecnologia é o conjunto organizado dos conhecimentos científicos 

empíricos ou intuitivos empregados na produção e na comercialização de bens e serviços. 

Alguns autores consideram a tecnologia como sendo ciência aplicada. Na realidade esta 

definição pode não ser sempre verdadeira, embora no mundo atual, a tecnologia dependa cada 

vez mais de conhecimentos científicos (LONGO, 2007). 

Através do domínio da tecnologia ocorre a definição detalhada dos processos 

necessários à produção de bens e serviços. Esses processos não devem ser confundidos com os 

conhecimentos explícitos (desenhos especificações, manuais) e implícitos (armazenados no 

cérebro de pessoas) que os geraram. Segundo os autores Guimarães e Mattos (2013) essa 

confusão pode levar a cometer o grave equívoco de considerar que a simples aquisição de 

avançados equipamentos implica evolução tecnológica.  

A tecnologia é normalmente produzida e elevada à sua plena utilização pelo setor 

produtivo por meio de um sistemático encadeamento de atividade de pesquisa, 

desenvolvimento experimental e engenharia (PDE&E). Também, considerando que o 

crescimento de um país está diretamente ligado ao desenvolvimento científico e tecnológico, é 

extremamente importante o investimento em pesquisas e em estudiosos que se proponham a 

participar destas pesquisas.  

A pesquisa é a busca sistematizada de conhecimento científicos ou tecnológicos, 

conforme ela se situe na área da ciência ou da tecnologia, é uma atividade realizada com 

objetivo de produzir novos conhecimentos, que geralmente envolve experimentações. O 

desenvolvimento experimental compreende o uso sistemático de conhecimento científicos ou 
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não, oriundos da pesquisa, visando a produção de novos materiais, produtos, equipamentos, 

processos, sistemas ou serviços específicos, assim como o melhoramento significativo daqueles 

já existentes (GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

Segundo os autores Guimarães e Mattos (2013), o desenvolvimento cobre a lacuna 

existente entre a pesquisa e a produção e, geralmente, envolve a construção e operação de 

plantas piloto (engenharia de processo), construção e teste de protótipos (engenharia de 

produto), realização de ensaios em escala natural e outros experimentos necessários à obtenção 

de dados para dimensionamento de uma produção em escala industrial. A tecnologia, gerada e 

aperfeiçoada pela pesquisa e pelo desenvolvimento, pode exigir diferentes graus de elaboração 

até seu emprego em uma unidade produtiva.  

De modo análogo aos conceitos de ciência apresentados, a pesquisa básica, ou pesquisa 

pura, gera conhecimento útil para a ciência e tecnologia, com o objetivo de aumentar o que já 

é conhecido sobre determinado assunto, sem necessariamente haver uma aplicação prática. Já 

a pesquisa aplicada busca gerar conhecimento para a aplicação prática, sempre com objetivos 

pré-definidos, e solucionam problemas específicos. 

Ainda segundo Guimarães e Mattos (2013), há pouca distinção entre os limites da 

pesquisa básica e os da pesquisa aplicada quanto aos resultados, visto que a motivação é o maior 

fator para discerni-los. As empresas que fazem pesquisa básica tentam gerar ideias originais e 

invenções que avancem o conhecimento científico e tecnológico e possam ter aplicações no 

futuro. As empresas que fazem pesquisa aplicada tentam resolver os problemas práticos a que 

esses conhecimentos são aplicáveis, transformando uma ideia ou invenção em um produto, 

processo ou serviço comercialmente viável.  

O desafio de se transformar conhecimento em algum tipo de bem ou serviço de interesse 

para o mercado se revela, basicamente, na forma de: 

 Um produto inovador: bem ou serviço de grande valor agregado e intensivo em 

conhecimentos gerados, de forma direta ou indireta, pelo processo de CTI.  

 Processo inovador: conjunto de procedimentos e tecnologias que compõem o 

sistema produtivo altamente eficiente e eficaz e intensiva em conhecimentos 

gerados, de forma direta ou indireta, pelo processo CTI.  

 Empreendimento inovador: organização composta por pessoas, processos, 

produtos, gestão, cultura e outros elementos intensivos em conhecimento gerados, 

de forma direta ou indireta, pelo processo de CTI. 

Normalmente, pensa-se na inovação como na criação de um produto ou processo 

melhor. No entanto, ela poderia ser tão simplesmente a substituição de um material por outro 
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mais barato, ou uma maneira melhor de comercializar, distribuir ou apoiar um produto ou 

serviço. O desenvolvimento de inovações é realizado por pessoas ou por um grupo de pessoas 

visionárias (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

Para Schumpeter (1988), as inovações são modos totalmente diferentes de produzir e 

combinar diferentes insumos e habilidades. Como exemplos de inovações, o autor destacou que 

não são somente a introdução de um novo bem, mas também: a descoberta de um novo método 

de produção, a abertura de um novo mercado, a descoberta de uma nova fonte de oferta de 

matéria-prima e o estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria. O conceito 

schumpeteriano não associa necessariamente a inovação ao conhecimento científico. Na 

prática, muitas inovações são frutos da experimentação prática ou da simples combinação de 

tecnologias existentes.  

O Manual de Oslo (1997), que contém as propostas de diretrizes para coleta e 

interpretação de dados sobre inovação tecnológica, editado pela OCDE – Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, já descrevia que uma inovação é a implantação de 

um novo produto, um produto melhorado significativamente, um processo, um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

ambiente de trabalho ou nas relações externas. 

Drucker (2002) já apregoava que inovar é o resultado de um processo, intencionalmente 

estabelecido, com o intuito de buscar oportunidades que possam ser desenvolvidas e se tornar 

uma inovação. Segundo o autor, raramente inovações ocorrem ao acaso, e as inovações de 

sucesso surgem de empresas que estabelecem processos de inovação disciplinados. 

Alguns fatores externos influenciam profundamente na quantidade, profundidade e 

direção das inovações: o fluxo de informações entre pessoas (acesso às informações para 

desenvolvimento de novas ideias), receptividade às mudanças (para ser uma inovação, é preciso 

que ela seja assimilada e adotada por um grupo e, quanto mais profundas das mudanças 

propostas menores são as perspectivas de se dar um processo de inovação) e a disponibilidade 

capital (a quantidade inovação está relacionada ao nível de riqueza existente e ao interesse em 

investir essa riqueza em inovações em determinado ambiente). Outro fator que inibe a 

intensificação das inovações é a ausência de concorrência de mercado (GUIMARÃES e 

MATTOS, 2013).   

Trott (2012) observa que há uma tensão fundamental entre estabilidade e criatividade 

nas organizações. Se por um lado as empresas precisam de estabilidade para executar suas 

rotinas de trabalho, por outro necessitam desenvolver novas ideias e novos produtos para serem 

competitivas no futuro.  
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 A inovação vai além de atividades de P&D e dos simples esforços internos da empresa. 

O processo é sistêmico, global e tem a capacidade de gerar dinamismo e impactos duradouros. 

Schumpeter (1988) adota uma concepção abrangente de inovação, associando-a a tudo que 

diferencia e cria valor a um negócio. Isso inclui, além do desenvolvimento de novos produtos 

e processos, as atividades de criação de um novo mercado antes inexistente, a exploração de 

uma nova fonte de suprimentos e a reestruturação dos métodos de organização.  

Logo, a inovação não se trata apenas de comprar novos equipamentos ou dispositivos 

ou ainda de aderir a uma certa tendência tecnológica. Ao fazer isso, a empresa ou instituição 

passa por um processo inovador, porém não significa, necessariamente, que eles sejam uma 

vantagem competitiva, ou seja, novidade em outras organizações ou para os concorrentes e/ou 

clientes. 

Portanto, para a inovação tecnológica, a questão não são os esforços realizados somente 

em tecnologias, equipamentos ou P&D. O grande diferencial é a capacidade de implementar 

essas mudanças e obter uma contribuição relevante. Já a gestão da inovação tecnológica são as 

ações que mobilizam os recursos para alcançar esse objetivo e tornar a organização diferenciada 

em relação aos seus pares ou concorrentes (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

De forma geral, costuma se propor que a ciência envolve a geração de um novo 

conhecimento científico; a tecnologia consiste na aplicação desse conhecimento para 

determinada finalidade e que, ambas, C&T, estão associadas às instituições científicas e 

tecnológicas (ICTs). Por outro lado, a inovação envolve o processo de desenvolvimento de um 

produto, processo ou empreendimento inovador e tende a ocorrer, preferencialmente, no 

ambiente empresarial. Apesar disso, não há empecilho que uma empresa realize atividades 

intensas de C&T (o que é muito comum em grandes empresas de países desenvolvidos) ou que 

uma ICT desenvolva claramente uma atividade de inovação.  

A Figura 2 apresenta graficamente a relação entre esses elementos. As fases iniciais da 

curva exigem maior investimento para se obter os primeiros resultados. As atividades de 

pesquisa científica apresentam uma evolução de performance com intensidade menor do que as 

atividades de desenvolvimento tecnológico que, por sua vez, são superados pelo 

comportamento das atividades de inovação. Enquanto as atividades de C&T concentram-se na 

fase de investimento, as atividades de inovação permitem a transição para a fase de 

retorno/resultado.  

Na prática isso poderia ser interpretada da seguinte forma: em geral as atividades de 

C&T exigem grandes investimentos e raramente geram retorno efetivo para sociedade, se não 

for seguida de uma atividade de inovação. Por outro lado, a atividade inovação, isoladamente, 
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gera resultados pouco relevantes se não se basear nos conhecimentos científicos e tecnológicos 

gerados pelas atividades de P&D.  

 

Figura 2. Fases da Curva S 

 
  Fonte: Guimarães e Mattos, 2013 

 

Baixos investimentos em C&T normalmente resultam empresas, produtos e processos 

pouco inovadores e, portanto, com menor geração de riquezas. Num ambiente desse tipo, as 

empresas são conservadoras, os produtos são de baixo valor agregado e os processos são 

ineficientes e de baixa qualidade; grandes investimentos em C&T sem investimento 

subsequente em inovação normalmente resultam em retorno zero. É o caso típico das excelentes 

ideias e das brilhantes tecnologias que repousam nas ICTs. Pior que isso, em alguns casos, 

acabam sendo absorvidos por outros países, gerando emprego e renda para outras sociedades; 

investimentos equilibrados, constantes e significativos em CTI tendem a gerar o máximo de 

retorno para a sociedade e a economia.  

Segundo Guimarães e Mattos (2013), alguns mecanismos e estratégias são importantes 

nesses esforços da CTI em gerar inovações: 

 Laboratórios de pesquisa em universidades: laboratórios e grupos de pesquisa 

claramente definidos e organizados no contexto das universidades constituem um 

importante mecanismo pois permitem uma aplicação mais eficaz dos investimentos 

em ciência e tecnologia. Além disso, esse tipo de unidade tende a se consolidar como 

um canal de aproximação entre universidade e o mercado. Também se eleva o 

potencial de que o conhecimento gerado pelas atividades de C&T no laboratório 
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venha a ser aplicado no contexto de um processo de inovação que resulte em um 

produto, processo ou empreendimento inovador.  

 Institutos de P&D: são criados e organizados na forma de unidades ligadas às 

instituições públicas ou na forma de organizações independentes sem fins lucrativos. 

A importância desse tipo de mecanismo reside no fato de que a própria missão dessas 

organizações trata de gerar novos conhecimentos que se transformem em resultados 

e benefícios para a sociedade. A grande vantagem dos institutos é o fato de serem 

interface entre as ICTs e as empresas/ mercados. Assim, os institutos contribuem no 

fornecimento de conhecimento científicos e tecnológicos relevantes para as 

empresas aplicarem no processo de inovação e realizam o ciclo completo de CTI, 

desenvolvendo produtos e processos inovadores em conjunto com as empresas.  

 Centros de P&D de empresas: esse é um mecanismo mais focado no processo de 

inovação propriamente dito, mas, que em alguns casos, pode vir a desenvolver 

atividades de C&T internamente à empresa. Esse tipo de mecanismo permite que a 

empresa dialogue e interaja de forma eficaz com as ICTs em geral assegurando que 

o processo de CTI ocorra de maneira completa. Além disso, os centros de P&D 

empresariais permitem criar uma cultura de inovação da organização, fazendo que 

a crença de investir em CTI como forma de crescer transforme-se em algo muito 

mais consistente de que um simples discurso de sonhadores.  

 Incubadora de empresas e parques tecnológicos: as incubadoras e parques são 

ambientes de inovação que oferecem condições favoráveis para que o processo de 

transformação do conhecimento em produtos ocorra de forma rápida e eficaz. Esses 

ambientes tendem a seguir de forma muito integrada a universidades e institutos, 

por constituírem um meio extremamente adequado para transferir o conhecimento 

científico e as tecnologias para o mercado. A vantagem desse processo é que o 

empreendimento inovador agrega capacidade criativa das ICTs e o pragmatismo das 

empresas, ou seja, o melhor do mundo acadêmico e do mundo empresarial. O 

empreendimento gerado numa incubadora ou estabelecido no parque tecnológico, 

convive com uma cultura extremamente forte de empreendedorismo e inovação, 

acessa conhecimentos de forma muito mais rápida, interage com outras empresas e 

organizações científicas e tecnológicas e tem acesso muito efetivo a mercados 

nacionais e internacionais. O resultado de sua atuação se resume no que é essencial: 

um empreendedor inovador e de talento que desenvolve e comercializa produtos de 

alto valor agregado.  



18 

 

Os mecanismos aqui destacados não são únicos mas representam uma parcela 

extremamente significativa dos resultados gerados nessa área de CTI. Até por conta disso, 

também são responsáveis pela captação da maior parte dos investimentos efetivados em CTI. 

Dessa forma, é essencial estabelecer políticas estratégicas que procurem elevar a eficiência e a 

performance desses mecanismos, promovendo seu aperfeiçoamento e permanente evolução 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

O grande desafio para aqueles que atuam no ambiente de CTI, seja no governo, seja nas 

ICTs, nas empresas ou em outros tipos de entidades inovadoras, é aprofundar cada vez mais o 

debate sobre o papel do país em desempenhar políticas claras, estáveis e relevantes e que 

agregue os principais atores e promotores de processos que gerem crescimento do Brasil, não 

apenas com base em suas extraordinárias condições e recursos naturais, mas também, e cada 

vez mais, no conhecimento resultante das atividades de ciência tecnologia e inovação 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

 Em relação às empresas, a questão do desenvolvimento tecnológico está sempre 

presente nas análises econômicas focando a definição de um padrão de política industrial tendo 

em vista conduzir as empresas a uma constante reestruturação da competitividade interna e 

externa, por meio do processo tecnológico (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

De acordo com Kon (2017), a introdução da inovação tecnológica pelas empresas está 

sujeita aos objetivos próprios do desenvolvimento, aos recursos de que dispõe, a natureza do 

mercado em que operam, ao conhecimento das opções tecnológicas disponíveis e a situação 

política econômica do país em que são sediados. No entanto, a escolha da tecnologia apropriada 

a essas condições e do ritmo das inovações prendem-se também à capacidade de força de 

trabalho existente de se ajustar aos novos requisitos de capacitação, advindos da introdução de 

técnicas inovadoras. 

A dinâmica do desenvolvimento econômico é impulsionada pela introdução da inovação 

tecnológica, que assume papel primordial na determinação da realocação dos fatores de 

produção e na capacidade de acumulação de capital. Essa inovação atua na difusão do 

crescimento econômico e na eficiência entre setores regiões, de forma diferenciada e de acordo 

com a capacidade de introdução do progresso tecnológico pelos vários agentes produtivos: mão-

de-obra, produtores, governo (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

O desenvolvimento de novas tecnologias conduz à expansão das oportunidades de 

combinações de recursos materiais e humanos disponíveis. O constante crescimento 

populacional resultou na necessidade de aumento da produtividade e da eficiência no uso dos 

recursos, o que é possibilitada pela inovação tecnológica. Como consequência, são observados 
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os reflexos consideráveis no caráter e na natureza do trabalho humano. Essas consequências 

serão sentidas não só pelas novas inovações tecnológicas, mas também pelo aperfeiçoamento 

de fases do processo produtivo (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

Quanto à parceria entre universidades e empresas, Closs e Ferreira (2012) observam que 

o comportamento das duas instituições difere quando o assunto é parcerias e transferência de 

tecnologia. Com relação às universidades, sobretudo as públicas, as autoras verificaram uma 

carência de posicionamentos claros quanto aos seus objetivos institucionais. Já por parte das 

empresas, inferiram que o conhecimento das vantagens que a cooperação universidade-empresa 

pode propiciar seria o aumento de sua competitividade, através da divulgação das oportunidades 

existentes, e o auxílio na transformação da sua postura passiva em proativa, propondo a 

realização de projetos em parceria. 

Cruz (1999) já mencionava a parceria entre universidade e empresa destacando que o 

grande desafio em pesquisa e desenvolvimento no Brasil é como criar um ambiente que 

estimule a empresa ao investimento no conhecimento para aumentar sua competitividade. 

Segundo o autor, o estado brasileiro já realiza pesados investimentos na formação de pessoal 

qualificado e em projetos de pesquisa fundamental e aplicada, e finaliza defendendo que cabe 

à empresa aproveitar essas condições e convertê-las em competitividade, riqueza e 

desenvolvimento. 

Mas como a empresa pode obter colaboração da academia desprotegendo seus segredos 

e suas patentes? Esse paradoxo foi analisado por Gassmann, Enkel e Chesbrough (2010), que 

indica que as organizações devem tentar equilibrar atividades de inovação aberta e inovação 

fechada. Se por um lado, as empresas protegem suas competências e propriedade intelectual 

(inovação fechada), o que significa que os processos de inovação são iniciados e gerenciados 

somente pelos empregados da organização, por outro precisam agilizar seus ciclos de inovação 

(inovação aberta), abrindo assim a possibilidade do estabelecimento de parcerias para alcançar 

esse objetivo. 

A inovação tecnológica pode ser aberta ou fechada. A inovação fechada foi o padrão 

adotado pelas empresas, até o início dos anos 2000. Este modelo vem sendo substituído pela 

inovação aberta, na qual as empresas, além das ideias internas, aproveitam a capacidade 

inventiva de outras fontes, como clientes, fornecedores, universidades, institutos de pesquisa 

ou inventores independentes, estabelecendo parcerias (STAL, NOHARA e CHAGAS JR, 

2014).  

Na inovação fechada, a área de P&D busca soluções mediante o esforço de seus 

membros. Eventualmente, pode-se buscar algum conhecimento específico em uma 
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universidade ou instituto de pesquisa, mas esta colaboração é pontual e cercada de cuidados 

quanto ao sigilo das informações. A propriedade dos resultados e o seu controle fazem parte da 

estratégia empresarial de se proteger da concorrência. Na inovação aberta, existe uma interação 

sistemática com agentes externos, sendo possível obter inovações melhores, mais baratas e em 

menos tempo, além de oferecer ao mercado as invenções internas que não forem usadas, 

gerando renda (CASTRO et al., 2017). 

No contexto econômico global, o desenvolvimento tecnológico refletirá essas decisões 

micro e macroeconômicas, públicas ou privadas; o estado, por meio de suas políticas fiscais, 

monetárias, cambiais ou de legislação com objetivos políticos, altera a distribuição de fatores 

entre as diversas unidades de produção e remuneração dos recursos de capital e trabalho.  

Seja no âmbito de um país, de um setor ou de uma empresa, o grande desafio é gerenciar 

o processo de CTI e assegurar os investimentos necessários para se produzir e alcançar os 

objetivos desejados. 

 

2.1.2 A GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (GIT) 

 

A gestão da inovação tecnológica (GIT) é o gerenciamento e a sistematização de 

processos e ferramentas que buscam os melhores resultados da inovação tecnológica pela 

organização. Inovar é imprescindível para a sobrevivência de empresas e instituições e é 

primordial que as mesmas estejam preparadas para garantir suas plenas transformações com 

tomadas de decisões bem-sucedidas, complementares às simples aquisições ou 

desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos e/ou processos. (GUIMARÃES e 

MATTOS, 2013). 

A GIT significa mais que escolher a tecnologia apropriada: também significa apoiar a 

tecnologia selecionada ao longo de sua implementação. A satisfação no trabalho e as atitudes 

positivas dos colaboradores somente poderão ser mantidas se a inovação for bem administrada 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013). Assim, as empresas necessitam destas práticas de gestão 

da inovação na busca do máximo alcançável de seus resultados. Pode-se citar como exemplo 

de tais práticas a gestão de informações tecnológicas, o gerenciamento de projetos, a gestão da 

criação e aplicação de tecnologia, os modelos de difusão de tecnologia, as ferramentas de 

criação de bancos de ideias, dentre outras.   

Tigre (2006) ressalta que para a introdução de uma inovação em uma empresa, existe 

uma estrutura operacional e gerencial implantada, assim como rotinas, procedimentos e uma 

subjacente cultura organizacional que apoia e garante que as tecnologias de fato sejam 
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implementadas. Para o autor, o sucesso na introdução de novas tecnologias depende 

fundamentalmente das estruturas de gestão da empresa, e como elas estão capacitadas para 

absorverem eficientemente novos equipamentos, sistemas e processos produtivos. 

O sucesso da inovação tecnológica empresarial depende, em grande medida, de aspectos 

como a estrutura da força de trabalho, a estratégia, as alianças com outras empresas ou com 

universidades e, acima de tudo, a organização interna da empresa. O desenvolvimento de 

inovações tecnológicas está fortemente condicionado pela existência de um ambiente interno 

no qual as ideias criativas possam emergir e ser aplicadas com eficácia e os conhecimentos, 

quer tecnológicos, quer de gestão, possam ser acumulados (BARAÑANO, 2005).  

Muitos foram os autores que tentaram identificar empiricamente os fatores de gestão 

associados com o sucesso da inovação tecnológica. De acordo com Barañano (2005), um 

aspecto em que todos estes autores coincidem é que nenhum fator pode, por si só, determinar 

quer o sucesso quer o insucesso tecnológico. Nenhum elemento isolado tem possibilidade de 

ser eficaz e, portanto, nenhuma ferramenta ou técnica de gestão criará e sustentará sozinha um 

ambiente propício à inovação. É, segundo a autora, um conjunto de diferentes fatores (embora 

estreitamente inter-relacionados) que devem funcionar em conjunto para criar e reforçar o tipo 

de ambiente que facilita o sucesso da inovação tecnológica. 

 

2.1.2.1 Três áreas primárias da tecnologia  

 

Em uma organização, as tecnologias se refletem naquilo em que pessoas estão 

trabalhando e no que elas estão usando para fazer esse trabalho. A face mais visível da 

tecnologia é a tecnologia do produto, que grupos de pesquisa e desenvolvimento da empresa 

empregam para criar novos produtos e serviços. Outro aspecto da tecnologia é a parte de 

processos, que são empregados por uma empresa para executar suas atividades. Uma terceira 

área é a tecnologia de informação e comunicação de que os colaboradores de uma empresa 

dispõem para adquirir, tratar, processar e comunicar informação (GUIMARÃES e MATTOS, 

2013). 

A gestão de uma empresa está intimamente associada aos três aspectos de tecnologia. A 

tecnologia de produto é importante porque as operações empresariais devem ser projetadas para 

gerar produtos e serviços decorrentes dos avanços tecnológicos. A tecnologia de processo é 

importante porque pode melhorar os métodos utilizados nessas operações. A tecnologia da 

informação e das comunicações é importante porque pode melhorar o modo de empregar a 

informação ao utilizar os sistemas de operação da empresa.  



22 

 

Desenvolvida dentro da organização, a tecnologia de produto traduz ideias em novos 

produtos e serviços com características específicas que agregam valor para os clientes da 

empresa. A tecnologia de produto é desenvolvida principalmente por engenheiros e 

pesquisadores que desenvolvem novos conhecimentos e a maneira de produzi-los.  

O desenvolvimento de novas tecnologias de produto requer íntima cooperação com o 

marketing da empresa afim de descobrir aquilo que o mercado realmente necessita, e com sua 

produção, para determinar como os novos produtos e serviços criados para atender a essas 

necessidades podem efetivamente ser produzidas e entregues aos clientes (GUIMARÃES e 

MATTOS, 2013).  

A tecnologia de produto exige, ainda, o projeto e a implantação de sistemas para apoiar 

a instalação e a manutenção do produto com os usuários pós-vendas. A criação e aplicação da 

tecnologia pela organização das atividades de P&D nas empresas estão diretamente 

relacionadas à tecnologia do produto. A opção por uma estratégia tecnológica e a seleção de 

tecnologias a serem obtidas pela empresa também estão fortemente ligadas à tecnologia do 

produto. 

Os métodos pelos quais uma organização realiza suas atividades depende da aplicação 

de tecnologia de processo. Grande parte das tecnologias de processos usadas por uma empresa 

é específica à sua área de atuação enquanto outras são de uso universal, como aquelas 

empregadas na cadeia de suprimentos.  

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) são sistemas que coletam, 

processam, analisam e distribuem informação. Os investimentos em TIC são diretamente 

proporcionais ao aumento da produtividade das empresas e aumento do produto do país que 

investe nessas tecnologias. Os recursos de informática são usados para adquirir dados 

operacionais internos e externos às empresas. Esses dados são utilizados na produção de 

informações e na geração de conhecimento, de modo que os gerentes possam tomar decisões 

eficazes, eficientes e efetivas (GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

As TICs permeiam, portanto, todas as áreas funcionais da empresa, propiciando grandes 

revoluções como a automação de postos de trabalho e as ferramentas de atendimento aos 

clientes, incluindo vários tipos de sistemas de telecomunicações, processamento de textos, 

planilhas eletrônicas e gráfico de computador, base de dados on-line e off-line, correio 

eletrônico (e-mail), redes locais de computadores (intranet), internet, redes sociais corporativas. 

 

2.1.2.2 Gestão da Tecnologia  
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É importante salientar que o emprego da alta tecnologia e a permanente mudança 

tecnológica não garantem o sucesso da empresa, pois podem não criar real vantagem 

competitiva, podem não ser economicamente justificáveis, podem não estar ajustados ao perfil 

de prioridades competitivas ou estratégias empresariais, ou ainda pouco acrescentar às 

competências centrais da empresa (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

A gestão da tecnologia coordena a P&D, a engenharia e o gerenciamento para planejar, 

desenvolver e implementar novas capacidades tecnológicas que possam impulsionar as 

estratégias corporativas e de operações da empresa. Significa identificar as possibilidades 

tecnológicas que devem ser buscadas por meio da P&D, selecionando as tecnologias a serem 

obtidas tanto de fontes internas quanto externas, prosseguindo então, pelo sucesso em sua 

implementação como novos produtos, processos e serviços.  

O número de tecnologias diferentes disponíveis para empresa é enorme, e os gerentes 

devem ter conhecimento sobre aquelas empregadas nas operações específicas de suas empresas. 

Sobre o que um gerente precisa saber sobre tecnologia, tem-se duas visões diferentes e 

extremas: uma visão que acredita que o gerente precisa entender somente o que uma tecnologia 

pode fazer, incluindo o seu custo e suas possibilidades de desempenho. No outro extremo, tem-

se a visão de que essa compreensão não é o bastante: o gerente também precisa entender como 

a tecnologia funciona, ou seja, o que ocorre no interior da caixa preta da tecnologia. 

Independente de qual visão for escolhida, conclui-se que os gerentes precisam investir parte do 

seu tempo afim de aprender mais sobre as tecnologias críticas e competências centrais de sua 

empresa e ao mesmo tempo identificar e desenvolver suas próprias fontes de consultoria 

técnica, tanto internas quanto externas da empresa, que possam efetivamente auxilia-lo nos 

processos de decisão que envolva variáveis tecnológicas complexas.  

Coombs e Richards (1991) propuseram uma classificação das tecnologias em três tipos, 

a saber: necessária ou básica; crítica; estratégica ou emergente. 

O primeiro tipo envolve informações relativamente acessíveis à firma, imprescindíveis 

à operacionalização dos processos produtivos com níveis de eficiência satisfatórios e à geração 

de produtos que atendam a requisitos mínimos de qualidade, conformidade e nível tecnológico. 

Estas tecnologias posicionam a firma no nível mínimo de eficiência imposto pela concorrência 

de mercado. 

As tecnologias críticas são as tecnologias que diferenciam a firma. Podem ser 

desenvolvidas internamente por atividades de P&D, de projeto, de engenharia ou de gestão 

operacional. Baseiam-se na exploração de recursos específicos da firma que lhe conferem 

vantagens em relação aos concorrentes efetivos e potenciais. As interações com universidades, 
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institutos de pesquisa ou fornecedores podem ser um meio eficaz de acesso a competências 

complementares que reforçam a competitividade da firma. 

O último tipo são as tecnologias com potencial para mudar a base da concorrência. 

Assumem particular relevância em ambientes sujeitos a intensas transformações tecnológicas. 

Costumam estar associadas a diversas fontes de incerteza uma vez que seus atributos técnicos 

e econômicos não podem ser definidos com maior clareza. Neste caso, a aquisição de 

informações pode envolver elevados custos e, por isto, é comum que ela seja viabilizada por 

meio de articulações da firma com outros agentes, dentre os quais se destacam universidades e 

institutos de pesquisa. 

Em um sentido amplo, a gestão da tecnologia aborda todos os aspectos de planejamento, 

organização, execução e controle de atividades empresariais desenvolvidas em ambientes 

intensivos em tecnologia (GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

Outras disciplinas técnicas de gestão, como a gestão da produção de operações também 

abordam o gerenciamento de atividades ligadas ao uso de tecnologia, como pode ser visto por 

exemplo, no Quadro 1. Uma definição mais restrita de gestão de tecnologia tem sido adotada, 

tentando enfocar no gerenciamento das atividades ligadas à criação de tecnologia. A gestão da 

tecnologia, então, complementa e expande outras disciplinas técnicas de administração, com 

enfoque em todo corpo de conhecimento ligados à criação e à comercialização de novas 

tecnologias.  

 

Quadro 1. Matriz de Tipologia da Gestão da Tecnologia 

 Uso de Tecnologia Criação de Tecnologia 

Tecnologias Dinâmicas 

Gerenciamento da resposta 

da empresa à introdução de 
novas tecnologias 

Gerenciamento de redes de P&D 
para criar novas tecnologias e 

comercializar produtos e processos 

decorrentes 

Tecnologias Estabilizadas 

Gerenciamento dos recursos 

da empresa para o uso mais 

eficiente de tecnologias bem 

estabelecidas. 

Gerenciamento de grupos de P&D 

para criar e comercializar novos 

produtos e processos com base em 

tecnologias disponíveis. 
Fonte: Guimarães e Mattos (2013) 

 

A gestão da tecnologia também é as vezes chamada de GIT. A inovação tem duas etapas: 

uma delas é a geração de ideia ou a invenção; a outra é a conversão daquela ideia em um negócio 

ou uma aplicação útil, de modo que:  

 

INOVAÇÃO = INVENÇÃO + COMERCIALIZAÇÃO 
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Embora a linha divisória entre as duas (invenção e comercialização) não seja claramente 

definida, o estudo da geração de uma ideia ou invenção está principalmente relacionada ao 

processo de P&D. A comercialização volta-se principalmente a temas como marketing de novos 

produtos e processos. 

Tecnologia é uma mercadoria, tanto que é produzida, na maior parte das vezes, 

intencionalmente, tem proprietário, porque mantém os privilégios de patente, é vendida, 

trocada, cedida e até mesmo copiada, falsificada, roubada e contrabandeada. Os centros de 

pesquisa tecnológica podem ser entendidos como fábricas de tecnologia. A tecnologia pode 

apresentar-se de forma explícita ou implícita. A explícita é aquela que existe como 

conhecimentos ou habilidades de pessoas ou que expressa informações contidas em 

documentos como relatórios, patentes, projetos, desenhos etc. A tecnologia implícita é aquela 

que se encontra incorporada a bens ou serviços (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

O comércio da tecnologia explícita se realiza por meio de contratos de cessão de direitos 

de fabricação, de fornecimento de tecnologia, de contratação de serviços de engenharia, de 

projetos, de assistência técnica, e outros. No caso das tecnologias implícitas, cada uma delas 

agrega valor ao custo do produto, isto é, em cada etapa do desenvolvimento ou da produção há 

uma parcela do custo que corresponde às tecnologias até então incorporadas. Nesse contexto, 

gestão da tecnologia e da inovação em uma organização terá cinco papéis básicos a 

desempenhar: 

 Identificar as demandas tecnológicas internas e externas (mercado) à organização;  

 Identificar as ofertas tecnológicas internas e externas da organização;  

 Fazer com que as ofertas existentes efetivamente satisfaçam às demandas 

identificadas; 

 Fomentar interna e ou externamente o desenvolvimento de ofertas para as demandas 

não atendidas;  

 Fomentar interna e ou externamente demandas para ofertas que ainda não 

encontraram aplicações, mas que tem potencial de difusão. 

  

Caso se esteja ao lado da demanda (produção de bens e serviços) ou da oferta (centro 

de P&D e universidades) a gestão da tecnologia e da inovação na organização pode assumir 

diferentes enfoques:  

 Na empresa produtora de bens e serviços será a gerência sistemática e proativa 

integral dos fatores e funções geradoras de novos conhecimentos na empresa, desde 
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o momento inicial da formulação de um plano desenvolvimento até a otimização da 

participação da empresa no mercado;  

 Nos centros de P&D e universidades será o desenvolvimento de uma capacidade de 

comercialização dos conhecimentos gerados e sua adequada gerência.  

 

Independente do lado em que o gestor da tecnologia e inovação esteja, seu papel será 

sempre de fazer que oferta e demanda encontram-se de forma adequada e eficiente.  

 

2.1.2.3 Ciclo da inovação e a criação da tecnologia  

 

  A inovação tecnológica é o processo pelo qual se transpõem uma ideia ou invenção para 

economia, ou seja, ela percorre o trajeto que vai desde essa ideia, fazendo uso de tecnologias 

existentes ou perseguidas para tanto, até criar um novo produto, processo ou serviço e colocado 

em disponibilidade para o consumo ou uso. A utilização conclui o processo, pela introdução do 

produto ou serviço na economia, até que ele seja suplantado por outro, oriundo do ciclo que irá 

substituí-lo (GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

 Deve-se observar que, em geral, um mesmo produto, genericamente considerado, 

contempla a utilização de várias tecnologias que se sucedem.  

Os modelos tradicionais que descrevem o processo de inovação tecnológica representam 

um ciclo único de inovação. Esse ciclo inicia com a identificação da necessidade, ou da 

oportunidade, de alguma melhoria e incorpora conhecimentos e restrições dos ambientes 

tecnológico, econômico e social, até resultar, eventualmente, numa invenção. Quando 

incorporada em um produto e introduzida no mercado, esta invenção se torna uma inovação, e 

inicia-se a etapa de difusão (TOLEDO, 1994).  

 

Figura 3. Ciclo na inovação Tecnológica 

 
Fonte: Toledo, 1994 

 

As etapas do ciclo de inovação previstas por esse modelo são:  
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 Invenção: criar uma nova ideia de um produto ou processo potencialmente 

comercializável, por meio de um ato intelectual ou por uma necessidade de 

mudança, ou até mesmo como resultado da pesquisa. 

 Inovação: converter a ideia ao uso prático, cabendo ao inovador estabelecer 

instalações para a nova produção e trazer o novo produto ou processo ao mercado;  

 Difusão: disseminação e posterior adoção de novas tecnologias e técnicas. 

 

A partir dessa introdução pioneira, indivíduos ou firmas decidem adotar a nova 

tecnologia considerando mais um processo deste ciclo, chamado de adoção.  

Segundo Rogers (1995), alguns atributos técnicos influenciam os potenciais adotantes 

de uma inovação. Por adotante entendemos ser aquele que adota uma ideia ou produto lançado 

no mercado e para isso faz uma análise prévia para tomada de decisão. O potencial adotante faz 

uma análise do custo benefício da mudança para a nova tecnologia e, se o resultado parecer 

compensador, ele adota a nova tecnologia. É claro que os fatores que comporão os itens custos 

e benefícios são variáveis para cada potencial adotante em cada nova situação. 

  Muitos modelos foram desenvolvidos para descrever o processo de inovação. O mais 

antigo e também mais simples é o modelo denominado linear. O modelo linear é um modelo 

ideal, nem sempre seguido na ordem e na forma completas. Na realidade, as fases constitutivas 

da inovação tecnológica são altamente interativas, com fluxos e refluxos em ambas as direções, 

impulsionadas pelas forças do mercado, que são a oferta ou oportunidade e a demanda ou 

necessidades e que podem partir de qualquer dos participantes do processo.  

A Figura 4 apresenta uma visão geral esquemática do processo de inovação, cujo 

objetivo é criar e aplicar tecnologia para melhorar os produtos e serviços que a empresa oferece 

ao mercado, bem como os respectivos processos de produção. As etapas 1 e 2 são as fases de 

pesquisa e a etapa 3 é a fase de desenvolvimento. O desenvolvimento situa-se entre a pesquisa 

e a produção, sendo geralmente interposto por ainda mais um processo: engenharia. Por essa 

razão muitas vezes o ciclo da inovação é definido pelas fases de pesquisa e desenvolvimento e 

engenharia (P&D&E). 

O "ciclo único" da inovação tecnológica, conforme Figura 3, descreve o 

desenvolvimento de uma inovação, e é representado pelas três grandes fases: invenção, 

inovação e difusão. O ciclo da inovação tecnológica também pode ser apresentado de forma 

desagregada, e correlacionado à Figura 4, pelas fases: pesquisa básica, pesquisa aplicada, 

desenvolvimento, engenharia, fabricação e consumo. Este clico está apresentado na Figura 5. 
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Figura 4. Fases de Pesquisa e Desenvolvimento 

 
Fonte: Guimaraes e Mattos, 2013 

 

Figura 5. Detalhamento das etapas do ciclo de inovação tecnológica 

 
Fonte: Toledo, 1994 

 

As etapas do ciclo de inovação previstas por esse modelo são:  

 Pesquisa básica: é frequentemente de natureza científica e normalmente se baseia 

em uma das ciências naturais e envolve estudos dos que ampliam a compreensão de 

como as leis da natureza regulam o funcionamento do universo ao nosso redor. 

Geralmente trata-se de pesquisa não dirigida e não focada no produto processo 

particular e é executada em laboratórios e centros de pesquisa públicos ou privados. 

 Pesquisa aplicada: é o trabalho executado para resolver problemas práticos e 

aproxima a pesquisa de um novo produto comercial, que procura uma aplicação 

potencial para pesquisa básica. É feita principalmente por empresas de grande porte, 

sendo mais dirigido do que a pesquisa básica e seus resultados tem uma 

probabilidade de conduzir a novos e melhores produtos, processos e serviços. 

 Desenvolvimento do produto, processo ou tecnológico: atividades que conduzem da 

ideia à fabricação e à comercialização do produto. É o desenvolvimento 

experimental ou simplesmente o uso sistemático de conhecimento científico ou 

tecnológicos, alcançados por meio de pesquisa. Viabiliza uma ideia e sua 

materialização por meio de protótipos, modelos de laboratório, instalações piloto e 

todos os experimentos que possibilitam passar-se à engenharia. As atividades de 

desenvolvimento transformam um conjunto específico de tecnologias em projetos 

detalhados. Os projetos detalhados são desenvolvidos considerando tanto as 
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condições de inserção no mercado quanto a produtividade dos novos produtos e 

processos.  

 Engenharia e Fabricação: a engenharia do produto se desenvolve em várias fases: 

projeto de concepção, projeto básico, projeto detalhado, desenvolvimento de 

processos de produção. Durante a fase de concepção é desenvolvida a ideia do 

produto. Durante a fase do projeto básico são conduzidos experimentos para 

determinar se o conceito funcionará na prática. Durante a fase do projeto detalhado 

podem ser construídos os protótipos do projeto para as características serem testadas 

e analisadas. Esta fase também há o envolvimento de setores como de produção e 

de marketing para avaliar a produtibilidade e a aceitação do produto pelo mercado. 

Os detalhes são definidos especificados. Os resultados desse teste podem conduzir 

a uma mudança do produto antes de ser produzido e comercializado. Durante a fase 

final de engenharia de desenvolvimento, o projeto de processos toma as decisões 

com relação a insumos e seus fornecedores, operações, fluxos de trabalho e métodos 

que serão utilizados para produção. Instalações piloto de produção ou até mesmo 

instalações de grande escala são construídas e há o refinamento dos processos de 

produção. 

   

O modelo linear conforme descrito é criticado por não descrever a verdadeira interação 

entre os processos envolvidos na inovação real. A ligação entre as etapas de P&D é muitas 

vezes indefinida. Muitas pesquisas não resultam em novos produtos, outras vezes o tempo é 

que é muito longo entre a pesquisa e o desenvolvimento. Alguns novos produtos se baseiam em 

conhecimentos empíricos, não sendo resultantes de pesquisa científica (GUIMARÃES e 

MATTOS, 2013). 

ALMEIDA (1981) afirma que os processos reais de inovação são abrangentes e 

complexos, não sendo possível estabelecer uma sequência genérica de etapas. Cada inovação 

tenderia a ter um percurso particular. 

Segundo os autores Castro et al. (2017), a visão linear do processo inovativo tem sua 

lógica baseada no entendimento de que a produção de novos conhecimentos e sua aplicação de 

maneira economicamente útil constituem partes de um processo compartimentado em etapas 

sequenciais capazes de transformar inputs em outputs. Essa linearidade se sustentaria, também, 

na percepção de que a inovação seria um fenômeno essencialmente interno às empresas de tal 

ordem que as interações com outros agentes teriam sua importância limitada à sua capacidade 

de gerar inputs para a geração de inovações. Segundo essa visão, que ainda está presente em 
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muitas políticas públicas, entende-se a inovação como analogia de um processo produtivo que 

é essencialmente sequencial e internalizado na empresa e com etapas estanques limitadas a 

diferentes departamentos ou divisões dentro da organização. 

A partir das décadas de 1980 e 1990 a perspectiva sistêmica da inovação surge e ganha 

espaço (Freeman, 1987; Lundvall, 1988 e Nelson, 1993), na qual ela passa a ser considerada 

como um processo mais amplo, que abarca uma rede de agentes e interações complexas dentro 

e fora das empresas inovadoras. Nestas, entende-se que a articulação entre as diferentes divisões 

internas é fator importante para o sucesso de inovações e que a geração e aplicação 

economicamente útil do conhecimento não se dão a partir de um fluxo direto no sentido input-

output. A interação entre esses diferentes segmentos internos à empresa, a partir das diferentes 

visões, conhecimentos acumulados e capacitações é capaz de prover ao processo inovativo uma 

série de feedbacks e insights para além dos estímulos iniciais, de tal forma que esforços de 

criação e aperfeiçoamento de novas técnicas podem se originar em âmbitos não diretamente 

ligados, por exemplo, às atividades de P&D. 

Stokes (2005) apresentou um desconforto quanto ao modelo linear, ao dizer que embora 

possa existir uma grande quantidade de pesquisas que podem ser classificadas com uma ou 

outra categoria, estudos de grande importância têm mostrado que as sucessivas escolhas das 

pesquisas são influenciadas ao mesmo tempo pelo entendimento e pelo uso, como pode ser 

observado nos estudos de Pasteur na área de microbiologia, de Langmuir, na área de físico-

química ou Noyes e Lewis na área da engenharia química, entre outros. 

Embora esforços na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) tenham sido desenvolvidos para aprimorar as definições acerca das categorias de 

pesquisa, para Stokes persistia o problema de resumir o espectro da pesquisa básica-aplicada 

numa única dimensão. Como representar os trabalhos de Pasteur – voltados tanto para o 

entendimento como para o uso - nesse espectro unidimensional? A conclusão de Stokes, é que 

esses trabalhos por precisarem ser representados simultaneamente nos dois extremos do 

espectro básico-aplicado geram uma anomalia de representação no espaço euclidiano 

unidimensional (STOKES, 2005). 

Para resolver esse problema Stokes sugeriu a construção de um plano bidimensional 

aonde um eixo representa o grau com que certo corpo de pesquisa procura estender as fronteiras 

do entendimento fundamental e o eixo horizontal, o grau com que a mesma pesquisa é guiada 

por considerações de uso. Embora possam existir muitos graus de comprometimento com esses 

dois objetivos, para efeito de simplificação, Stokes propõe uma estrutura composta de duas 
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dicotomias na forma de um diagrama composto de quatro quadrantes, chamado de Quadrante 

de Pasteur.  

Projetada num gráfico, a pesquisa básica sem nenhuma aplicação imediata ocupa o 

quadrante superior esquerdo; a pesquisa aplicada visando ao desenvolvimento tecnológico se 

insere no quadrante inferior esquerdo; no quadrante superior direito têm lugar as pesquisas que 

podem contribuir para o avanço do conhecimento ao mesmo tempo que têm grandes 

perspectivas de aplicações práticas; no quadrante inferior esquerdo está a pesquisa que é 

impulsionada pela curiosidade do investigador sobre fatos que ele qualifica como “particulares” 

(IZIQUE, 2005). O quadrante e pasteur é exibido na Figura 6. 

 

Figura 6. Quadrante de Pasteur 

Pesquisa inspirada por: 
Considerações de uso? 

Não Sim 

Busca de entendimento 

fundamental? 

Sim Pesquisa básica pura 
Pesquisa básica inspirada 

pelo uso 

Não  Pesquisa Aplicada Pura 
Fonte: Stokes, 2005 

 

Diversas dificuldades de ordem prática podem ocorrer ao longo do ciclo, desviando-o 

do modelo linear. Em síntese, a inovação deve ser vista como um fenômeno social amplo, 

sistêmico, que se dá dentro da firma, mas que é, em si, gerada e sustentada por interações 

complexas e dinâmicas. Entretanto, apesar de suas limitações, o modelo linear é extensivamente 

utilizado como base para descrição do processo de inovação (GUIMARÃES e MATTOS, 

2013).  

 

2.1.2.4 Classificando a inovação 

 

  Muitas classificações diferentes de inovação tecnológica foram desenvolvidas. Cada 

uma depende da perspectiva do usuário e, dessa forma, são úteis para descrever a inovação em 

circunstâncias diferentes. Uma inovação particular pode ser classificada em diferentes 

categorias, dependendo da perspectiva de análise adotada (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

A classificação de inovação mais básica é aquela que prevê a existência de inovações 

incrementais, inovações radicais e inovações fundamentais:  

 Inovação incremental: acontece quando são feitas pequenas melhorias em produto 

ou em um dos processos empregados em sua fabricação. Essas mudanças geralmente 
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aperfeiçoam o desempenho funcional, ou pelo menos a percepção que usuário tem 

de seu desempenho, reduzem seus custos ou aumentam a eficiência e a qualidade 

dos respectivos processos de produção.  

 Inovação radical: acontece quando são realizadas grandes melhorias em um produto. 

Essas mudanças frequentemente fazem com que os princípios de funcionamento do 

produto ou dos processos de produção sejam alterados, envolvendo uma nova 

tecnologia que torna obsoleta que era anteriormente empregada e, as vezes exige o 

desenvolvimento de novos canais de marketing.  

 Inovação fundamental: ocorre quando o impacto da inovação for de tal natureza que 

possibilita o desenvolvimento de muitas outras inovações. 

 

Segundo Fransman (1986), a atividade tecnológica no terceiro mundo tende a ser quase 

exclusivamente incremental, ao invés de "movedora-de-fronteiras", mas é preciso não 

subestimar a importância cumulativa da mudança tecnológica incremental. 

Estudos de caso permitem observar que a melhoria incremental dos produtos existentes 

e das gerações de produtos sucedâneos é tão importante quanto as rupturas tecnológicas e o 

lançamento de novos produtos (GEORGHIOU et al., 1986). 

Segundo Toledo (1994), a partir do trabalho de Arrow (1962) passou-se a valorizar o 

papel das pequenas inovações técnicas localizadas, que ocorreriam de forma endógena a partir 

da otimização da própria capacidade tecnológica existente na empresa. Reconheceu-se o caráter 

cumulativo e incerto do processo de aprendizagem tecnológica em direção à melhor prática. 

Outra classificação de inovação útil está em sua categorização em inovação de produto, 

inovação de processo ou inovação de serviço:  

 Inovação de produtos: resulta em um produto novo ou melhorado. 

 Inovação de processo: acontece quando os processos de produção são alterados de 

forma que reduza os custos ou melhore a qualidade de um produto existente, ou 

quando são especificamente desenvolvidos novos processos para produzir um 

produto novo ou melhorado.  

 Inovação de serviço: acontece quando são desenvolvidos novos modelos de 

prestação de serviços.  

 

 A distinção entre esses três últimos tipos de inovação nem sempre é clara e depende da 

perspectiva.  
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 Um termo importante sobre a inovação é o de Inovação Aberta, que foi cunhado por 

Henry Chesbrough (2003), e que traz uma reflexão sobre as novas abordagens que buscam 

trazer maior flexibilidade na geração de inovações tecnológicas. O modelo pressupõe que as 

empresas devem utilizar fontes externas de ideias a fim de aumentar sua competitividade na 

geração de novas tecnologias. Engloba diferentes modelos de colaboração para a inovação em 

redes de firmas e entidades externas, tais como: clientes, varejistas, fornecedores, concorrentes, 

universidades e outros laboratórios de pesquisa e pode variar da simples prestação de serviços 

(testes de rotina) passando pela aquisição ou transferência de tecnologia até o estabelecimento 

de alianças estratégicas e consórcios de pesquisa.  

De acordo com Manual de Oslo (1997), as inovações podem ser classificadas, quanto 

ao seu foco, em inovações de produto, de processo e organizacionais. 

As inovações de produto referem-se à introdução de produtos tecnologicamente novos 

cujas características diferem de forma significativa de todos os produtos antes produzidos. Isso 

inclui, também, os aperfeiçoamentos tecnológicos de produtos previamente existentes cujos 

desempenhos tenham sido substancialmente aprimorados por meio de novas matérias-primas 

ou componentes de maior rendimento.  

Já as inovações de processo referem-se a formas de operação tecnologicamente novas 

ou aprimoradas de forma substancial, que são obtidas pela introdução de novas tecnologias de 

produção, assim como de métodos novos ou notadamente aprimorados de manuseio e entrega 

de produtos. As inovações de processo alteram de modo considerável o nível de qualidade dos 

produtos ou dos custos de produção e entrega. 

As inovações organizacionais, por sua vez, referem-se a mudanças que ocorrem na 

estrutura gerencial da empresa, na forma de articulação entre suas diferentes áreas, na 

especialização dos trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e clientes e nas 

múltiplas técnicas de organização dos processos de negócios.  

No que se refere ao grau de novidade, as inovações podem ser radicais ou incrementais. 

As inovações radicais representam o desenvolvimento e a introdução de novos produtos, 

processos ou formas de organização totalmente novos, para os quais não há precedente. Esse 

tipo de inovação rompe com os padrões tecnológicos anteriores, dando origem a novos 

mercados, setores ou indústrias. 

As inovações incrementais, conforme observa Tigre (2006), abrangem melhorias feitas 

no design ou na qualidade dos produtos, aperfeiçoamentos em layout e processos, novos 

arranjos logísticos e organizacionais e novas práticas de suprimentos e vendas. As inovações 

incrementais ocorrem de forma contínua em qualquer indústria. Elas não derivam 
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necessariamente de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e, comumente, resultam do 

processo de aprendizado interno e da capacitação acumulada. 

 

2.1.2.5 Fontes de Inovação  

 

Segundo Peter Drucker (1969), há sete fontes de oportunidades para as organizações 

que procuram a inovação. Quatro delas podem ser encontradas na própria empresa, ou pelo 

menos no âmbito do setor do qual a empresa faz parte. As outras são fontes externas, porém 

aparentes para qualquer pessoa que as busque.  Todas elas são sintomas de mudanças, 

relacionadas em ordem de dificuldade e incerteza: 

 O sucesso inesperado, raramente avaliado para se perceber como ele ocorreu; 

 A incongruência entre o que realmente acontece e o que deveria ter acontecido; 

 A inadequação de um processo básico que é considerado natural; 

 As mudanças na estrutura do setor ou do mercado que pegam todos de surpresa; 

 As mudanças demográficas causadas por guerra, melhorias na medicina e até 

mesmo superstição; 

 As mudanças na percepção, no humor e na moda, provocados pelos altos e baixos 

da economia; 

 As mudanças no nível de consciência causada por novos conhecimentos. 

 

Já para Tigre (2006) as formas de acesso às inovações são:  

 Atividades internas de P&D: trabalho criativo e experimental sistemático, 

ampliação do estoque de conhecimento, desenvolvimento de novas aplicações de 

produtos e processos, desenho, teste de protótipo e software; 

 Aquisição externa de P&D: contratos de assistência técnica para iniciar produção, 

solucionar problemas e lançar produtos, licenças de fabricação e uso de marcas, 

serviços técnicos e de engenharia, contratação de P&D externo;  

 Treinamento: treinamento de pessoal orientado para desenvolver ou aperfeiçoar 

produtos ou processos, contratação de serviços externos de treinamento; 

 Introdução das inovações tecnológicas no mercado: lançamento do novo produto; 

 Projeto industrial e outras preparações técnicas: procedimentos técnicos para 

efetivar a implementação de inovações, plantas e desenhos, especificações técnicas, 

características operacionais necessárias, controle de qualidade; 
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 Aquisição de máquinas e equipamentos: necessita de suporte técnico, capacitação 

operacional e integração aos processos para alcançar ou superar a produtividade 

nominal. Segundo a Pesquisa de Inovação Tecnológica PINTEC (2005), constitui 

a principal fonte de tecnologia na indústria brasileira, respondendo por 50% das 

inovações.  

 

2.1.2.6 A inovação e as estratégias do negócio   

 

A mudança tecnológica tem um efeito significativo na rentabilidade das empresas 

baseadas na inovação. Por essa razão, a estratégia tecnológica de uma empresa precisa estar 

firmemente integrada às estratégias financeiras, de recursos humanos, produção e marketing.  

Uma nova tecnologia deve criar algum tipo de vantagem competitiva. A vantagem 

competitiva é criada aumentando-se o valor de um produto para o cliente ou reduzindo os custos 

de levar o produto para o mercado.  

A tecnologia nova também pode ter seu lado ruim. O investimento pode estar além da 

capacidade de financiamento da empresa, particularmente para projetos complexos e caros que 

requerem novas instalações ou grandes modificações nas instalações existentes. O investimento 

também pode ser arriscado por causa das incertezas quanto a demanda futura e correspondentes 

lucros unitários. A tecnologia pode ainda ter custos ocultos como: custo de operação, custo de 

distribuição, custo de manutenção, custo de treinamento, custo dos rejeitos, custo de software, 

e outros (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

A estratégia tecnológica envolve escolhas entre tecnologias e novas alternativas, 

critérios pelos quais essas tecnologias são incorporadas a novos produtos e processos de uso de 

recursos para torná-la exequível. É uma forma diferenciada da estratégia de operações, que 

envolvem decisões sobre escala, localização e organização de recursos de produção.  

Uma tecnologia apropriada é aquela que impulsiona a estratégia e dá à empresa uma 

vantagem sustentável. Os potenciais alternativos tecnológicos devem ser analisados desse ponto 

de vista e, aquelas que não passarem por esse critério, deverão ser abandonadas, mesmo que 

representem significativos avanços técnicos em termos absolutos. 

Deve-se verificar como a mudança tecnológica irá ajudar a empresa a alcançar suas 

prioridades competitivas com relação os objetivos de desempenho de custo e qualidade do 

produto, rapidez e confiabilidade na entrega e flexibilidade dos processos de produção em 

relação ao conjugado produto versus mercado que se pretende atingir. Essa mudança deve ter 

um impacto positivo e mensurável sobre um ou mais desses objetivos, particularmente para 
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aqueles que são prioritários para o produto ou serviço no mercado em questão e se essa 

vantagem pode ser protegida de imitação. 

Em relação à justificativa econômica, deve haver uma análise financeira para calcular 

se o investimento na nova tecnologia é economicamente justificado. Devem definir claramente 

o que a empresa espera da nova tecnologia e, então, estabelecer metas de desempenho e 

quantificar custos para atingir essas metas (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

Uma estratégia tecnológica determina escolhas nas seis seguintes áreas: o momento de 

entrada competitiva no mercado, a seleção dos componentes de um portfólio de tecnologias, o 

nível desejado de competência em cada tecnologia, a fonte da qual cada tecnologia é obtida, o 

nível de investimento em P&D e as políticas e práticas de P&D da empresa (GUIMARÃES e 

MATTOS, 2013).  

Outra forma de abordagem da questão referente às estratégias tecnológicas foi proposta 

por Freeman e Soete (1997). Sua perspectiva relaciona a estratégia tecnológica ao ritmo de 

incorporação de inovações tecnológicas pelos agentes. A tipologia proposta por Freeman e 

Soete diferencia seis tipos de estratégias tecnológicas que são apresentadas em ordem 

decrescente de intensidade do esforço tecnológico e crescente de aversão ao risco: 

 Estratégia ofensiva: parte da suposição de que existem vantagens significativas em 

ser o primeiro a introduzir novas tecnologias no mercado;  

 Estratégia defensiva: pressupõe que é interessante acompanhar de perto os 

inovadores mais agressivos sem, no entanto, ser o pioneiro;  

 Estratégia imitativa: concentra-se no esforço de administrar a sua defasagem em 

relação aos mais inovadores;  

 Estratégia dependente: é adotada por agentes que se encontram subordinados a 

relações de subcontratação, que determinam seu ritmo quanto à inovação;  

 Estratégia tradicional: caracteriza-se pela ausência de inovações tecnológicas 

expressivas;  

 Estratégia oportunista: procura nichos de mercado que não interessam aos 

inovadores líderes. Geralmente está associada com produção em pequena escala.  

 

A estratégia tecnológica deve considerar o momento em que se deve adotar uma nova 

tecnologia. Ser o primeiro a comercializar uma tecnologia nova parece ter várias vantagens, 

mas que podem exceder um valor de investimento previsto. 
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A seleção das tecnologias que farão parte do portfólio da empresa é provavelmente a 

decisão mais importante para o planejador estratégico. O portfólio de tecnologias existentes 

pode ser o ponto de partida para o planejamento estratégico. Muitas vezes é mais fácil construir 

com base em competências existentes e usa-las em novos produtos do que desenvolver 

competências novas partindo-se do zero (GUIMARAES e MATTOS, 2013).  

A gestão tem de identificar quais as competências centrais e as tecnologias críticas da 

empresa que são cruciais a seu êxito e que devem ser desenvolvidas internamente. Quanto mais 

amplo o espectro de competências centrais de uma empresa, menos vulnerável ela será à 

concorrência.  Entretanto, limitações de recursos reduzem o número de tecnologias que podem 

ser desenvolvidas internamente. Portanto, a gestão tem que analisar as competências e 

tecnologias utilizadas ao longo de seus processos para identificar quais lhe darão vantagem 

competitiva mais forte.  

Outra dimensão que precisa ser considerada é a competência a ser mantida nos níveis 

de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento. Para as empresas que não dispoem 

de recursos para desenvolver competências significativas em pesquisa básica e aplicada, a 

solução são as parcerias entre empresas do mesmo setor entre, empresas e universidades e entre 

empresas instituições de pesquisa públicas (GUIMARAES e MATTOS, 2013).  

A aquisição de tecnologia está associada à decisão de se definir até que ponto a empresa 

pretende se envolver no processo P&D: pesquisa básica, pesquisa aplicada ou desenvolvimento 

para se obter novas tecnologias e quais opções serão utilizadas para isso.  

 O nível agregado de investimento de P&D em uma empresa é altamente dependente da 

maturidade da empresa, da natureza do setor econômico em que a empresa atua e da estratégia 

de entrada no mercado.  

 Uma das principais questões na formulação de uma política organizacional de P&D em 

grandes empresas é sobre a decisão quanto à execução de P&D centralizada, dispersa ou 

executada na unidade de negócios. A P&D centralizada é eficaz para pesquisa básica e para 

pesquisa aplicada às competências centrais associadas a toda a gama dos produtos da empresa. 

Esse tipo de pesquisa geralmente é considerado de natureza estratégica, não se esperando que 

ele apresente resultados imediatos em termos de lucros em relação aos recursos investidos 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

A P&D de execução dispersa seria focada principalmente no desenvolvimento de 

produtos e processos. Os investimentos serão diretamente motivados pelo mercado, com 

resultados em termos de lucros previstos para horizontes de tempo definidos.  
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As unidades de negócio concentram sua tecnologia em curso de desenvolvimento e no 

apoio técnico aos processos de produção. A maioria dos projetos, nesse caso, tem escala de 

tempo limitado da ordem de um ano.  

A empresa tem a responsabilidade de escolher um grau aceitável de dependência 

tecnológica em relação a seus fornecedores de tecnologia. Estes somente mostram-se dispostos 

a negociar tecnologias não determinante de sua competitividade.  

A elaboração de uma estratégia tecnológica inicia-se pela análise da situação atual da 

empresa. Internamente, identifica-se seu perfil, suas unidades de negócio, as vantagens 

comparativas que a empresa detém, seus pontos fortes e suas limitações. Em seguida, são 

identificadas mudanças no ambiente externo, nas dimensões política, econômica e tecnológica 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

A análise externa descreve a evolução das tecnologias dominadas pela empresa e 

daquelas tecnologias emergentes capazes de revolucionar seu processo produtivo.  

 A Figura 7 descreve o processo de elaboração de uma estratégia tecnológica.  

 

Figura 7. Estratégica tecnológica na empresa 

 
Fonte: Guimarães e Mattos, 2013 
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Cabe à estratégia tecnológica apoiar e/ou determinar o vetor de crescimento empresarial 

escolhido. Às vezes, é a inovação tecnológica que viabiliza projetos de crescimento 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013). A estratégia tecnológica é constituída por três componentes 

básicos: 

 Medidas rotineiras que busquem elevar a produtividade e qualidade;  

 Projetos de inovação que garantam a tecnologia necessária para a modernização e a 

expansão; 

 Ações empreendedoras para enfrentar rupturas tecnológicas imprevistas, 

promovendo alianças estratégicas ou investindo em novas unidades de negócios. 

 

  Uma ferramenta que pode ser usada para a definição do plano tecnológico é a analise 

SWOT (strengths, weaknesses opportunities, threats – forças fraquezas, oportunidades e 

ameaças). Analisando as matrizes SWOT e delineada a estratégia tecnológica, e os 

componentes para sua viabilização, um Plano Tecnológico deve ser esboçado. O Quadro 2 

mostra quais os principais elementos da gestão tecnológica da unidade de P&D e de toda a 

empresa, que o plano deve abordar. 

 

     Quadro 2. Elementos do Plano Tecnológico 

Quanto aos fins: Quanto aos meios: 
 Definição de diretrizes estratégicas da empresa de 

sua unidade negócio; 

 Definição de diretrizes tecnológica da empresa e 

de suas unidades de negócios;  

 Definição de metas a serem alcançadas na 

elevação da produtividade e qualidade;  

 Fomento de novas potencialidades, mediante 

pesquisa e desenvolvimento na própria empresa ou 

pela aquisição de tecnologia;  

 Balanceamento entre aquisição de tecnologia 

versus desenvolvimento próprio de tecnologia.  

 

 Política de recursos humanos para viabilização da 

estratégia tecnológica; 

 Política de propriedade industrial, em especial a de 

licenças e patentes; 

 Volume de recursos financeiros a serem alocados 

em valores absolutos, em proporção ao faturamento, 

aos investimentos e ao retorno destes; 

 Estrutura organizacional que define a relação de 

autoridade e responsabilidade entre administração 

central e a área de pesquisa e desenvolvimento;  

 Procedimentos de acompanhamento de projetos e 

avaliação com os parâmetros de avaliação dos 

resultados alcançados. 
      Fonte: Elaborado pela autora a partir de Guimarães e Mattos (2013) 

 

2.1.2.7 Difusão de tecnologia  

 

É necessário considerar o tamanho potencial do mercado e em que velocidade este 

crescerá até determinado nível.  

O atributo mais importante de uma inovação que afeta sua difusão é a vantagem relativa 

que a inovação tem para competir ou substituir tecnologias existentes. É o grau pelo qual o 
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produto é percebido como melhor do que os competidores ou do que as tecnologias que 

pretende substituir (GUIMARÃES e MATTOS, 2013).

Outros atributos que afetam a difusão de uma inovação são: o grau que em que a 

inovação é compatível com os valores, as normas e a experiência dos usuários pois inovações 

que são compatíveis com os valores e as normas do segmento de mercado à que se dirigem tem 

melhor chance de difusão naquela comunidade; a complexidade, que é o grau pelo qual produto 

é percebido como difícil de entender ou de usar; a testabilidade (verificabilidade) da inovação 

que é o grau em que a inovação pode ser previamente experimentada em uma situação de baixo 

risco; a observabilidade da inovação que é o grau em que os resultados da inovação são visíveis 

a outros usuários. Também tem chance melhor de se difundir aquelas inovações que estão 

ligadas a outras inovações já aceitas pelo mercado (GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

Além dos atributos do próprio produto existem também outros fatores que influenciam 

na difusão de inovações. O primeiro é a natureza da decisão de implementação. As decisões 

que são tomadas de forma centralizada por uma pessoa ou organização com autoridade para tal 

tendem a se difundir mais rapidamente.  O próximo fator envolvido na difusão de uma inovação 

é o canal de comunicação utilizado. A utilização dos meios de comunicação de massa faz que 

a taxa de difusão seja mais alta do que a utilização de comunicação de massa faz com que a 

taxa seja mais alta do que a utilização interpessoal.  Outro fator que influencia a difusão de uma 

inovação é a interconectividade do sistema social. As inovações tendem a se difundir mais 

rapidamente por um sistema social interconectado. Finalmente, a difusão de uma inovação é 

influenciada pela extensão da promoção do agente de mudança. Quanto mais alto o nível dos 

esforços do agente de mudança, maior a taxa de sua difusão (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

 

2.1.2.8 Transferência de tecnologia  

 

  De acordo com Tigre (2006), o processo de transferência de tecnologia envolve 

diferentes formas de transmissão de conhecimentos que incluem contratos de assistência 

técnica, obtenção de licenças de fabricação de produtos já comercializados por outras empresas, 

licenças para utilização de marcas registradas e aquisição de serviços técnicos e de engenharia. 

Os países em desenvolvimento, na ânsia de aumentar rapidamente à produção interna 

de bens e serviços, tem incentivado a vinda do exterior dos meios necessários à concretização 

desses objetivos, sem cuidar simultaneamente, do domínio das tecnologias correspondentes. 

Deve se ter em mente que a implantação física de uma unidade produtora não implica 

automaticamente a transferência de tecnologias envolvidas. É preciso compreender que o 
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processo de transferência é, na realidade, bastante complexo e difícil, exigindo planejamento, 

coordenação, competência e determinação (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

  A adoção de um modelo assentado na importação de tecnologias não traz à comunidade 

científica e também ao empresário, o desafio do desenvolvimento tecnológico de novos 

produtos e processos produtivos. Na maior parte dos casos, a transferência de tecnologia ocorre 

pela compra de máquinas, equipamentos, manuais, treinamento de pessoal, e pelo pagamento 

de royalties. 

A verdadeira transferência de tecnologia só ocorre quando o receptor absorve o conjunto 

de conhecimentos que lhe permite inovar novamente. De acordo com Takahashi (2005), são 

condições mínimas para que ocorra uma efetiva transferência de tecnologia que o transferidor 

esteja disposto a transferir e o receptor tenha condições de absorver o conhecimento transferido. 

Somente com a absorção do conhecimento e o seu domínio pelo receptor, o processo de 

transferência de tecnologia se completa. 

Em geral o receptor à medida que absorve os conhecimentos, fica em condições de 

adaptar a tecnologia adquirida às condições locais, para em seguida aperfeiçoá-la e inová-la. 

Do ponto de vista do país em sua totalidade, os conhecimentos absorvidos deverão ser 

difundidos internamente para que produzam um verdadeiro efeito multiplicador e propiciem 

um progresso tecnológico de características amplas. Assim, pode-se dizer que são etapas da 

transferência de tecnologia a absorção, a adaptação, o aperfeiçoamento, a inovação e a difusão 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

A transferência só poderá efetivar-se se a competência do receptor for compatível com 

a tecnologia a ser absorvida. A competência aludida refere-se à adequação dos recursos 

humanos do receptor em qualidade e quantidade. Daí a transferência ser um problema de 

grandes dimensões para os países em desenvolvimento quando envolve tecnologias mais 

sofisticadas.  

Uma maneira rápida e eficiente para superar as deficiências em competência humana 

ocorre com a utilização de especialistas, conhecida como “importação de cérebros”. Quando 

corretamente planejada e executada, essa importação pode constituir-se em um dos meios 

baratos para se transferir tecnologia. Em vez da compra dos conhecimentos armazenados no 

cérebro é feita aquisição dos próprios cérebros.  

Outra condição necessária para transferência é aquela em que o receptor se organiza 

para selecionar a tecnologia mais conveniente, para negociar e contratar a compra assegurando 

a mais ampla desagregação do pacote e para absorver, adaptar, modificar, aperfeiçoar e 

desenvolver as tecnologias adquiridas, utilizando conhecimentos científicos e técnicos. Quem 
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está mais apto para absorver tecnologias é quem está acostumado a gerá-las. A compra deve ser 

sempre uma atividade adicional ao esforço próprio (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

Em linhas gerais a expressão transferência de tecnologia significa uma transferência 

formal de novas descobertas e/ou inovações resultantes de pesquisa científica administrada 

pelas instituições de pesquisa ou empresas para o setor industrial e comercial. Patentear e 

autorizar o uso das inovações é uma forma de as instituições de pesquisa transferirem tecnologia 

pronta (MCT, 1994).  

São vários os mecanismos instrumentos que podem ser empregados para estimular e 

facilitar o processo de transferência de tecnologia das universidades e centros de pesquisa para 

o setor produtivo. Especial ênfase tem sido dada à constituição de redes cooperativas de 

pesquisa envolvendo os diversos atores do circuito de interação governo/universidade/empresa. 

Em um processo de transferência de tecnologia, diversas organizações podem estar envolvidas, 

como empresas produtoras de bens e serviços, de engenharia/consultoria e detentoras de 

tecnologia; fabricantes e fornecedores de equipamentos; agentes financiadores de investimento 

e pré-investimento; universidades; institutos ou centros de P&D públicos ou privados; órgãos 

de propriedade industrial; órgãos gestores de incentivos; seguradoras e entidades de 

normalização de qualidade industrial 

De acordo com Cassiolato et al. (1996), a aquisição de novas tecnologias pode 

representar o principal meio de acesso da firma a conhecimentos cuja geração interna seria 

inviável.  

A compra de novas máquinas e equipamentos ou a expansão das plantas industriais com 

novas tecnologias como pacotes tecnológicos é a principal fonte de tecnologia em setores 

dominados por fornecedores e intensivos em escala. Sobre isso, Tigre (2006) explica que o 

sucesso da transferência de tecnologia depende em parte da qualidade do suporte técnico e da 

documentação oferecida pelo fornecedor do equipamento. No entanto, o processo de 

aprendizado sobre a operação e a manutenção depende diretamente dos esforços dos usuários 

em desenvolver capacitação tecnológica própria. 

 

2.1.2.9 Apropriação dos benefícios da inovação 

 

Um dos maiores desafios para os inovadores é poder proteger e desfrutar dos benefícios 

do fluxo de renda da inovação. Esse é o problema denominado apropriabilidade. Além da 

proteção por patentes, podem ser utilizados vários outros meios para se apropriar desses 

benefícios. Na realidade, as patentes são, em certas circunstâncias, um modo muito limitado de 
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proteger a inovação, já que exige que o inovador exponha publicamente a natureza da inovação. 

Isso permite aos concorrentes astutos criar modelos de utilidade sobre a patente ou pelo menos 

ganhar inteligência de mercado sobre novos produtos a serem lançados (GUIMARÃES e 

MATTOS, 2013). 

O modo mais comum de proteger a apropriabilidade é controlar a distribuição e uso da 

propriedade intelectual. O registro de uma patente será a primeira abordagem a ser considerada. 

No entanto, este registro requer a revelação da natureza da inovação. Isso permite reinventar a 

inovação por meio de modelos de utilidade. 

  O inovador pode usar o conhecimento tácito acumulado para proteger os benefícios da 

inovação. Conhecimento tácito é o conhecimento incorporado nas pessoas e nos processos da 

empresa que é muito difícil de codificar e transferir a outros. A proteção dos benefícios da 

inovação por meio do conhecimento tácito é muito útil quando estão envolvidos produtos ou 

processos complexos. 

  Controlar os ativos que complementam uma inovação é outro modo de apropriar os 

benefícios da inovação. Ativos complementares podem ser várias coisas: matérias primas 

críticas, competência técnica, uma instalação industrial e outros (GUIMARÃES e MATTOS, 

2013). 

 

2.1.2.10 Política industrial 

 

A política tecnológica é parte integrante da política industrial (PI). O debate de conteúdo 

de uma política industrial reflete as preocupações de cada país quanto à necessidade de adotar 

políticas públicas para promover as mudanças que se tornaram necessárias em decorrência das 

transformações por que passam a economia e a indústria mundial (GUIMARÃES e MATTOS, 

2013).  

Essas transformações se consubstanciam no desenvolvimento de novas tecnologias, de 

processo e de produto, e sua difusão não só no interior da própria indústria, mas na economia e 

na sociedade como um todo, implicando a reestruturação e relocalização de indústrias no 

mundo, modernização de atividades terciárias e outros. Isso tem permitido elevar cada vez mais 

a produtividade da indústria e a competitividade global da economia, o que se reflete na 

tendência à maior internacionalização das economias e uma nova divisão internacional do 

trabalho.  
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O papel da política industrial nesse processo de mudanças é fundamental, já que o 

aumento da produtividade e da eficiência da indústria tornou-se o objetivo principal das 

políticas econômicas. 

A política industrial se distingue de uma simples política de industrialização, no sentido 

de dar maior ênfase em mudanças estruturais. A política de industrialização busca promover o 

desenvolvimento industrial por meio de medidas genéricas dirigidas a indústria como um todo, 

em geral fortemente protecionistas sem preocupações quanto à sua própria eficiência, níveis de 

produtividade e competitividade. A política industrial vai além, preocupando-se tanto com o 

crescimento quanto com eficiência da indústria. Nesse sentido, utiliza uma gama mais variada 

e complexa de instrumentos com ênfase na promoção de mudanças estruturais de longo prazo, 

desenvolvimento científico e tecnológico, controle da qualidade, eficiência gerencial, e outros 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

Sua concepção, conteúdo e formas variam, refletindo o estágio de desenvolvimento de 

uma economia, suas circunstâncias naturais históricas, suas relações internacionais e sua 

situação econômica e política. Isso implica dizer que a experiência de um país não pode ser 

simplesmente transplantada para o outro e que mesmo um único país pode ter diferentes 

experiências de PI ao longo de seu desenvolvimento.  

Uma política industrial não substitui um mecanismo de mercado nem as políticas de 

controle macroeconômico. Ela complementa as políticas monetária e fiscal e reconhece que 

todas as medidas política econômicas afetam de alguma forma a indústria em uma economia de 

mercado. Uma PI ativa e explicita pode ser definida como o início e a coordenação de atividades 

governamentais para aumentar a produtividade e a competitividade da economia em sua 

totalidade e de algumas indústrias em particular.  

Trata-se, portanto, de uma tentativa do governo de ir além dos controles mais agregados 

(políticas monetária e fiscal) do mecanismo de mercado, entendendo que este nem sempre é 

suficiente para induzir as mudanças estruturais requeridas na estrutura industrial, além de ser 

muitas vezes substituído pela ação política. Assim a PI seria também uma forma de evitar esse 

tipo de intervenção política ditada por interesses organizacionais, procurando resolver os 

problemas antes que ele se manifeste.  

A PI fundamenta-se na cooperação entre o setor público e o setor privado e envolve 

aspectos macro e microeconômicos. No setor macro, o estado deve criar um ou manter 

condições macroeconômicas favoráveis ao crescimento, provendo incentivos à poupança 

privada, investimentos, pesquisa e desenvolvimento, redução de custos, controle de qualidade, 

manutenção de condições competitivas e melhora nas relações trabalhistas. No setor 
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microeconômico, a PI atua de modo setorial, procurando identificar tecnologias que serão 

necessárias nos próximos 20 ou 30 anos e estimulando o seu desenvolvimento. A PI também 

antecipa as tecnologias que perderão importância e dá assistência para sua substituição ou apoio 

nas questões de prioridade social (GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

O estabelecimento de metas industriais representa esforços cooperativos pelos setores 

público e privado para entender a natureza de mudanças tecnológicas e para antecipar seus 

possíveis efeitos econômicos. Trata-se, em essência, do apoio do Estado a projetos de P&D. O 

governo não toma as decisões, mas as ratifica e as apoia. A política industrial torna-se o meio 

pelo qual as decisões podem ser avaliadas quanto à sua significação econômica e científica. 

Assim o estabelecimento de metas industriais não significa promoção de tecnologias que de 

outro modo não se desenvolveriam: ao contrário, significa ajuda-las a alcançar mais 

rapidamente as necessárias economias de escala e eficiência industrial sem as quais não podem 

tornar-se competitivas internacionalmente (GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

 

2.1.2.11 Política industrial como política de inovação 

 

A política industrial deve dar as condições necessárias para a consolidação de um 

sistema nacional de inovação (MELO, FUCIDJI e POSSAS, 2015). Esses autores não visam 

defender a pertinência de políticas industriais, nem advogar em favor de políticas verticais de 

apoio à indústria e sim enfatizar um papel específico da política industrial – entendida como o 

conjunto de medidas cuja finalidade é promover o desenvolvimento da estrutura industrial: o 

de promoção de atividades inovativas. 

Apontar que o objetivo da política industrial é promover a geração e difusão de 

inovações (que sejam capazes de impulsionar ganhos persistentes na produtividade e na 

qualidade dos bens e serviços) não é propriamente uma contribuição original; há inclusive, na 

literatura, argumentos em favor de uma nova política industrial que enfatiza exatamente este 

aspecto, além deste já ser um ponto há muito destacado no pensamento evolucionista (MELO, 

FUCIDJI e POSSAS, 2015). 

Dessa forma, política industrial é entendida não apenas como a internalização de setores 

ausentes da matriz industrial e o incentivo a setores já instalados (embora também possa sê-lo), 

mas principalmente como a mobilização e implementação de mecanismos específicos para o 

desenvolvimento tecnológico, com o objetivo de reduzir as divergências competitivas e de 

padrões de desenvolvimento entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. A política 

industrial, assim entendida, deve atender aos objetivos de fomentar o progresso técnico, 
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diferentemente da teoria econômica tradicional, cujo enfoque está nas falhas de mercado e 

externalidades (GUERRIERO, 2012). 

Esta forma de abordagem do tema está alinhada aos desenvolvimentos teóricos mais 

recentes os quais reforçam o papel da política de inovação como instrumento poderoso da 

política industrial. A consideração da política de inovação como o elemento principal de 

orientação da política industrial deve-se ao reconhecimento de que a empresa é o agente 

fundamental da dinâmica econômica em economias capitalistas e, nesse sentido, o resultado de 

suas ações reflete as condições competitivas do país (GADELHA, 2001). 

 O objetivo da política de inovação é orientar as ações institucionais de incentivo e gestão 

da inovação, de forma a promover a geração de conhecimento, de produtos e de serviços. Uma 

política de inovação, entendida como a principal orientação da política industrial, deve focalizar 

prioritariamente os determinantes das decisões empresariais de gastar em atividades inovativas 

(que determinam a demanda por incentivos públicos). A literatura mostra que a realização de 

tais atividades e o desenvolvimento de capacitações tecnológicas que a acompanha são eficazes 

para reforçar posições competitivas e criar novos espaços de concorrência (MELO, FUCIDJI e 

POSSAS, 2015). 

 Ao analisar as estratégias contemporâneas dos países centrais, enfatizando a criação de 

competitividade via esforços de pesquisa e também na aplicação e difusão de resultados, pode 

–se afirmar que esta é a mudança mais importante e reveladora: a política de inovação aparece 

como uma extensão (ou uma alternativa) ao que antes se chamava política de ciência e 

tecnologia (FREIRE e BRISOLLA, 2004).  

 De acordo com o Manual de Oslo, as políticas de inovação desenvolveram-se como um 

amálgama de políticas de ciência e tecnologia. Elas tomam como um dado o fato de que o 

conhecimento em todas as suas formas desempenha um papel fundamental no progresso 

econômico e a inovação é um fenômeno complexo e sistêmico. A abordagem de sistemas para 

a inovação muda o foco de política em direção a uma ênfase na interação das instituições e nos 

processos interativos no trabalho de criação de conhecimento e em sua difusão e aplicação. O 

termo “sistema nacional de inovação” foi cunhado para representar esse conjunto de instituições 

e esses fluxos de conhecimentos. Essa perspectiva teórica influencia a escolha de questões para 

incluir em uma pesquisa sobre inovação, e a necessidade, por exemplo, de um tratamento 

extensivo das interações e fontes de conhecimento (MANUAL DE OSLO, 1997).  
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2.1.2.12 Capacidade de inovação  

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) destacam que a inovação é consequente de processos 

organizacionais alinhados à estratégia organizacional que geram projetos para vantagem 

competitiva. Em suma, a capacidade que uma empresa possui em inovar vem por se tornar 

reconhecida como um fator chave nas vertentes da vantagem competitiva empresarial e 

sobrevivência organizacional. 

  Lawson e Samson (2001) destacam que a noção de capacidade é importante para aplicar 

a inovação, pois a capacidade de inovar facilita o desenvolvimento do comportamento das 

pessoas e da organização para atividades e rotinas sistemáticas de inovação na empresa.  

 A capacidade de inovação trata do esforço sistemático para aquisição do conhecimento 

tecnológico para realização de melhorias na capacidade produtiva da empresa através da 

aprendizagem (KATZ, 1976). Trata-se do potencial interno para a geração de ideias, 

identificação de novas oportunidades no mercado e o desenvolvimento de uma inovação com 

fins comerciais a partir dos recursos da organização (NEELY e HII, 1999).  

 Wang e Ahmed (2007) definem a capacidade de inovação como uma habilidade da 

organização em disponibilizar recursos para desenvolver novos produtos, serviços, processos  

e  mercados  através  do  direcionamento  e  do  alinhamento  estratégico  para comportamentos 

e processos de inovação. Reichert, Camboim e Zawislak (2015) também descrevem a 

capacidade de inovação como a soma de diferentes processos voltados ao conhecimento, 

habilidades, rotinas e ativos da organização, os quais permitem que a mesma realize a 

transformação de seus recursos em vista de buscar a competitividade e desempenho 

organizacional. 

A   capacidade   de   inovação   pode   ser   compreendida   como   uma   capacidade 

organizacional estratégica que busca alinhar as práticas da inovação com a orientação 

estratégica. Essa capacidade pode ser vista como uma facilitadora da transformação de novos 

conhecimentos em produtos, serviços e processos inovadores ao mercado interno e externo da 

organização (FROEHLICH e BITENCOURT, 2015).  

 Pode-se salientar que esta é tida como uma habilidade da organização para desenvolver 

e arquitetar estratégias de inovação, segundo Dodgson, Gann e Salter (2008), pois envolve a 

capacidade de criação, ampliação e modificação de recursos utilizados para inovação e, desta 

forma, a capacidade de inovação pode ser concebida e posicionada como uma capacidade 

organizacional estratégica.  
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 Sobre capacidade organizacional, Winter (2000) considera que a mesma é uma prática 

estratégica, que em conjunto com seus processos de execução, concede a gestão da empresa um 

aglomerado de possibilidades para tomada de decisão, na busca por resultados. Já Sant-Amant 

e Renard (2004) definiram que a mesma se refere ao saber agir e é o resultado da combinação 

e coordenação dos recursos e conhecimentos da organização, visando atingir os objetivos 

estratégicos da mesma.  

 A capacidade de inovação pode facilitar a transformação dos conhecimentos e das 

aprendizagens em novos produtos, serviços e processos e introduz no mercado inovações 

radicais e incrementais para se obter vantagem competitiva. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

reforçam esse argumento, e sinalizam que embora a inovação seja cada vez mais percebida 

como uma forma de construir e sustentar a vantagem competitiva, de maneira isolada, não 

garante essa vantagem. Com isso, a inovação depende da maneira como todo esse processo é 

conduzido, ou seja, depende dos seus recursos, das rotinas e da capacidade de gerenciamento. 

 O Manual de Oslo (1997) destaca que a capacidade de inovar é aprimorada a partir das 

inovações ocorridas da empresa, bem como a utilização de sistemas adequados à gestão do 

conhecimento. Para Oliveira et al. (2016), essa capacidade depende do desenvolvimento de 

uma cultura inovadora agregada às funções da organização, sendo difundida por cada atividade 

e não apenas como um resultado. Para isso é importante que a inovação seja conduzida de modo 

estruturado, por meio de rotinas. 

Pode-se dizer que a capacidade de inovação apresenta as condições que uma empresa 

necessita para apoiar o processo de inovação, agilizando a adoção de novos processos, o 

desenvolvimento e a introdução de novos produtos e serviços. As condições estão relacionadas 

com a habilidade de mobilizar e gerenciar recursos e rotinas (BALAN e LINDSAY, 2007). 

 

2.1.2.13 Arquitetura organizacional 

 

Arquitetura organizacional constitui tema de grande relevância para acadêmicos e 

executivos. As abordagens sobre o tema variam e compreendem: teorias gerais sobre o projeto 

estrutural, propostas de novos formatos organizacionais e inter organizacionais, governança de 

redes organizacionais, estudo da influência das pressões institucionais e outros fatores sobre a 

configuração organizacional, e funcionamento de times auto gerenciados em corporações 

multinacionais (WOOD, 2014). 
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Não se pode mais falar de uma estrutura ideal, mas de uma variedade de novas formas, 

que vão desde a simples flexibilização do modelo tradicional até arquiteturas significativamente 

diferentes (WOOD, 2014). 

Segundo Nadler (1993) a arquitetura organizacional é a forma de articulação, ou o 

modus operandi, dos vários sistemas, estruturas, processos e estratégias que constituem uma 

empresa. A arquitetura inclui, portanto, a estrutura formal, o projeto de práticas de trabalho, a 

natureza da organização informal, os estilos de operação e os processos de seleção, socialização 

e desenvolvimento de pessoal. Nadler (1993), utiliza “arquitetura organizacional” observando 

que o termo estrutura organizacional é limitado e não expressa a ideia de conjunto e de harmonia 

com o ambiente. Como para a arquitetura tradicional ou física, na arquitetura organizacional é 

de fundamental importância a finalidade da organização. 

Galbraith (1995), embora não utilize o termo arquitetura e sim design organizacional, 

segue no mesmo raciocínio ao afirmar que o projeto da organização afeta todos os níveis e os 

tipos de desempenho que a organização pode atingir na implementação da sua estratégia. 

Segundo ele, o termo design abrange todos os aspectos manipuláveis da organização, incluindo 

seu pessoal, sistemas, processos e tecnologia, além de sua estrutura.  

Gerstein (1993) define a arquitetura organizacional como a arte de modelar o espaço 

organizacional para satisfazer as necessidades e as aspirações humanas e que os arquitetos 

organizacionais operam no espaço comportamental em que as pessoas atuam. 

Para Nadler e Tushman (1993), a maioria dos administradores pensa as organizações 

em termos da estrutura formal representada pelo organograma clássico, que trata 

prioritariamente das relações estáveis e formais, entre as tarefas e as unidades de trabalho, 

excluindo o comportamento da liderança, o impacto do ambiente, as relações informais e a 

distribuição de poder. Esses autores identificam duas exigências que as atividades relativas à 

configuração da arquitetura organizacional devem considerar. Por um lado, deve-se pensar 

como a estrutura permitirá à organização implementar suas várias estratégias e realizar o 

trabalho exigido; por outro, deve considerar como a arquitetura se harmonizará com os 

indivíduos que trabalham na organização e para ela, ou como será o impacto das mudanças nas 

pessoas.  

 Zolet (2013) afirma que a busca da vantagem competitiva pode ser feita através de 

novos desenhos organizacionais. A forma ou o desenho organizacional, também influencia 

como uma empresa prioriza suas ações ou como compreende o ambiente, estimulando ou 

bloqueando a capacidade criativa dos seus colaboradores.  
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Para Christensen (2000) é necessário criar uma estrutura organizacional dentro das 

fronteiras corporativas, para fomentar o desenvolvimento de novos projetos. Segundo o autor, 

se os valores vigentes na organização não definem como prioritária a destinação de recursos 

para um projeto inovador, deve-se criar uma nova empresa, independente da existente, e 

desenvolver dentro dela os processos e os valores necessários para resolver o novo problema. 

Nadler (2000), reafirma isso ao dizer que a combinação de produto, processo e distribuição 

ainda não captam o potencial total de inovação organizacional. A empresa de sucesso do futuro 

desenvolverá habilidades excepcionais, se inovar em duas outras áreas: desenvolvimento 

estratégico e desenho organizacional. 

Galbraith (1995) também afirma que, para que a inovação competitiva ocorra, a empresa 

tem que possuir um desenho organizacional que permita o seu desenvolvimento. Segundo ele, 

uma orientação de forte controle organizacional é um antídoto da inovação. Controles 

burocráticos que limitam as ações e tomadas de decisões demoradas desviam a organização do 

risco e desencorajam a inovação.  

Nadler e Shaw (1993) consideram o projeto organizacional uma das ferramentas mais 

úteis ao fortalecimento da competitividade das organizações, na medida em que estruturas 

inovadoras tenderiam a aumentar sua eficiência e efetividade.  

Os criadores de novas arquiteturas organizacionais, devem prever ou contemplar em 

suas estruturas, liberdade e agilidade na tomada de decisões. Nadler (2000) também sugere que 

os desenhos das novas estruturas sejam modulares, dessa forma poderia ser implementada com 

maior rapidez, mas com perda sem dúvida de uma perfeita adaptação. 

Segundo Vecchia (2003) são muitos os fatores ou imperativos necessários para que uma 

organização tenha um bom desenho organizacional, e não existem muitas diferenças entre os 

autores que estudam o assunto. O que se pode observar é que se a estratégia é inadequada ou 

equivocada, não tem arquitetura que consiga sustentar essa falha. Por sua vez, com uma 

estratégia correta, mas com um desenho organizacional incompatível, o sucesso da organização 

estará seriamente comprometido.  

Portanto, Vecchia (2003) conclui que um fator bastante crítico, talvez o mais importante, 

é a perfeita adequação entre a estratégia e a arquitetura organizacional. Além da adequação, o 

desenho organizacional também ter que permitir uma perfeita visão e monitoramento do 

ambiente, pois é com a análise deste que se definem as principais estratégias. 

 Galbraith (1995) embora confira maior importância à estratégia como direcionadora do 

desenho organizacional, identifica cinco categorias que influenciam a escolha da arquitetura de 
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uma organização. Esse modelo, denominado por ele Modelo Estrela (Figura 8), é composto 

pelas dimensões: Estratégia, Estrutura, Processo, Pessoas e Recompensas.  

A dimensão Estratégia determina as metas e os objetivos da organização, assim como 

os valores e a missão a ser alcançada. Ela define os produtos ou serviços que serão oferecidos, 

o mercado ao qual servirá e os valores que a organização assumirá perante seus clientes. Ao 

definir a direção a ser seguida pela organização, ela estabelece os parâmetros que nortearão a 

escolha do desenho organizacional mais adequado para a implementação das estratégias 

(FERNANDINO e OLIVEIRA, 2010). 

A Estrutura define a forma como a organização distribui internamente o poder e a 

autoridade especialmente em relação a quatro aspectos básicos: o tipo de especialização 

requerida para a realização do trabalho; o formato de cada nível da estrutura; os critérios a serem 

utilizados para a distribuição de poder, tanto na dimensão vertical quanto lateral; os critérios de 

departamentalização que serão utilizados para definição das áreas que compõem cada um dos 

níveis da estrutura. (FERNANDINO e OLIVEIRA, 2010)  

 

Figura 8. O Modelo Estrela de Galbraith 

 
Fonte: Galbraith, J. R., 1995 

 

Os Processos descrevem os fluxos de informações que atravessam toda a empresa, 

podendo ocorrer tanto verticalmente, por meio da alocação de recursos escassos, talentos e 

recursos, como horizontalmente, via planejamento e fluxo de trabalho (FERNANDINO e 

OLIVEIRA, 2010). 

Na dimensão Pessoas, encontram-se as políticas de recursos humanos que norteiam a 

ação organizacional e que estão relacionadas às formas que serão utilizadas para identificar, 

recrutar, selecionar, contratar e promover os talentos que são requeridos pela estratégia e pela 

estrutura da organização, bem como as habilidades e conhecimentos que são necessários para 

implementar as escolhas estratégicas (FERNANDINO e OLIVEIRA, 2010). 
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Por fim, no Sistema de Recompensas, encontram-se aqueles aspectos que influenciam a 

motivação e o comprometimento das pessoas com os objetivos da organização e que devem 

estar alinhados com a estrutura e os processos para influenciar a direção estratégica da 

organização (FERNANDINO e OLIVEIRA, 2010).  

 

2.1.2.14 Cultura de inovação e clima organizacional 

 

Ahmed (1998) ressalta a importância de analisar clima e cultura organizacional para 

inovação e analisa suas diferenças. O clima pode ser observado nas práticas e políticas 

organizacionais, enquanto que as crenças e valores, que representam a cultura, não podem ser 

assim notados por serem mais profundos. A cultura relaciona-se às interpretações feitas pelos 

empregados sobre as experiências vividas na organização (AHMED, 1998). 

Das (2003) compara uma cultura forte com a identidade de uma organização, que, por 

ser única, possibilita que clientes, fornecedores, empregados e investidores percebam seu 

caráter distintivo em relação a outras empresas. Ao definir cultura organizacional, Jaskyte e 

Dressler (2004) a veem como um conjunto de valores compartilhados que auxiliam os membros 

da organização a compreender o funcionamento organizacional e assim guiar o pensamento e 

comportamento. 

Corroborando com a questão da complexidade que o tema da cultura organizacional 

impõe, Machado e Vasconcelos (2007) identificaram que a cultura de inovação é considerada 

como algo almejado nas organizações para a melhoria de seu desempenho e de sua vantagem 

competitiva. Nesse sentido, as pesquisas, de algum modo, validam tal associação, mas 

enfatizam, entretanto, a complexidade de fatores que envolvem a cultura de inovação ou 

aspectos de uma cultura organizacional relacionada à inovação. 

Godoy e Peçanha (2009) investigaram a relação de cultura organizacional e de processos 

de inovação organizacional a partir de uma abordagem psicossociológica, e evidenciaram os 

seguintes aspectos da cultura organizacional relacionados à inovação: gestão estruturada dos 

processos de inovação; trabalho em equipe; suporte das lideranças; comunicação aberta; 

tolerância à ambiguidade; estímulo ao desenvolvimento de confiança; reconhecimento por 

todos da importância estratégica da inovação e abertura à exposição de ideias. Esse estudo 

demonstra a importância do papel das lideranças no estímulo a suas equipes para um olhar 

inovador, bem como o clima organizacional propício à apresentação de proposições por parte 

do corpo funcional sem a incerteza com relação ao eventual erro. 
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O sucesso em processos de inovação leva em consideração a criação de uma cultura 

organizacional em que estratégia, estrutura organizacional, comportamentos, mecanismos de 

reconhecimento e prêmios incentivem a criatividade (MARTINS e TERBLANCHE, 2003). 

 Tidd e Bessant (2015), sobre cultura e clima organizacional, argumentam que não 

importa quão bem estabelecidos sejam os sistemas de definição de desenvolvimento de 

produtos e processos inovadores, eles só terão sucesso se o contexto organizacional circundante 

for favorável. Destacam que uma das condicionantes para um sistema organizacional propício 

à inovação também é o clima organizacional. Segundo esses autores, o trabalho produtivo em 

equipe não acontece do nada, requer um clima que apoie a cooperação e a colaboração. Esse 

tipo de ambiente é caracterizado pela confiança mútua, em que todos se sentem confortáveis 

em discutir ideias e oferecer sugestões. 

Porém, esses autores afirmam ainda que se deve conhecer e entender que cultura de 

inovação e clima organizacional voltados à inovação não partilham conceitos idênticos. 

Segundo eles a cultura se equipara a padrão de valores compartilhados, além de crenças e 

normas aceitas que moldam comportamentos. Clima, por sua vez, envolve desenvolvimento de 

estruturas organizacionais, políticas de comunicação e procedimentos, como sistemas de 

reconhecimento e recompensa, política de treinamento, sistemas contábeis e de mensuração e 

desdobramento de estratégias (TIDD e BESSANT, 2015). 

 

2.2 MODELOS, TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

 Não basta estar convicto da necessidade de inovar, é preciso saber como fazer e por 

onde começar. Desenvolver, selecionar e implementar técnicas e ferramentas que capacitem as 

empresas a combinar tecnologia e estratégia de negócios tem sido o objetivo de várias 

organizações e de inúmeros projetos conduzidos nos âmbitos nacional e internacional. Ao longo 

dos anos, as grandes corporações criaram uma série de metodologias, denominadas técnicas de 

gestão da inovação (IMT-Innovation Management Techniques), com o objetivo de responder 

aos problemas de inovação de forma sistemática.  

Para a realização deste trabalho, foram verificadas as técnicas propostas pelo Presidente 

da Eletronuclear em uma das suas produções acadêmicas. Guimarães e Mattos (2013) propõem 

técnicas de Gestão da Inovação de aplicabilidade comprovadas por projetos da União Européia, 

no qual as ferramentas são agrupadas em quatro diferentes áreas de foco. Também são 

apresentadas as ferramentas propostas no trabalho de Temaguide (1999) onde são evidenciadas 

práticas com seus objetivos e técnicas formais normalmente utilizadas. O Temaguide é o 
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resultado de uma pesquisa realizada por um grupo de organizações europeias: Fundação 

COTEC (coordenadora do projeto), SOCINTEC, CENTRIN (Universidade de Brighton), IRIM 

(Universidade de Kiel) e Unidade de P&D da Manchester Business School (TEMAGUIDE, 

1999). 

A apresentação das técnicas de gestão da inovação, de acordo com abordagem adotada 

Guimaraes e Mattos (2013), está sintetizada no Quadro 3. Para este trabalho, não foi 

considerada relevante, por se tratar mais da gestão operacional da organização, a Área de 

Logistica com os seguintes tópicos: Planjeamento de necessidade de materiais e Gestão da 

Cadeia de Suprimentos. Portanto, serão descritas 8 técnicas, mais adiante e em tópicos, do 

subitem 2.2.1 ao subitem 2.2.8 deste trabalho. 

Em relação ao Quadro 3, a segunda coluna descreve os grupos de técnicas de gestão da 

inovação adequados a cada um dos contextos: técnicas de gestão da inovação apropriadas para 

aplicação no ambiente interno da empresa; técnicas de gestão da inovação para aprender com 

os melhores do setor e prospectar as tendências do mercado; técnicas de gestão da inovação 

para abordar o processo de uma forma sistemática. 

 

     Quadro 3. Estrutura das Técnicas de Gestão e Inovação 
Área de Foco Técnicas de Gestão da Inovação 

Ambiente interno 

 Auditoria tecnológica 

 Liderança, organização do trabalho e funcionalidade de equipes 

 Gerência de projetos 

Concorrência 
 Benchmarking 

 Inteligência competitiva e vigilância tecnológica 

Mercado 

 Estímulo à criatividade 

 Marketing da inovação 

 Avaliação tecnológica 
      Fonte: Guimarães e Mattos (2013) 

 

A apresentação das técnicas de gestão da inovação, de acordo o Temaguide, está 

sintetizada no Quadro 4. De acordo com Natume, Carvalho e Francisco (2008), a escolha das 

ferramentas pelo Temaguide é um processo de seleção de várias técnicas utilizadas por várias 

empresas (estudo de caso), cujo propósito é auxiliar os usuários na gestão da tecnologia e 

inovação. Algumas dessas ferramentas são conceitos de técnicas que se tornaram usuais ou 

novas formas de aplicação de uma ferramenta bem conhecida, como é o caso do benchmarking, 

não utilizada especificamente para a gestão da tecnologia, mas adaptadas para cada processo.   

O Temaguide agrupa e denomina ferramentas em "cluster" (aglomerados de práticas e 

técnicas de Gestão de Tecnologia) e são normalmente referenciadas como TM Tools. Cada TM 

Tool possui objetivos específicos que apoiam uma ou mais etapas do modelo de inovação 
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(LIMAS, SCANDELARI e FRANCISCO, 2006). Um resumo de cada TM Tool é demonstrado 

no Quadro 4, assim como alguns exemplos de técnicas que podem ser usadas. 

 

Quadro 4. Técnicas de Gestão e Inovação - Temaguide 
TM Tool Objetivo Técnicas 

Criatividade 

Criatividade é uma característica de indivíduos, 

grupos e organizações. Técnicas de criatividade 

podem ajudar indivíduos particulares ou grupos a se 

tornarem mais criativos ou usar sua originalidade de 
pensamento ou inventividade para situações 

particulares 

Reuniões de Brainstorming 

Criatividade e gestão estratégica 

Análise de 

Mercado 

Analisar todos os aspectos do mercado e, em 

particular, comportamento e necessidades do 

cliente, a fim de obter informação valiosa para 

alimentar o processo de inovação, com o objetivo de 

identificar e avaliar especificações de novos 

produtos. 

Análise conjunta  

Usuário Líder  

QFD 

Avaliação de 

Projetos 

Fornecer informação para estimar o valor de um 

projeto potencial com referência particular para 

estimação de custos, recursos e benefícios, a fim de 

obter uma decisão sobre prosseguir ou não com um 

projeto. 

Análise de fluxo de caixa 

Checklists  

Árvores de Relevância 

Prospecção 

Tecnológica 

Empresas precisam estar cientes de 
desenvolvimentos tecnológicos interessantes e 

revisar a relevância destes desenvolvimentos para o 

negócio da empresa. Elas devem procurar 

oportunidades estratégicas ou ameaças ao negócio. 

Técnicas de previsão  
Técnicas prospectivas  

Método Delphi  

Árvore de Relevância 

Networking 

Dispor e manter cooperação entre empresas e entre 

organizações de negócios e organizações de P&D, 

incluindo universidades, a fim de obter acesso a 

ideias e tecnologias e compartilhar habilidades, 

recursos, informação e expertise. 

Alianças estratégicas de longo 

prazo  

Colaboração de curto prazo  

Elos informais e contatos não 

planejados  

Acordos com relutância de 

Entrada 

Criação de 
Equipes 

Decidir a composição de equipes específicas 
recrutando e gerindo indivíduos para assegurar um 

mix apropriado de habilidades e experiências. 

Equipes fixas, espontâneas, de 

projetos, equipes com mudanças 

frequentes, grupos com trabalho 
disperso, equipes para resolução 

de problemas, equipes para 

melhoria da qualidade 

Gestão de 

Mudanças 

Um meio estruturado de implementar mudança na 

empresa, sempre que envolve transformação 

organizacional na maneira como a empresa faz as 

coisas. 

Fases do processo para realizar 

mudanças bem-sucedidas 

Gestão de 

Interface 

Transpor barreiras ou fomentar e encorajar a 

cooperação entre entidades separadas 

(departamentos, pessoas ou até diferentes 

organizações) durante o processo inovativo. 

Técnicas relacionadas à estrutura 

organizacional e processos 

Benchmarking 

Benchmarking é o processo de melhorar o 

desempenho continuamente, identificando, 

compreendendo, e adaptando práticas proeminentes 
e os processos encontrados dentro e fora de uma 

organização (companhia, organização pública, 

universidade, faculdade, etc.). 

Benchmarking do tipo: 

competitivo, funcional, genérico, 
industrial, performance, 

estratégico e tático 

Auditoria 

Tecnológica 

Auditorias de habilidades, tecnologia e inovação 

são ferramentas de diagnóstico que podem ser 

integradas em várias funções tecnológicas. 

Auditoria de competências 

 Auditoria de tecnologias 

Auditoria de inovação 
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Gestão de 

Projetos 

Apoiar no processo de aplicação de recursos 

escassos para atingir metas estabelecidas em tempo 

e custos restritos. Apoiar a equipe e assegurar que o 

comprometimento é mantido por todas as pessoas. 

Assegurar que informação apropriada é comunicada 

para todas as partes interessadas para permitir que 

boas decisões sejam feitas 

Técnicas como:  

Estrutura de Desmembramento de 

trabalho  

Fluxogramas  

Cronogramas Redes baseadas em 

atividades 

Acompanhamento de marcos 

Produção Enxuta 

Analisar todas as atividades dentro de um processo 

(dentro ou fora da empresa) identificando e 

eliminando “lixo”, definido como atividades que 

não agregam valor. 

Just-in-time  

Layout de produção  

Kanban 

Análise de Valor 

Determinar e melhorar o valor de um produto ou 
processo, pelo entendimento das funções do item e 

seu valor, e pelos componentes constituintes e seus 

custos associados, a fim de reduzir os custos ou 

aumentar o valor das funções. 

Análise de funções 

Gestão ambiental 
Melhorar como a empresa identifica o 

endereçamento de questões ambientais. 

Minimização de Lixo e Recursos 

no processo produtivo  

Design sustentável do produto 

Marketing Ambiental  

Análise do Ciclo de Vida 

Auditorias ambientais 

Contabilidade total dos custos 

Patentes 

Obter e avaliar informação de patente, o que 

encontra várias aplicações para gestão estratégica da 

tecnologia: Monitorar competidor tecnológico, 
gestão de P&D, Aquisição de tecnologia externa, 

Gestão do portfólio de patentes, Vigilância da Área 

do Produto, gestão de recursos humanos. 

Portfólio de Patentes no Nível 

corporativo 
Portfólio de patentes no nível 

técnico  

Previsão tecnológica 

Fonte: Limas, Scandelari e Francisco (2006)  

 

Neste contexto, também é importante citar Tidd, Bessant e Pavitt (2005) que propõem 

54 práticas, ferramentas ou técnicas que auxiliam no trabalho de inovação em uma organização 

e que podem ser aplicadas nas áreas específicas: desenvolvimento e estratégias de inovação, 

estratégias de suporte organizacional, mecanismos de implementação efetivos. Os autores 

colocam como uma “enciclopédia” geral de ferramentas que podem ser escolhidas em 

diferentes temas associados com o desenvolvimento da capacidade de gerenciamento da 

inovação (NATUME, CARVALHO e FRANCISCO; 2008).  

Esses autores reafirmam a importância das ferramentas gerenciais na gestão da inovação 

ao afirmarem que o processo está relacionado à ação gerencial: ações direcionadas por 

estratégias claras, objetivos e visão, ação disciplinada pela coleta sistemática de informações e 

ação que eventualmente renova a organização pela mudança. Assim, apesar dos obstáculos 

técnicos inerentes ao processo de inovação, constata-se que boa parte dos insucessos se deve a 

fraquezas no modo como ele é gerenciado (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008). 

 Para as análises deste trabalho foram utilizadas as técnicas propostas pelo Presidente da 

Eletronuclear e as ferramentas propostas no trabalho de Temaguide. O Temaguide é o resultado 

de uma pesquisa realizada por um grupo de organizações europeias e, segundo Perini et al. 
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(2002), várias das ferramentas recomendadas no Temaguide já fazem parte do dia-a-dia das 

pequenas, médias e grandes empresas, sendo inseridas em programas de melhoria de qualidade 

ou para resolver necessidades específicas. Por esse motivo optou-se por escolher essa 

ferramenta para as análises desta pesquisa, assim como as técnicas propostas pelo Presidente 

da Eletronuclear, por ser um pesquisador específico para o setor nuclear e presidente da empresa 

em que a autora desta pesquisa atualmente trabalha. Adiante, seguem as descrições das ténicas 

apresentadas no Quadro 3, conforme já evidenciado.  

 

 2.2.1  AUDITORIA TECNOLÓGICA 

 

 A auditoria tecnológica é uma técnica de investigação que objetiva a avaliação da 

capacidade tecnológica da empresa, da eficácia de seus processos de negócios e de suas 

necessidades de melhoria, visando um aumento de competitividade. Além disso, é um método 

de identificação de pontos fortes e fracos pela caracterização e avaliação geral do know-how 

básico da empresa marketing: marketing, gestão, finanças, recursos humanos etc. 

  Uma auditoria bem-sucedida deve conduzir a propostas concretas consolidadas em um 

plano de ação, que promoverá uma melhoria tecnológica, a aquisição de tecnologias necessárias 

ou a incorporação de especialidades: expertise. Esse é o primeiro passo para uma avaliação do 

posicionamento real da empresa no mercado e o ponto de partida para um avanço em seu 

desenvolvimento. A auditoria tecnológica deve ser executada por consultores externos 

experientes - na área do negócio - em estreita colaboração com a gerência e o pessoal da 

empresa. 

 Os resultados esperados de uma auditoria tecnológica conduzida de forma cuidadosa 

são:  

 Análise completa e abrangente e avaliação dos requisitos da empresa para seu 

crescimento sustentável;  

 Realização de uma análise imparcial de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

(SWOT) conduzida por um consultor experiente; 

 Oportunidade para descoberta de novos produtos, serviços, tecnologias e mercados; 

 Trabalho em rede com fornecedores de tecnologia, fontes tecnológicas, outras 

empresas;  

 Possibilidade de avaliação de portfólio tecnológico e de direitos de propriedade 

intelectual;  
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 Posicionar-se nos eventuais programas governamentais de P&D para inovação 

tecnológica e em redes de transferência de tecnologia para desenvolvimento 

tecnológico;  

 Introdução de novas fontes de financiamento, via participação em programas 

governamentais de incentivo. 

 

2.2.2  LIDERANÇA, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E FUNCIONALIDADE 

DE EQUIPES  

  

Para a construção de uma organização que mantenha um processo de inovação 

sustentável é necessário que o trabalho seja organizado adequadamente - fluxo de atividades - 

e que exista uma liderança que incorpore a inovação como fator estratégico. 

No contexto da inovação, a liderança diz respeito à formação de equipes de gestores que 

sejam uma evolução da gerência tradicional, ou seja, que estejam comprometidas com os 

objetivos estratégicos da empresa e que tenham perfil, delegação de autoridade e iniciativa para 

conduzir as mudanças exigidas pelo processo de inovação.  

A funcionalidade das equipes é obtida pela organização do trabalho, baseando-se no 

estudo e no entendimento e na participação dos envolvidos no redesenho de operações de 

negócios, de modo a reduzir as barreiras produzidas pela organização tradicional do trabalho - 

fronteiras entre departamentos - e criar unidades que permitam sinergia e redução de custos e 

prazos das operações. Geralmente, o redesenho das operações demanda forte suporte de 

tecnologias de informação (TI) para instrumentar as equipes gerenciais com as informações 

necessárias e permitir que as equipes operacionais atuem de forma multifuncional por meio da 

automação de procedimentos rotineiros. 

Consiste em alterar a maneira tradicional de organizar o negócio por funções, para uma 

organização que se baseie em processos. Exige a combinação de técnicas de recursos humanos 

com a de reengenharia de processos (Businees Process Reenginnering – BPR). 

  Do ponto de vista do planejamento corporativo, a visão, a missão, as metas e os objetivos 

do negócio são definidos no plano estratégico. No plano tático-operacional, são avaliadas e 

detalhadas as atividades envolvidas para cumprir os objetivos. 

  Os processos otimizados são então decompostos em atividades, e estas, em funções 

administráveis que permitam a alocação de pessoas e a formação de equipes de processos ou 

unidades de negócios. Definidas essas funções na estrutura da organização, pessoas com perfis 
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mais adequados são selecionadas, treinadas e/ou alocadas como líderes ou executores dessas 

atividades. 

  A característica mais básica e comum dos processos renovados pela reengenharia é a 

integração de muitos serviços ou tarefas anteriormente distintas em um único processo. 

  A técnica da reengenharia dos processos de negócios concentra-se na construção de 

equipes de operações em torno de processos e em construir uma mentalidade empresa no 

pessoal. O objetivo é construir uma organização efetiva orientada por cliente. 

  Os resultados da implementação da reengenharia incluem: 

 A reunião das várias atividades em uma; 

 A tomada de decisão se torna parte do trabalho dos funcionários com a outorga de 

poder a eles; 

 As etapas do processo são realizadas em ordem natural e várias funções devem ser 

feitas simultaneamente; 

 Os processos têm múltiplas versões. Isso permite economias de escala que resultam 

da produção em massa. Permite-se também a customização de produtos e serviços e 

o trabalho é realizado conforme sua necessidade; 

 Controles, verificações e outros trabalhos que não adicionam valor são minimizados; 

 Reconciliação é minimizada pela redução do número de pontos de contato externo 

e pela criação de alianças de negócios; 

 Um único ponto de contato é fornecido para o cliente; 

 Uma operação híbrida centralizada/descentralizada é usada. 

 

  Mudar a organização do trabalho e criar equipes multifuncionais envolve considerável 

mudança em virtualmente todos os aspectos da empresa. 

  Os chamados sistemas integrados de gestão, como SAP, BAAN, e vários sistemas de 

Enterprise Resource Planning (ERP), que promovem uma estrutura organizacional horizontal, 

são veículos para reengenharia da estrutura da empresa a fim de adaptá-la aos subsistemas 

operacionais horizontais dessas ferramentas. 

 A reengenharia dos processos possibilita organizar o trabalho na forma de unidades 

multifuncionais, o que deve conduzir a estados de mais sinergia com reduções no custo e no 

prazo das operações. O mapeamento de um processo é uma etapa essencial para seu redesenho. 

  O mapeamento de processos é feito com o auxílio de uma série de aplicativos 

computacionais, que utilizam convenções, gabaritos e banco de dados. Existem inúmeras 
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ferramentas e técnicas disponíveis, cuja escolha dependerá do propósito específico. As 

ferramentas mais utilizadas para auxiliar a empresa no mapeamento de seus processos são:  

 Fluxogramas (Top Down Flowcharts); 

 Diagramas de blocos (Block Diagrams);  

 Gráficos de fluxo de processos (Flow Process Charts);  

 Diagramas de fluxo de trabalho (Work Flow Diagrams); 

 Mapas de processos (Process Maps) ou fluxograma funcionais (Cross Functional 

Flowcharts); 

 Gráfico de mudanças de estado (State Change Charts). 

   

Um dos líderes entre os vários programas comerciais de gestão de processos (Process 

Management Tools) é o Workflow Analyzer, que combina a modelagem de processos e a 

simulação em um pacote integrado. 

  Outras ferramentas computacionais importantes são os aplicativos de gestão do fluxo de 

trabalho (Workflow Management Tools), como o Action Works® Process Builder- Designer 

Edition, que possibilita um projeto rápida de e-processes. 

 

2.2.3  GERÊNCIA DE PROJETOS 

 

  O gerenciamento de projetos é um processo provado que assegura, por meio de 

planejamento, organização, monitoração e controle de todos os aspectos de um projeto, a 

consecução de seus objetivos utilizando as fontes de recursos de maneira mais efetiva e 

eficiente. Auxilia as organizações a atenderem às necessidades de seus clientes pela 

padronização das tarefas de rotina e redução do número de tarefas que podem ser 

potencialmente esquecidas. 

  É importante atentar que o desenvolvimento de um novo produto e seu lançamento no 

mercado, a implementação de novos processos de trabalho, o redesenho de processos pela 

reengenharia, o desenvolvimento infraestrutura e softwares para sistemas de TI, um processo 

de transferência de tecnologia, a mudança de layout de produção e outros são tarefas não 

rotineiras, para as quais a aplicação da abordagem da gerência de projetos apresenta vantagens, 

o que justifica considerar sua adoção por parte das PMEs. 
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Para a implementação da técnica de gerência de projetos em qualquer organização, o 

primeiro passo é a decisão consciente de adotar essa filosofia de gestão, com base no 

entendimento dos benefícios que dela podem ser obtidos. 

Softwares de gerência de projetos para uso em computadores pessoais estão disponíveis 

em diferentes níveis de sofisticação e preços. Existe uma grande variedade de produtos nessa 

categoria, incluindo o Primavera Project Planer, Artemis Views, Cobra, Enterprise PM e 

outros. O Microsoft Project é o software mais vendido nessa categoria, constituindo uma 

poderosa ferramenta de planejamento, gerência e comunicação das informações projeto. 

Existem softwares somente para visualização e são indicados para os gerentes de projeto que 

querem somente automatizar o processo de representação gráfica de seus planejamentos e 

ocasionalmente preparar relatórios de status e produzir alguns diagramas Gantt e Pert. Exemplo 

dessa categoria são Milestone Simplicity, Project Vision, Quick Gantt. 

  A criação de modelos para que sirvam como guia para auxiliar as organizações na 

implementação das várias etapas do projeto é um aspecto importante dessa técnica. Dispor de 

uma abordagem estruturada, repetível e que contenha uma sequência de processos padronizados 

facilita a gerência dos projetos e reduz o número de atividades que podem ser potencialmente 

esquecidas. 

 

2.2.4  BENCHMARKING 

 

   A técnica mais conhecida desse grupo é o benchmarking que é o processo de comparar 

aspectos de desempenho de uma empresa com a melhor empresa do setor. As áreas mais 

comuns de atuação de benchmarking são custos, produtos, serviços ao consumidor, 

produtividade, inovação e uso de recursos. A ideia básica é entender por que existem diferenças 

e planejar como reduzi-las. 

 O benchmarking é uma ferramenta de melhoria de desempenho baseada no aprendizado 

de melhores práticas e no entendimento dos processos pelos quais elas podem ser atingidas. É 

um processo orientado para melhoria de desempenho, pela contínua identificação, compreensão 

e adaptação de melhores práticas em processos, organização e gestão a fim de aumentar a 

competitividade da empresa. É uma ferramenta que auxilia na gestão estratégica, no exame de 

como outras organizações atingiram níveis de excelência de desempenho e no entendimento 

dos processos que as levaram a esse estágio. 
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  The Benchmarking Exchange (TBE) é um servidor abrangente de comunicação 

eletrônica e meio de informação especificamente projetado para uso por indivíduos e 

organizações envolvidos em benchmarking.  

 

2.2.5  INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA 

 

  Outra técnica desse grupo é a Inteligência competitiva/vigilância tecnológica, que é uma 

maneira de a empresa acompanhar sistematicamente os desenvolvimentos do mercado, de 

modo que assegure a ela mover-se rapidamente para a exploração de novas oportunidades. Um 

elemento importante dessa técnica é a empresa estar ciente das patentes depositadas em seu 

campo de interesse para evitar conflitos potenciais com as patentes existentes e também como 

uma fonte para benchmarking. 

  O uso, a administração e o fornecimento de pesquisas de informações desempenham um 

importante papel no desempenho das organizações e nas ações de inovação para as empresas. 

Esse conjunto de dados permite que se tenham informações nacionais e internacionais úteis a 

respeito dos concorrentes, fornecedores, mercados e inovações tecnológicas. Por meio dessas 

informações, as empresas conectam-se com as necessidades dos clientes e com novas 

tecnologias, o que auxilia na implementação de ações de inovação no mercado com uma baixa 

taxa de risco. 

  Esse processo é chamado de inteligência competitiva, entendido como um processo 

voluntário e coletivo com o qual as empresas trabalham as informações de uma maneira ativa. 

Essas informações são utilizadas para que as empresas se antecipem às mudanças 

socioeconômicas da sociedade e criem oportunidades e ações de negócios. 

  O trabalho da inteligência competitiva é feito utilizando-se as partes de dados existentes. 

As bases de dados são os artigos técnicos, como os que podem ser encontrados no Science 

Citation Index, na Mediline, para a área de medicina, e na Chemical aplicado às patentes, para 

as quais existem boas bases de dados. 

   De acordo com os critérios de proximidade ou distância, hoje é possível representar um 

campo de atuação na forma de um gráfico. É assim que aparecem os mapas tecnológicos. Os 

mapas tecnológicos podem referir-se a temas amplos, como as aplicações de materiais 

específicos por grupos de tecnologias. Podem referir-se também a padrões de patenteamento 

que indicam o que os competidores estão explorando em seu portfólio de projetos. Os mapas 

tecnológicos de subsetores industriais indicam os domínios tecnológicos de atuação das 

empresas e quem são seus concorrentes. 
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2.2.6  ESTÍMULO À CRIATIVIDADE 

 

O estímulo à criatividade, ou técnicas do pensamento criativo, é particularmente útil no 

desenvolvimento de novos produtos e na solução de problemas. As técnicas do pensamento 

criativo são aplicadas em conjunto com outras técnicas de inovação, constituindo-se em auxílio 

ao desenvolvimento e à implementação das outras técnicas. 

Pode ser aplicada em qualquer área ou empresa: planejamento estratégico, estratégia de 

negócios corporativos, desenvolvimento de produto, melhoria de serviços, estratégia funcional, 

finanças, recursos humanos, marketing, gestão de informações e dados, desenho de produtos, 

desenho de software e gestão da qualidade. 

 Algumas técnicas são usadas como estímulo ao pensamento criativo: 

 Brainstorming: fundamenta-se no método de coletar um grande número de ideias de 

um grupo de pessoas em um curto período de tempo; 

 Construção de cenários (Story Boarding): É uma técnica criativa para construção de 

cenários e planejamento estratégico, baseada no brainstorming e dirigida 

principalmente a grupos. O líder organiza em um quadro as ideias geradas no 

brainstorming, em uma ordem lógica, de modo que crie uma história. Essa técnica 

permite identificar a interconexão entre ideias e como as peças se ajustam em um 

conjunto; 

 Florescência de Lotus (Lotus Blossom): essa técnica pode também ser usada no 

planejamento do cenário e é muito útil para previsão de cenários estratégicos; 

 Checklists: essa técnica criativa é utilizada principalmente para melhorar ou 

modificar produtos; 

 Análise Morfológica: envolve a aplicação de diferentes conjuntos de palavras a um 

item. Normalmente, um conjunto de verbos e outro conjunto de palavras referentes 

aos atributos do produto; 

 Mapeamento de processo: uso de mapas para auxiliar a criatividade coletiva - 

introduzir mapas apropriados em um tipo adequado de organização, que 

preferencialmente empregue equipes multidisciplinares; 

 Excursão criativa: propõe aos participantes uma excursão imaginária a 

compartilham suas experiências da excursão:  o que eles viram, suas analogias e 

suas soluções. 
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O uso de programas de computador auxilia na decomposição e na estruturação do 

pensamento de uma forma diferente. Alguns programas podem ser utilizados: IdeaFisher, 

Fisher Idea Systemas Inc., Ideatree system, Emergent Media Environment (EME0, Geni 

experimental system (GENerating Ideas). Os softwares Inspiration, Axon 200, Speech 

Knowledge Interface System (SKI) são programas de visualização e sistema gráficos. O Kelly 

Repertory Grid e o Principal Component Analysis (PCA) são ferramentas de representação 

espacial. Uma versão da segunda ferramenta na internet é a Webgrid. 

 

2.2.7  MARKETING DA INOVAÇÃO 

 

É uma ferramenta relativamente nova que visa assegurar que um produto não é somente 

um objeto técnico, mas um produto vendável e que atende às necessidades dos clientes. Essa 

técnica é mais efetiva quando aplicada na fase de desenho do produto e é particularmente útil 

para inovações radicais. As outras duas técnicas são o estímulo à criatividade e a avaliação 

tecnológica.  

O desdobramento da função da qualidade (Quality Function Deployment – QFD) é uma 

técnica adorada por muitas empresas que auxilia a traduzir as necessidades e os desejos dos 

clientes em um conceito técnico ou desenho. 

  A análise conjunta (Conjoint Analysis – CA) é uma potente ferramenta bem conhecida 

e amplamente utilizada na pesquisa de mercado. 

Algumas ferramentas para aplicação da técnica do marketing da inovação são: ações 

gerais para gerar novas ideias de produtos (como por exemplo: ponto focal, usar grupos 

específicos de fornecedores, visitar pesquisadores universitários, e outros), classificar e 

diagnosticar novos produtos, buscar algumas questões chaves para análise competitiva (como 

por exemplo: quem são os principais concorrentes, análise SWOT, e outros), fazer questões de 

investigação técnica (como por exemplo: qual é a solução técnica provável que renderá um 

produto para atender a demanda, quais são os riscos técnicos, como o produto pode ser 

produzido, e outros), fazer questões típicas no teste de conceito (onde o entrevistado é solicitado 

a refletir os conceitos propostos do produto), fazer questionários de auditoria para diagnosticar 

forças e fraquezas (é usado na primeira entrevista entre consultor e o gerente). 
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2.2.8  AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 A avaliação tecnológica é um conjunto de princípios, métodos, técnicas e ferramentas 

para uma efetiva avaliação do valor potencial da tecnologia e sua contribuição para 

competitividade e lucratividade da empresa. Uma avaliação completa determina o valor da 

tecnologia sob as perspectivas técnica, de mercado e de consumidor. É uma técnica 

complementar ao marketing da inovação.  

Trata-se de uma das técnicas mais importantes na função da inovação com transferência 

de tecnologia. Sua melhor utilização é para a filtragem de novas ideias e avaliações tecnológicas 

inovadoras ou não inovadoras. Possui 7 etapas, sintetizadas no Quadro 5. 

O Brainstorming é uma ferramenta de geração de ideias amplamente utilizada por 

oportunidades em equipes para a identificação de problemas, soluções alternativas para 

problemas ou oportunidades. A técnica de avaliação criativa é aplicada como um processo de 

classificação e seleção de uma longa lista de ideias geradas no brainstorming. 

O método Delphi é uma abordagem muito estruturada usada para obter opiniões por 

escrito, ou receber feedback sobre um problema, usando questionários detalhados enviados a 

especialistas de reconhecida competência. 

 

     Quadro 5. Etapas da Avaliação Tecnológica 

Etapas Ferramentas 

1 Estabelecimento de equipe de trabalho 

 Brainstorming; 

 Advogado da ideia; 

 Análise de oportunidades. 

2 Seleção ou rejeição 

 Brainstorming; 

 Advogado da ideia; 

 Análise de oportunidades. 

3 Identificação das áreas que requerem informações 

adicionais 

 Método Delphi;  

 Avaliação criativa;  

 Análise de oportunidades. 

4 Comparação de novas informações 
 Diagrama de Venn; 

 Análise de Cluster. 

5 Avaliação de possíveis conflitos 

 Diagrama de Venn;  

 Análise de fatores; 

 Análise de Cluster; 

 Dendograma. 

6 Decisão de terminar ou prosseguir. 

 Advogado da ideia;  

 Método Delphi:  

 Dendograma;  

 Brainstorming reverso.  

7 Avaliação detalhada 

 Matriz de análise de dados;  

 Checklists; 

 Planilhas eletrônicas; 

 Diagramas de fluxo. 
      Fonte: Guimarães e Mattos (2013) 



66 

 

Na técnica de advogado da ideia (idea advocate), a equipe designa o papel de advogado 

a um dos participantes, que defende e promove a ideia particular como a mais valiosa de uma 

lista de ideias previamente gerada. 

 O diagrama de Venn pode ser usado para identificar relacionamentos lógicos e é muito 

útil para mostrar a união e intersecção de eventos ou conjuntos. Ele pode ser usado para ilustrar 

graficamente um conceito que seja mutuamente exclusivo e traz regras de probabilidade, ou o 

resultado de um experimento. 

A ferramenta de Análise de Cluster é mais bem utilizada depois de uma sessão de 

brainstormings para organizar os dados pela subdivisão das diferentes ideias, itens ou 

características dentro de grupos relativamente similares, cada um sob um título de tópico. É 

principalmente uma ferramenta de descoberta que frequentemente percorre as informações e 

percebe áreas problemáticas, preocupações ou itens que pertencem a um mesmo grupo. 

O Dendograma é um diagrama em forma de árvore que pode descrever funções divisões 

que são realizadas em níveis sucessivos, resultantes das técnicas de agrupamento por clusters. 

O Dendograma mostra, em um formato de três tipos de classificação, clusters de características 

ou ideias para serem analisadas, visando saltos potenciais no desenvolvimento e desenho de 

produtos. 

  A ferramenta de matriz de análise de dados é essencialmente um mostrador de 

características de dados usado na técnica denominada Integrated Product Development Team 

(IPDT), para realizar pesquisa de mercado e descrever produtos e serviços. A matriz de dados 

é arranjada para uma fácil visualização e comparações. Relacionamentos entre dados e variáveis 

mostrando em ambos os eixos são identificados usando símbolos ou valores numéricos para 

avaliações. 

A análise de fatores é uma técnica de avaliação que considera fatores de produtos 

processos ou serviços que requerem imediata atenção ou análise posterior. 

   A análise de oportunidades é uma ferramenta eficaz para uma equipe avaliar selecionar 

a melhor oportunidade entre muitas. É similar à filtragem por critérios. Uma vez identificadas 

as oportunidades de melhoria, elas são classificadas contra critérios como importância para 

organização, viabilidade de completar benefícios potenciais relativamente aos recursos 

necessários para implementação da escolha mais bem classificada. 

O brainstorming reverso pode ser utilizado como uma ferramenta de avaliação final por 

meio de questionamento crítico do valor e aplicabilidade das ideias previamente geradas pela 

equipe. 
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3 FORMA DE ANÁLISE E ABORDAGEM DO PROBLEMA 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo tem caráter qualitativo, pois o mesmo procura descrever, decifrar e 

interpretar o sentido e não a frequência de eventos ou fenômenos relacionados a este trabalho. 

Segundo Merriam (1988) estas características se referem à abordagem qualitativa às quais pode-

se adicionar: ter o ambiente natural como fonte direta de dados; ter o pesquisador como 

instrumento fundamental de coleta de dados; ter uma necessidade de contato direto e 

prolongado com o campo; utilizar procedimentos descritivos da realidade estudada; buscar o 

significado das situações; preocupar-se com o processo e não simplesmente com os resultados 

e o produto; focar-se na análise dos dados. Logo, os métodos qualitativos são mais indicados 

para as investigações de perspectiva interpretativa ou crítica (TEIXEIRA, 2003) e não há uma 

preocupação com a representatividade numérica da questão (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

Uma vez que este estudo tem função de obter uma descrição das características de um 

problema ou fenômeno, para posteriormente estabelecer uma relação entre as variáveis 

destacadas para análise, o mesmo alinha-se com o conceito de pesquisa descritiva descrito por 

Gil (2002).  O estudo tem natureza aplicada, visto que pretende gerar conhecimentos para 

aplicação prática, e estando fundamentalmente motivada na necessidade de resolver um 

problema concreto (VERGARA, 2007).  

Dentre os tipos de pesquisa qualitativa, o estudo de caso é o mais adequado para este 

trabalho. O estudo de caso, frequentemente utilizado em estudos organizacionais, de acordo 

com Gil (2002), se caracteriza pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo.  

O estudo de caso é pertinente como estratégia adotada para este projeto, pois ele 

examina acontecimentos contemporâneos, dentro de seu contexto real, onde os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados, e onde é possível se fazer observações 

diretas e entrevistas sistemáticas (YIN, 2001). Ele se caracteriza pela capacidade de lidar com 

uma completa variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações (YIN, 

2001). 

O Quadro 6 apresenta um resumo dos procedimentos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa, cujos procedimentos técnicos serão explicados a seguir, e os de coleta e análise de 

dados serão abordados no próximo tópico. 
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Quadro 6. Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

Aspecto Descrição 

Tipo de Pesquisa 

Quanto à abordagem: Qualitativa 

Quanto aos objetivos: Descritiva 

Quanto à natureza: Aplicada 

Procedimentos técnicos Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Documental e Estudo de Caso 

Coleta de Dados Coleta Documental, Entrevistas Semiestruturadas e Observação 

Análise de Dados Análise de Conteúdo e triangulação entre teoria/dados/teoria 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Gil (2002) define um conjunto de etapas que podem ser seguidas na maioria das 

pesquisas definidas como Estudo de Caso, apesar de não haver um consenso em relação às 

etapas a serem seguidas. Essas etapas são importantes para o delineamento do estudo, e embora 

existam procedimentos comuns a todos os estudos de campo, não há como definir a priori as 

etapas a serem seguidas em todas as pesquisas dessa natureza. Isso porque a especificidade de 

cada estudo de campo acaba por ditar seus próprios procedimentos. É possível, no entanto, 

definir algumas etapas que podem ser observadas na maioria dos estudos caracterizados como 

estudos de campo (GIL, 2002). 

São algumas delas:  

1) Elaboração do projeto inicial 

2) Exploração preliminar 

3) Formulação do projeto de pesquisa 

4) Pré-teste dos instrumentos e procedimentos de pesquisa 

5) Coleta de dados 

6) Análise do material 

7) Redação do relatório 

 

De acordo com Gil (2002) os estudos de campo, de modo geral, apresentam objetivos 

muito mais amplos do que os levantamentos. Por essa razão, a formulação exata do projeto de 

pesquisa é deixada para um estágio avançado de seu processo. Inicia-se então o estudo de caso 

com plano bem geral, que leva em consideração muito mais os objetivos da pesquisa e as 

limitações materiais do que propriamente a definição de procedimentos.  

Na etapa exploratória da pesquisa, conforme Gil (2002), acontece um período de 

investigação informal e relativamente livre, no qual o pesquisador procura obter, tanto quanto 

possível, entendimento dos fatores que exercem influência na situação que constitui o objeto de 

pesquisa. 
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Na terceira etapa, após a exploração preliminar, pode-se elaborar um projeto de pesquisa 

bem mais específico. Segundo Gil (2002) é nesse momento que ocorre a especificação dos 

objetivos, a seleção dos informantes e as estratégias para coleta de dados. A primeira decisão 

importante para elaboração do projeto consiste em definir o nível da pesquisa: exploratório, 

descritivo ou explicativo. Depois definem-se os instrumentos de pesquisa, tais como 

formulários, questionários, entrevistas e escalas de observação. Após essa definição, torna-se 

necessário, portanto, pré-testar cada instrumento antes de sua utilização. 

Por fim, Gil (2002) finaliza as etapas de delineamento dos estudos de caso com a etapa 

da real coleta de dados, a análise e redação dos mesmos. Sobre a coleta de dados, é sugerido 

alguns procedimentos auxiliares nesse momento, dos quais podem-se destacar: a preservação 

da identidade dos respondentes (pois constitui problema de alta relevância ética) e à interação 

do pesquisador com as pessoas pesquisadas (sobre a revelação ou não de sua identidade ao 

grupo).  Sobre a análise dos dados, sabe-se que a análise qualitativa é menos formal do que a 

análise quantitativa, no entanto, define-se uma sequência de atividades que envolve a redução 

dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório. A redução 

dos dados consiste em processo de seleção, simplificação, abstração e a categorização consiste 

na organização dos dados de forma que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões 

a partir deles. 

Esta pesquisa, segiu os passos descritos por Gil (2002) para delineamento do estudo de 

caso.  O início do estudo de caso com plano bem geral e a etapa exploratória aconteceram em 

torno de seis meses antes da formulação final do projeto de pesquisa. Durante esses meses, 

ocorreu o período de investigação informal e relativamente livre, no qual o pesquisador teve 

acesso às reuniões e aos eventos importantes para os objetivos propostos inicialmente para este 

estudo, proocurando obter, tanto quanto possível, entendimento dos fatores que exerciam 

influência na situação que constitui o objeto de pesquisa. Em paralelo a estes passos, a coleta 

de dados secundários (conforme subitem 3.1.1) foi realizada.  

Após a exploração preliminar, pode-se elaborar um projeto de pesquisa bem mais 

específico. Ocorreram a confirmação do objetivo principal e da especificação dos objetivos, a 

seleção dos informantes e a determinação as estratégias para coleta de dados. Foram definidos 

os instrumentos de pesquisa como: a listagem necessária de levantamento documental com 

dados e informações sobre o setor elétrico e setor nuclear que também embasaram a revisão de 

literatura deste trabalho, os questionários e as práticas de observação que seriam realizadas para 

o atendimento de todos os objetivos. Sobre a coleta de dados foram definidos sobre a 

preservação da identidade dos respondentes e sobre a revelação ou não da identidade do 
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pesquisador ao grupo. Essas informações serão explicadas no item de geração de informações 

primárias (conforme subitem 3.2).  

 Sobre a análise de dados e atividades que envolvem a redução dos dados, a 

categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório pode-se observar o item 

3.3 deste trabalho, que possui todas as informações a cerca desses passos sugeridos por Gil 

(2002), concluindo então, o delineamento do estudo de caso proposto por este estudioso.  

 

3.1.1. FONTES DE PUBLICAÇÕES PARA REVISÃO DE LITERATURA – 

COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 

Para a realização da revisão bibliográfica do tema, foi feito também uma análise da 

literatura relevante para embasar o referencial teórico deste estudo, buscando selecionar 

trabalhos em plataformas digitais científicas com o uso de técnicas bibliométricas, além de 

buscar publicações atuais, conceituados e de autores que fazem parte do grupo estudado, como 

os trabalhos, artigos e apresentações do Grupo de Estudo do Setor Elétrico Brasileiro da UFRJ 

– GESEL e os livros e publicações do Presidente da Eletrobras Eletronuclear. Também foram 

considerados como fonte de leitura e pesquisa e, quando necessários, incluídos no referencial 

teórico, os artigos, teses, dissertações e livros encontrados nas referências bibliográficas dos 

trabalhos encontrados pelas técnicas bibliométricas e nos trabalhos dos autores considerados 

importantes para o desenvolvimento deste estudo. Cabe endossar que, de acordo com Gil 

(2002), o levantamento bibliográfico também é realizado a partir de materiais já elaborados, 

como livros, periódicos, jornais e outros impressos.  

Para atingir ao objetivo pretendido pelo uso de técnicas de análise bibliométricas, de 

encontrar na literatura os principais trabalhos publicados sobre inovação e P&D no setor 

elétrico brasileiro e de verificar qual a contribuição do setor nuclear neste conjunto, foi realizada 

uma pesquisa nas bases científicas eletrônicas: Web of Science (WoS), Scopus, Emerald, 

SciELO, Spell, IEEE e a biblioteca virtual da CNEN. A justificativa para a escolha de cada base 

será descrita a seguir. 

Para definir as expressões de buscas nas bases escolhidas, as palavras-chave foram 

divididas em quatro grupos macros. 

Após a visualização do Quadro 7, os critérios de busca (em português e inglês) foram 

formados a partir da combinação dos grupos/palavras e foram sendo adequados à medida que 

se obtinha conhecimento da base específica a ser utilizada, podendo então as expressões serem 

adaptadas para tornar eficiente o resultado de cada base. 
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Quadro 7. Palavras-chave para combinação e formação de expressões de busca 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

P&D 

Inovação 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

ANEEL 

Setor Elétrico 

Energia 

Setor Nuclear 

Energia Nuclear 

Nuclear 

Brasil 

Brasileiro 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No Quadro 8 são apresentadas as expressões de busca (em português e inglês) utilizadas 

em cada uma das bases. Ao todo foram 72 expressões de busca, usadas em cada uma das 7 

bases. 

 

Quadro 8.  Expressões de busca 
Português Inglês 

P&D ANEEL 

P&D Setor Elétrico Brasileiro 

P&D Setor Elétrico Brasil 
P&D Energia Brasileiro 

P&D Energia Brasil 

P&D Setor Nuclear Brasileiro 

P&D Setor Nuclear Brasil 

P&D Energia Nuclear Brasileira 

P&D Energia Nuclear Brasil 

P&D Nuclear Brasileiro 

P&D Nuclear Brasil 

Inovação ANEEL 

Inovação Setor Elétrico Brasileiro 

Inovação Setor Elétrico Brasil 

Inovação Energia Brasileiro 
Inovação Energia Brasil 

Inovação Setor Nuclear Brasileiro 

Inovação Setor Nuclear Brasil 

Inovação Energia Nuclear Brasileira 

Inovação Energia Nuclear Brasil 

Inovação Nuclear Brasileiro 

Inovação Nuclear Brasil 

Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL 

Pesquisa e Desenvolvimento Setor Elétrico Brasileiro 

Pesquisa e Desenvolvimento Setor Elétrico Brasil 

Pesquisa e Desenvolvimento Energia Brasileiro 
Pesquisa e Desenvolvimento Energia Brasil 

Pesquisa e Desenvolvimento Setor Nuclear Brasileiro 

Pesquisa e Desenvolvimento Setor Nuclear Brasil 

Pesquisa e Desenvolvimento Energia Nuclear 

Brasileira 

Pesquisa e Desenvolvimento Energia Nuclear Brasil 

Pesquisa e Desenvolvimento Nuclear Brasileiro 

Pesquisa e Desenvolvimento Nuclear Brasil 

 

 

R&D ANEEL 

R&D Brazilian Power Sector 

R&D Power Sector Brazil 
R&D Brazilian Electricity Sector 

R&D Electricity Sector Brazil 

R&D Brazilian energy 

R&D Energy Brazil 

R&D Brazilian Nuclear Sector 

R&D Nuclear Sector Brazil 

R&D Brazilian Nuclear energy 

R&D Nuclear Energy Brazil 

R&D Brazilian Nuclear  

R&D Nuclear Brazil 

Innovation ANEEL 

Innovation Brazilian Power Sector 
Innovation Power Sector Brazil 

Innovation Brazilian Electricity Sector 

Innovation Electricity Sector Brazil 

Innovation Brazilian energy 

Innovation Energy Brazil 

Innovation Brazilian Nuclear Sector 

Innovation Nuclear Sector Brazil 

Innovation Brazilian Nuclear energy 

Innovation Nuclear Energy Brazil 

Innovation Brazilian Nuclear  

Innovation Nuclear Brazil 
Research and Development ANEEL 

Research and Development Brazilian Power Sector 

Research and Development Power Sector Brazil 

Research and Development Brazilian Electricity 

Sector 

Research and Development Electricity Sector Brazil 

Research and Development Brazilian energy 

Research and Development Energy Brazil 

Research and Development Brazilian Nuclear Sector 

Research and Development Nuclear Sector Brazil 

Research and Development Brazilian Nuclear energy 

Research and Development Nuclear Energy Brazil 
Research and Development Brazilian Nuclear  

Research and Development Nuclear Brazil 

Total 33 Total 39 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Estas expressões foram restringidas ou ampliadas visando obter resultados satisfatórios 

para a pesquisa em cada uma das bases. As que apresentam truncamento, representado pelo 

asterisco (*), foram utilizadas para buscar variações da mesma palavra. Por exemplo: Brasil*: 

Brasil, brasileira, brasileiras; Energ*: Energia, Energética, Energético. A utilização do asterisco 

(*) nas bases em que o aceita, permitiu tornar a pesquisa mais flexível, visto que ele permite 

recuperar qualquer quantidade de caracteres, inclusive nenhum. Nas bases em que o 

truncamento com (*) não era aceito, foram utilizadas as palavras em sua forma integral. 

A Web of Science (WoS) é uma plataforma de pesquisa eletrônica estrangeira que 

possui mais de 36 milhões de registros entre mais de 230 disciplinas nas áreas de ciências, 

ciências sociais, artes e humanas, disponível no período de 1945 até os dias atuais (WEB OF 

SCIENCE, 2017). Esta plataforma foi escolhida devido a quantidade relevante de trabalhos que 

possui, contando com mais de 9.200 periódicos indexados à sua base (WEB OF SCIENCE, 

2017) e por possuir um critério de seleção seletiva, indexando somente os periódicos mais 

citados em suas respectivas áreas, o que confere maior relevância aos resultados encontrados. 

A literatura desta base encontra-se em sua maioria no idioma inglês. No entanto, foram 

realizadas pesquisas com as palavras-chaves em ambas as línguas, português e inglês, onde 

observou-se uma discrepância grande entre elas, apresentando mais resultados no idioma inglês. 

Em 2012, a ANPAD desenvolveu o Portal Spell (Scientific Periodicals Electronic 

Library) para disponibilização das publicações científicas brasileiras na área da Administração, 

Contabilidade e Turismo. O Spell concentra, inicialmente, a produção científica das áreas de 

Administração, Contabilidade e Turismo, publicadas a partir de 2008 (SPELL, 2017). Por 

permitir conhecer de forma focada o que é produzido na área no Brasil, ela foi a segunda base 

escolhida. 

Assim como a WoS, a Scopus é uma plataforma estrangeira que oferece uma ampla base 

de dados de citações e resumo de literatura revisada por pares: revistas científicas, livros e 

conferências. A mesma foi escolhida devido a sua abrangência e qualidade dos trabalhos que 

possui. A respeito dos procedimentos metodológicos adotados na Scopus, tem-se que o 

raciocínio foi análogo ao desempenhado na WoS. 

A Scientific Electronic Library Online - SciELO tem participação dos seguintes países: 

África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, 

Portugal, Venezuela; preparam a participação: Bolívia, Paraguai e Uruguai (SCIELO, 2017). A 

mesma possui acesso aberto ao conteúdo completo dos artigos. Essa base foi escolhida para 

este trabalho devido sua ampla abrangência, assim como o WoS, Spell e Scopus. Outro motivo 

para a escolha se deu ao fato dessas plataformas possuírem maior alcance no campo da 
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Administração, área no qual pretende-se realizar estudos futuros subsidiados por esta 

bibliometria e que também está em consonância com a temática de P&D+I. 

A Emerald Insight é uma plataforma de publicações científicas, uma base 

multidisciplinar em Ciências Humanas e Sociais. A Emerald é editora global com portfólio de 

mais de 290 periódicos e mais de 2.000 livros e volumes de séries de livros (EMERALD, 2017). 

Esta plataforma foi escolhida para este trabalho por já ter sido utilizada em estudo bibliométrico 

anterior, ressaltando que este artigo deseja alcançar no mínimo que o já foi alcançado em 

estudos anteriores, complementando-os e trazendo ao grupo os estudos da área nuclear 

relacionados. O estudo Quinze Anos do Programa de P&D da ANEEL – um estudo 

bibliométrico (2016, p. 155) utilizou três distintas bases (Thomson Reuters, EBSCO e 

Emerald), porém, para este artigo, somente a Emerald foi possível obter o acesso. A literatura 

desta base encontra-se em sua maioria no idioma inglês. Foram feitas algumas buscas com 

termos “Brasil”, “brasileiro”, “pesquisa”, ou seja, palavras em português e gerais, para certificar 

que não há publicações neste idioma. Foram encontradas algumas publicações em português, 

porém, ao abrir os documentos, elas faziam parte dos resumos traduzidos, mas os artigos eram 

em inglês. Portanto, para esta base descartou-se a busca pelos termos em português, fazendo 

apenas a busca pelos termos em inglês. 

O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos ou IEEE é uma organização 

profissional sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos. É a maior organização 

profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. O IEEE 

tem filiais em muitas partes do mundo, sendo seus sócios engenheiros eletricistas, engenheiros 

da computação, cientistas da computação, profissionais de telecomunicações. Sua meta é 

promover conhecimento no campo da engenharia elétrica, eletrônica e computação, mas 

atualmente sua abrangência incorpora áreas como a micro e nanotecnologias, ultrassom, 

bioengenharia, robótica, materiais eletrônicos, e muitos outros (IEEE, 2017). Esta plataforma 

foi utilizada por ser uma base específica da área de energia elétrica. Assim como o Emerald, o 

idioma é o inglês logo, para esta base, descartou-se a busca pelos termos em português. 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) possui uma biblioteca virtual que 

também funciona como uma base de dados, porém a maioria dos seus documentos são físicos, 

necessitando a reserva on-line para posterior retirada. Embora um pouco diferente das demais 

bases, optou-se por pesquisar esta biblioteca pois entende-se que, qualquer assunto relacionado 

à inovação e/ou projetos de P&D da área nuclear, são abordados por esta Comissão. 

A princípio, para a busca dos trabalhos nas bases, delimitou-se o período de tempo de 

2007 a 2018, e exigiu-se que as expressões fossem encontradas nos resumos dos artigos 



74 

 

encontrados. Porém, como os resultados foram restritos, foram excluídas estas exigências na 

tentativa de buscar o maior número de trabalhos possível.  

A seleção preliminar dos trabalhos se deu por uma breve análise de conteúdo com a 

verificação do título e resumos de cada um deles, confirmando a partir desta análise se a 

temática abordada era aplicável aos anseios desta pesquisa. Torna-se importante ressaltar que 

as buscas nas diferentes plataformas por vezes poderiam retornar trabalhos repetidos. Com isso, 

com o auxílio do software de criação de planilhas eletrônicas da empresa Microsoft, Excel, foi 

realizada uma nova verificação de todos títulos dos trabalhos selecionados, identificando a 

duplicidade de resultados.  Foram constatadas três repetições e foi possível chegar a um número 

final de 56 trabalhos (sem considerar as repetições).  

 

3.2 GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS – COLETA DE DADOS 

 

De acordo com o Quadro 6, os procedimentos para coleta de dados foram: Coleta 

Documental, Entrevistas Semiestruturadas e Observação.  

Quanto ao levantamento documental, foram consultados sites, relatórios técnicos, atas 

e documentos internos das empresas Eletrobras e Eletronuclear com dados e informações sobre 

o setor elétrico e setor nuclear que também embasaram a revisão de literatura deste trabalho. 

Em relação à análise documental, para Gil (2002), vale-se de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira mão”, existem também 

aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações, como relatórios de 

empresas, tabelas, etc.  

A verificação documental teve como base em documentos inerentes a governança da 

Eletrobras, da Eletronuclear e da Comissão de Política Tecnológica do CEPEL, como 

apresentações institucionais, regulamentos, atas de reuniões, normas, políticas organizacionais, 

organogramas, acordos de confidencialidade, procedimentos, relatórios e demais documentos 

relacionados à organização e diretrizes dos grupos que pilotam a Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação na Eletrobras e na Eletronuclear. Leis, resoluções e decretos no âmbito da esfera 

pública (governo) necessários também foram utilizados no bojo da pesquisa. 

O Quadro 9 contém uma listagem dos documentos que foram acessados e utilizados 

para esta pesquisa.  

Este material foi utilizado sobretudo para corroborar evidências provenientes das 

entrevistas e para acrescentar informações à análise. Para isso, Gomes (2008) destaca a 
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necessidade de levar em consideração que nem sempre os documentos retratam a realidade, 

tornando muito importante extrair dos mesmos as razões pelas quais eles foram criados, e 

atentar-se às “pistas” que eles deixam sobre outros elementos. 

 

Quadro 9. Levantamento Documental 
Documento Origem Tipo de Informação 

Atas de todas as Reuniões da CPT CEPEL 
Histórico dos principais acontecimentos sobre 

Inovação das Empresas Eletrobras 

Documento da Política de P&D+I Eletrobras Política de Inovação das Empresas Eletrobras 

Apresentação Lei do Bem Eletrobras 

Apresentação de uma consultoria contratada pela 

Eletrobras explicando a Lei, os benefícios e como 

os projetos são enquadrados e considerados como 

inovação 

Apresentação Discussão do Prêmio 

Inovação 
Eletrobras 

Diretrizes Gerais utilizadas para construção do 

Manual do Prêmio de Inovação 

Apresentação Atuação dos GTs e 
Programa de Ação 2019-2022 

CEPEL 

Principais temas discutidos pelos grupos 

temáticos e atividades necessárias para elaboração 
do Programa de Ação 

Apresentação Acompanhamento no 

Plano de Ação 2018 
CEPEL 

Ações de P&D+I em curso em 2018 do Grupo 

Eletrobras 

Documento do Plano de Ação 2019 CEPEL 
Ações de P&D+I em curso em 2019 do Grupo 

Eletrobras 

Documento de Dispêndios das 

empresas Eletrobras em 

Ciência, Tecnologia e Inovação: 

2014 a 2017 

Eletrobras 

Nota Técnica sintetiza as informações referentes 

às empresas Eletrobras sobre dispêndios em 

Ciência, Tecnologia e Inovação, no quadriênio 

2014 a 2017 passadas para o MCTIC. Histórico 

da formação da CPT 

Documento do Programa de Ação 

2019-2022 
CEPEL 

Temas e Linhas de Ação em P&D+I. 

Planejamento a longo prazo de P&D+I 

Documento do Manual do Prêmio de 

Inovação 
Eletrobras 

Definição comum de inovação das Empresas 

Eletrobras 

Modalidades e Categorias consideradas Inovação 

pelas Empresas Eletrobras 

Documento do Regimento Interno 
CPT 

CEPEL 
Definição e estruturação da Comissão de Política 

Tecnológica (CPT) 

Documento de Aprovação Política de 

P&D+I 
Eletrobras 

Confirmação da Aprovação da Política pelo 

Conselho de Administração e pela Diretoria 

Executiva da Eletrobras 

Documento de Aprovação do Prêmio 

de Inovação das Empresas Eletrobras 
Eletrobras 

Confirmação da Aprovação do Prêmio de 

Inovação das Empresas Eletrobras pela Diretoria 

Executiva da Eletrobras 

Documento de Aprovação do 

Programa de Ação 2019-2022 
Eletrobras 

Confirmação da Aprovação do Programa de Ação 

2019-2022 pela Diretoria Executiva da Eletrobras 

Circular Leonam Guimaraes – 

Eletronuclear 
Eletrobras 

Encaminhamento para o Presidente da 

Eletronuclear para aprovação e instituição do 

Prêmio de Inovação na empresa 

Termo de Abertura Do Projeto 

PDNG 2019-2023 
Eletrobras 

Informações sobre o projeto “desenvolver a 

cultura da inovação”, inserido no PDGN 2019-

2023, na diretriz estratégica “valorização das 

pessoas”. 

Documento de Aprovação Política de 
P&D+I 

Eletronuclear 
Confirmação da Aprovação da Política pelo 
Conselho de Administração da Eletronuclear 

Atas de reuniões do Grupo Temático 

de Inovação 
Eletrobras 

Histórico dos principais acontecimentos sobre 

Inovação das Empresas Eletrobras 
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Planilha de Levantamento Projetos de 

Inovação Tecnológica para Lei do 

bem 

Eletronuclear 
Primeiro levantamento de Projetos de Inovação 

da Eletronuclear 

Ata de Reunião dos FTs CEPEL 
Histórico dos principais acontecimentos sobre 

Gestão da Inovação das Empresas Eletrobras 

Apresentação SIPPED CEPEL 

Documento com as principais características do 

SIPPED – ferramenta on line que concentras as 

informações dos projetos de P&D+I pilotados 

pelo CPT 

Documento do Procedimento 

Acompanhamento do Plano de Ação 

em 

Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação – P&D+I 2018 

CEPEL 
Detalhamento sequencial do processo de 

Acompanhamento do Plano de Ação 

Technology Roadmap Nuclear 

Energy  
Eletronuclear 

Detalha as perspectivas tecnológicas mundiais do 

setor nuclear até o ano de 2050 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto às entrevistas, estas serão realizadas utilizando-se um formulário 

semiestruturado de perguntas (Apêndice I), de forma a permitir a inserção de novas questões 

conforme a percepção de sua necessidade no decorrer da entrevista e também por conceder 

maior liberdade de resposta ao entrevistado. 

Como argumentam Vázquez e Angulo (2003), comparadas com as entrevistas 

estruturadas, as entrevistas semiestruturadas não pressupõem uma especificação verbal ou 

escrita do tipo de perguntas a formular nem, necessariamente, da ordem de formulação. Para 

além de possuírem características diferentes, também Flick (2004) aponta algumas vantagens 

das entrevistas semiestruturadas sobre as estruturadas, dado que estas últimas limitam o ponto 

de vista do sujeito ao impor quando, em que sequência e como tratar os assuntos. Em suma, a 

entrevista semiestruturada não segue uma ordem pré-estabelecida na formulação das perguntas, 

deixando maior flexibilidade para colocar essas perguntas no momento mais apropriado, 

conforme as respostas do entrevistado. 

Bourdieu (1999) indica que a escolha do método não deve ser rígida, mas sim rigorosa, 

ou seja, o pesquisador não necessita seguir um método só com rigidez, mas qualquer método 

ou conjunto de métodos que forem utilizados devem ser aplicados com rigor. Para se obter uma 

boa pesquisa é necessário escolher as pessoas que serão investigadas, sendo que, na medida do 

possível estas pessoas sejam já conhecidas pelo pesquisador ou apresentadas a ele por outras 

pessoas da relação da investigada. Dessa forma, quando existe uma certa familiaridade ou 

proximidade social entre pesquisador e pesquisado as pessoas ficam mais à vontade e se sentem 

mais seguras para colaborar. 

Os entrevistados serão os atores envolvidos na Comissão de Política Tecnológica (CPT), 

sendo representantes das empresas Eletrobras e Eletronuclear, assim como os membros da 
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Diretoria Executiva da CPT, cujos membros são do CEPEL. Cerca de 50% das pessoas 

selecionadas para a entrevistas são conhecidas pelo pesquisador, através da observação das 

reuniões da CPT já realizadas (e durante as primeiras fases de delineamento de estudo de caso, 

conforme já explicado) e a partir de apresentações feitas por indicação do Presidente da 

Eletrobras Eletronuclear.  

As entrevistas individuais possibilitaram alcançar informações e conhecer as rotinas 

operacionais para o desenvolvimento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Grupo de 

empresas Eletrobras, assim como as diferenças e particularidades de cada empresa estudada 

para atingir os objetivos deste trabalho. 

O Quadro 10 apresenta a relação dos entrevistados selecionados, sua função e a empresa 

ao qual pertencem. Haverá a preservação da identidade dos mesmos já que as falas dos 

entrevistados não serão reveladas no momento das análises. É importante destacar que os 

entrevistados receberam uma codificação de acordo com as letras do alfabeto, que não 

necessariamente seguem a sequencia evidenciada no Quadro 10 ou tem relação com as letras 

iniciais dos nomes apresentados no quadro em questão.  

 

Quadro 10. Relações de Entrevistados 

Entrevistado Função Empresa 

Leonam dos S. Guimaraes 
Presidente da Eletronuclear 

Diretor Técnico da Eletronuclear 
Eletronuclear 

José A. do Amaral Coordenador da Diretoria Técnica Eletronuclear 

Marcelo Gomes da Silva 
Chefe do Departamento de Novos Empreendimentos 

-Representante da Eletronuclear na CPT 
Eletronuclear 

Lúcio Dias Batista Superintendente de Engenharia de Projeto Eletronuclear 

Karla Kwiatkowski 
Lepetitgaland 

Departamento de Novos Empreendimentos 
Suplente da Eletronuclear na CPT 

Eletronuclear 

Alberto Wajzenberg Representante da Presidência da Eletrobras na CPT Eletrobras 

Kathia Christina de Souza 

Pimentel 

Coordenadora do Grupo Temático de Inovação 

Corporativa na CPT 
Eletrobras 

Leonardo Condeixa de 

Araújo 

Colaborador do Grupo Temático de Inovação 

Corporativa na CPT 
Eletrobras 

Fernanda Costa  Secretaria Executiva da CPT CEPEL 

Gilberto Pires de Azevedo  Colaborador da Secretaria Executiva da CPT CEPEL 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seleção dos sujeitos das entrevistas aconteceu a partir da identificação de atores 

envolvidos em P&D+I, atuantes na CPT, na Eletrobras, na Eletronuclear e no CEPEL, 

considerando a acessibilidade e os demais critérios: entrevistados com poder de influência na 

unidade de análise do estudo, com acesso às informações de P&D+I, com participação ativa 



78 

 

das reuniões da CPT e, também, por possuírem conhecimento acumulado (experiência) sobre 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.  

As entrevistas tiveram duração média de 54 minutos, foram gravadas e, posteriormente, 

transcritas para então serem analisadas. Elas foram realizadas entre maio de 2019 a julho de 

2019, dentro de um período estagnado da realização das reuniões da CPT em função da saída 

do Sr. Antonio Varejão de Godoy, antigo Coordenador da CPT. A última entrevista foi realizada 

em 09 de julho de 2019, data em que o novo coordenador da CPT ainda não havia sido definido. 

Esse ponto foi importante visto que todos os entrevistados, em teoria, mantinham o mesmo 

nível de informações sobre os temas discutidos na comissão, ou seja, não há a possibilidade de 

sugestão que as respostas das entrevistas sejam distintas por ações de avanço e resultados 

solicitados com o andamento dos encontros da CPT. 

Para Triviños (1987) a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa. Manzini (2003) salienta que é possível um planejamento da coleta de informações 

por meio da elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos.  

Para a realização das perguntas, destacou-se três blocos de questões (Apêndice I). O 

interesse central deste trabalho, a princípio, é coletar informações das empresas a partir de uma 

questão norteadora, que foi fundamental para manter o foco da pesquisa: “Como sua empresa 

gere a inovação tecnológica e se apropria desses resultados?”. Assim, a partir deste 

questionamento, foram definidos os eixos de questões de acordo com as empresas selecionadas, 

já que cada empresa possui a sua maturidade no que se refere à Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação. 

Em relação ao CEPEL, é importante buscar as seguintes informações nas entrevistas: 

conhecer a Política de Inovação do CEPEL, conhecer a dinâmica da CPT (Comissão de Política 

Tecnológica) e como os projetos de inovação tecnológica são geridos no Setor Elétrico 

Brasileiro. 

Em relação à Eletrobras, os objetivos são: conhecer a política de inovação, conhecer a 

gestão da inovação interna da empresa, verificar como acontece na prática as ações descritas 

pilotadas pela CPT e como a Eletrobras pilota com o CEPEL a gestão na inovação nas empresas 

do seu grupo. 

Quanto à Eletronuclear, cabe verificar como a política de inovação da holding está 

implantada e difundida na empresa, como acontece a gestão dessa política e, logo, no âmbito 

da gestão da inovação, como a empresa está inserida no âmbito da CPT e quais as 

especificidades da Eletronuclear em relação à P&D+I.  
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A partir desses eixos de questões de acordo com cada empresa selecionada (conforme 

explicado acima) e que também estão ligados aos objetivos específicos desta pesquisa, foram 

formados os blocos de perguntas, dos quais os questionamentos encontram-se no Apêndice I.  

Observa-se também a relação destas perguntas com as referências que também serviram de 

embasamento para a formulação dos questionamentos.  

O primeiro bloco de perguntas está relacionado aos conceitos de Inovação Tecnológica, 

a difusão das Políticas de Inovação, ao conhecimento da Política de Inovação dentro do 

ambiente empresarial, a aplicação das políticas na prática da empresa, e a relação dessas 

políticas entre empresas do mesmo grupo e/ou subordinadas. Para a formulação dessas 

perguntas, foram utilizados os trabalhos de Schumpeter (1988) e Viotti (2008). O segundo bloco 

está relacionado às questões sobre à Gestão da Inovação Tecnológica, como técnicas e 

ferramentas de gestão da inovação e como a gestão da inovação é gerida entre empresas do 

grupo, tomando como referência os trabalhos de Tigre (2006) e Guimaraes e Mattos (2013). No 

bloco 3, as perguntas são sobre a estrutura de P&D+I da empresa, no caso específico da 

Eletronuclear. Para o terceiro bloco, as perguntas foram realizadas de acordo com o indicado 

em Guimaraes e Mattos (2013). 

No Apêndice II encontra-se o TCLE das entrevistas semiestruturadas. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é o documento que, além de explicar os detalhes 

da pesquisa (justificativa, objetivos, procedimentos, entre outros aspectos), também deve 

informar e assegurar os direitos dos participantes. De acordo com Martin (2002), o TCLE não 

é apenas um texto jurídico com a assinatura do sujeito da pesquisa afixada. É um instrumento 

que se usa para facilitar a comunicação entre pesquisador e sujeito da pesquisa no intuito de 

firmar parceria entre pessoas humanas autônomas. 

Outra forma de coleta de dados foi através da observação, na participação em reuniões 

e visitas técnicas, de acordo com a demanda, e nos locais onde os eventos ocorreram. As 

observações tiveram qualidade progressivas: a cada reunião ou evento, ou seja, a cada passo 

dado, o pesquisador chegou a novas amostras e necessidade de novas observações que lhe 

esclareceram padrões, identificaram situações e que permitiram encontrar respostas aos 

questionamentos pendentes da última observação. 

A observação é o instrumento básico de coleta de dados em todas as ciências, sendo 

importante para a construção de qualquer conhecimento (LUDKE e ANDRÉ, 1986). A 

observação consiste na verificação dos comportamentos dos participantes do estudo, evitando 

respostas falsas e politicamente corretas como ocorre com roteiros de entrevistas.  
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 As modalidades de observação que foram empregadas neste trabalho são a observação 

sistemática e a observação participante.  

A observação sistemática designada também como estruturada, caracteriza-se por ser 

uma ação minuciosamente planejada, com vista a atender critérios preestabelecidos. Assim, 

cabe ao pesquisador se manter o mais objetivo possível, eliminando por completo sua influência 

sobre os fenômenos em estudo e se limitando a somente descrever informações precisas acerca 

do fato em questão. Cabe ressaltar que, mediante a tais aspectos, faz-se necessário, como 

anteriormente expresso, um plano previamente elaborado, que forneça os subsídios necessários 

à análise da situação, cuja natureza se manifesta por um aspecto iminentemente exploratório 

(DUARTE, 2012). Para Marconi e Lakatos (2003), neste tipo de observação há um 

planejamento de ações, sendo uma observação direcionada, ao inverso da assistemática. 

Quadros, anotações, escalas, dispositivos mecânicos são alguns dos instrumentos que podem 

ser utilizados nessa observação.  

Nesse sentido, antes de cada reunião da CPT a acompanhar, a ata anterior era relida 

assim como a programação da próxima reunião. A reunião da Comissão de Política Tecnológica 

é uma reunião bimestral (presencial) intercalada com vídeo e conferências bimestrais. Cada 

reunião dura em média 4 horas, tem um planejamento dos assuntos e um roteiro dos palestrantes 

envolvidos. Antes de cada reunião, os pontos chaves, de acordo com os objetivos de pesquisa 

eram marcados, as pessoas relacionadas a esses pontos, quais seriam as informações a extrair 

desse momento da reunião, quais os contatos seriam necessários extrair para próximos passos 

e quais os documentos poderiam ser solicitados. O pesquisador foi para as reuniões com essas 

tabelas previamente preenchidas e após a reunião as informações e as anotações dessa reunião 

eram atualizadas com a divulgação da ata. 

A observação participante consiste na participação real e ativa do pesquisador como 

membro do grupo, trabalha junto com o grupo e participa das atividades normais deste. Já na 

observação participante, o observador assume uma posição totalmente ativa, envolvendo-se 

com o fenômeno analisado. Tal participação poderá assumir duas formas distintas: a natural, 

demarcada pelo fato de ele já pertencer à mesma comunidade; ou artificial, quando ele passa a 

integrar o grupo em análise (DUARTE, 2012). 

O observado foi apresentado como observador revelado: identidade e objetivos 

declarados. Do ponto de vista moral e prático, a melhor maneira de se fazer uma observação 

participante é optar por ser um observador revelado (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Segundo 

Gil (2002), manter-se incógnito pode ser vantajoso para a obtenção de determinados dados. No 

entanto, invadir a privacidade dos outros sem se declarar é sem dúvida um procedimento 



81 

 

antiético. A superação desse problema pode estar na solicitação do consentimento dos 

informantes. Tal medida, no entanto, não soluciona o problema ético, pois a diferença de status 

entre o pesquisador e os informantes - que ocorre com freqüência - pode conduzir a alguma 

forma de constrangimento (GIL, 2002). 

Além do pesquisador trabalhar na mesma empresa em que os fatos serão observados, 

teve-se como objetivos da observação participante: proporcionar a melhor maneira de o 

pesquisador obter uma imagem válida da realidade social; diminuir a possibilidade de os 

observados mentirem ou tentarem enganar o pesquisador, que estará testemunhando o 

comportamento ao invés de confiar nos relatos dos  pesquisados; proporcionar estudos mais 

aprofundados que podem servir a vários propósitos úteis, gerando novas hipóteses, direções, 

visões e ideias. 

A observação participante se deu principalmente pela pesquisadora ser nomeada 

representante da Eletronuclear no grupo Temático de Inovação, um dos grupos de trabalho que 

fazem parte da Comissão de Política Tecnológica e que contém participantes de todos as 

empresas do Grupo Eletrobras. Além de garantir a divulgação da Política de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação internamente na Eletronuclear e outros assuntos referentes aos 

trabalhos deste grupo temático, a pesquisadora participou ativamente da construção do 

regulamento do Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras, que ocorreu durante 1 semana 

em fevereiro de 2019, em Brasilia. 

A aplicação desta técnica de observação foi realizada no período de outubro de 2018 a 

julho de 2019, a partir da inclusão da pesquisadora como participante das reuniões da Comissão 

de Política Tecnológica (CPT) e no período de fevereiro a julho de 2019, a partir da inclusão 

da pesquisadora no Grupo Temático de Inovação, um dos grupos membros da organização da 

CPT. Quando se deu início a observação, algumas reuniões da CPT já haviam sido feitas e todas 

as atas e documentos anteriores foram lidos, um resumo dessas informações foi realizado e 

atualizado sempre após a participação de uma nova reunião e a partir dos dados das tabelas 

feitas como planejamento da observação sistemática. Os questionamentos foram sanados com 

o desenvolvimento das próximas reuniões, à medida que iam sendo colocados no planejamento 

das observações.  

A observação foi utilizada para alcançar informações e detalhes que poderiam não ser 

lembrados pelos entrevistados, para conhecer a rotina organizacional e metodológica de Gestão 

da Inovação do Grupo e para garantir a obtenção de todos os documentos relacionados ao grupo 

de Comissão de Política Tecnológica, à medida que eram citados, utilizados e/ou desenvolvidos 

no andamento destas reuniões. 
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A observação também permitiu verificar demais fenômenos que foram considerados 

pertinentes para a análise, rituais, símbolos, uso de terminologias próprias, os processos 

comunicacionais, espaço físico e outros. Através dessa técnica, foi possível captar os aspectos 

necessários para perceber a consistência ou não, entre o discurso e a prática dos sujeitos.  

 

3.3 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

A análise dos dados obtidos foi realizada pela análise de conteúdo das informações 

recolhidas nas entrevistas semiestruturadas, adicionadas, quando necessário, as informações 

das observações e da pesquisa documental. 

Essa análise de conteúdo pode ser entendida como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores - quantitativos ou não - que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção destas mensagens (BARDIN, 2009). Neste 

estudo, todas as informações colhidas são passadas por uma seleção, organização dos dados, e 

uma interpretação criteriosa desses dados, considerando às análises teóricas discutidas no 

referencial deste trabalho. De acordo com Marconi e Lakatos (2003) nesta etapa há a elaboração 

dos dados, para fins de organização, em: seleção, codificação e tabulação e tratamento.  

Em relação às observações, as anotações do campo foram devidamente registradas, para 

a posterior análise, e foram repassadas e complementadas de informações mais detalhadas em 

até 1 dia depois à observação. 

Além dessas análises, foi realizada a triangulação entre teoria/dados/teoria, indicada por 

Woodside e Wilson (2003) como necessária na aplicação de um estudo de caso. Segundo os 

autores, a triangulação frequentemente inclui: observação participante do pesquisador no 

ambiente da pesquisa, sondagens através de questionamentos dos participantes por explicações 

e interpretações de dados operacionais, e análises de documentos escritos e dos locais onde se 

dá o ambiente da unidade de análise estudada. 

No Apêndice III observa-se o mapa-síntese que relaciona as informações gerais para a 

compreensão clara das propostas do projeto, mas também a relação dos objetivos gerais e 

específicos com a metodologia da pesquisa (procedimentos técnicos, coleta de dados e análise 

de dados) e com os resultados esperados.  

Pode-se oberservar através do mapa síntese, que, de modo a obter os resultados 

esperados, e de acordo com os objetivos da pesquisa, focou-se em fazer uma comparação 

analítica, com o auxílio de tabelas, para o alinhamento entre:  
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 Política de inovação da Eletrobras X Metodologias adotadas na prática para o 

acompanhamento dos projetos de P&D +I no grupo Eletrobras; 

 Práticas de P&D+I Eletrobras e demais empresas X Práticas de P&D+I 

Eletronuclear; 

 Estudo do cenário de inovação e prospecção tecnológica (relatório da consultoria) 

X Prioridades de P&D+I da Eletronuclear; 

 Política de inovação da Eletrobras X Metodologias adotadas na prática para o 

acompanhamento dos projetos de P&D +I na Eletronuclear; E 

 Referencial Teórico de Inovação Tecnológica (Presidente Leonam) X Práticas de 

P&D+I Eletronuclear 

 

De acordo com Bardin (2009), o método de análise é dividido em três fases: pré-análise, 

exploração do material e interpretação. 

Na fase de pré análise foi possível sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo 

referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das informações coletadas.  

A partir dos objetivos e da comparação analítica acima que de desejava fazer para 

obtenção dos resultados, foi realizada uma sistematização das ideias iniciais que pretendiam se 

extrair de cada empresa, conforme Quadro 11, criando uma relação entre essas informações. 

 

Quadro 11. Objetivos X Análises 
Cód. X Objetivos específicos Comparação Analítica 

1 

Estudar, de forma ampla e detalhada, como está 

sendo estabelecida a Política de Pesquisa e 
Desenvolvimento e Inovação da Eletrobras de 

forma a avaliar como a empresa está preparada 

para fomentar, orientar e priorizar a pesquisa, o 

desenvolvimento   e   a   inovação nos 

empreendimentos que fazem parte do seu grupo, 

em especial a Eletronuclear; 

- Política de inovação da Eletrobras 

X 

- Metodologias adotadas na prática para o 

acompanhamento dos projetos de P&D +I no 

grupo Eletrobras 

2 

Buscar boas práticas de empresas do setor elétrico 

que já executam seus programas de P&D+I 

(inseridas ou não na ANEEL) 

- Práticas de P&D+I Eletrobras e demais 

empresas 

X 

- Práticas de P&D+I Eletronuclear 

3 

Examinar o estudo do cenário de inovação e 

prospecção tecnológica energética nuclear 

mundial 

- Estudo do cenário de inovação e prospecção 

tecnológica 

X 
- Prioridades de P&D+I da Eletronuclear 

4 

Contribuir para o levantamento e concentração das 

atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Eletronuclear 

- Política de inovação da Eletrobras 

X 

- Metodologias adotadas na prática para o 

acompanhamento dos projetos de P&D +I na 

Eletronuclear 

E 

Fazer uma avaliação da política de inovação atual 

existente e da gestão da inovação na Eletronuclear, 

propondo características, ideias, diretrizes para 

esta empresa, através do desmembrando da política 
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de P&D+I e das ações de gestão de sua holding 

Eletrobras 

- Referencial Teórico de Inovação 

Tecnológica (Presidente Leonam) 

X 

- Práticas de P&D+I Eletronuclear 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 De acordo com os Códigos X, as perguntas macro foram formuladas, gerando os 

Códigos Y, conforme Quadro 12. Com a criação dos Códigos Y, foi possível estabelecer uma 

relação com as perguntas do Questionário das Entrevistas, de acordo com o Apêndice I.  

 

Quadro 12. Objetivos X Análises X Perguntas Questionário  
Cód. X Empresa Perguntas Macro Cód. Y 

1 

Eletrobras 

CEPEL 

As pessoas conhecem a política de inovação da empresa? A 

A política precisa de alguma revisão? B 

A metodologia de gestão de inovação do Grupo está coerente 

com a política do grupo? 

C 

Eletronuclear 

As pessoas conhecem a política de inovação da Eletrobras? D 

A metodologia de gestão de inovação do Grupo está coerente 

com a política do grupo? 

E 

2 Eletronuclear 

As pessoas pensam que é importante ter um desmembramento 

da política para área nuclear? 

F 

Quais as boas práticas de gestão de inovação das empresas do 

grupo que se podem adotar na Eletronuclear? 

G 

3 Eletronuclear 
Lista de demandas tecnológicas necessárias (em curso, a fazer, 

tendências futuras) 

H 

4 Eletronuclear 

A metodologia de gestão de inovação da Eletronuclear está 
coerente com a política do grupo? 

I 

As práticas de gestão de projetos de inovação na Eletronuclear 

está conforme o indicado no referencial teórico do Leonam? 

J 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para cada empresa, foi feita uma relação do Cód. Y, de acordo com o esquematizado no 

Quadro 12, que seriam as perguntas macro, com as perguntas chamada de micro, que são as 

perguntas no do Apêndice I. Conforme evidenciado e já explicado, essas perguntas do 

questionário e que foram usadas nas entrevistas semiestruturadas, são baseadas no referencial 

teórico exposto. Logo, nesta fase foi possível relacionar as ideias iniciais com referencial 

teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das informações coletadas. Esses 

indicadores deram origem as categorias iniciais e intermediárias. Portanto, a categorização 

inicial e intermediária foi feita a priori, quando o sistema de categorias reparte da melhor 

maneira possível os elementos e também a partir de um referencial teórico.  

Segundo Moares (1999), a categorização é sem dúvida, uma das etapas mais criativas 

da análise de conteúdo. Seja com categorias definidas a priori, seja com uma categorização a 

partir dos dados (a posteriori), o estabelecimento de categorias necessita obedecer a um 

conjunto de critérios. Portanto, para criação dessas categorias também foi considerado, da 
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mesma forma que a categorização feita por Froehlich e Konrath (2019), as seguintes 

características: (a) mutuamente exclusivas; (b) homogeneidade; (c) pertinência; (d) 

objetividade e fidelidade; (e) produtividade. 

Essa fase compreendeu também uma leitura geral das entrevistas transcritas e dos 

documentos relacionados ao tema, assim como a separação e escolha dos documentos e 

informações que seriam importantes no tratamento dos resultados e nas análises finais da 

pesquisa.  

A segunda fase, de acordo com Bardin (2009), exploração do material, consistiu em 

analisar as categorias geradas previamente pelo referencial teórico bem como pelo confronto 

com os dados coletados. Nessa fase, o texto das entrevistas e de todo o material coletado, foi 

colocado em tabela, de acordo com as categorias iniciais e intermediárias, e suas perspectivas 

unidades de registro e de contexto.  

A Figura 9, no final deste capítulo, mostra o trabalho realizado na fase de pré análise de 

conteúdo. 

As unidades de registro eram preenchidas com V ou F, quando a hipótese assim 

conduzia, e era acompanhada de sua unidade de contexto, ou seja, a parte do texto que indicava 

o motivo da escolha da unidade de registro V ou F. Quando a hipótese não conduz a uma 

resposta de V ou F, na unidade de registro foram indicados as palavras-chaves e um resumo do 

que foi dito em relação a cada categoria inicial. As categorias iniciais são agrupadas 

tematicamente e originando as categorias intermediárias e estas últimas também aglutinadas em 

função do tema resultam nas categorias finais. Nesta fase foi possível, a posteriori, chegar em 

3 categorias finais de análise, explicitas no Quadro 13. Assim o texto das entrevistas é recortado 

em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos), agrupadas tematicamente em categorias 

iniciais, intermediárias e finais, as quais possibilitam as inferências (FOSSÁ, 2003). 

 

Quadro 13. Categorias Finais de Análise 

Categoria Final Descrição 

Arquitetura organizacional Apresenta a estrutura organizacional atual para gerenciar a inovação 

Contextualização da inovação Investiga a origem das práticas de inovação na organização 

Capacidade de inovação Apresenta as práticas atuais de inovação e ações futuras 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A terceira fase, a interpretação, consistiu em se explorar todo o material coletado 

(entrevistas, documentos e observação). A análise comparativa é realizada através da 
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justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando os aspectos 

considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes. 

Sintetizando, o método de análise de conteúdo compreendeu as seguintes fases: 

1. Relacionar os objetivos de pesquisa com as perguntas dos questionários 

2. Definição das categorias iniciais e intermediárias a partir dos resultados 

esperados dos questionários e de acordo com as perguntas 

3. Transcrição das entrevistas 

4. Leitura das transcrições e dos documentos coletados, com separação daqueles 

importantes para a fase de análise 

5. Classificação dos dados de acordo com as categorias de análise a priori 

6. Recorte do material, em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) e de 

contexto  

7. Revisão das categorias e definição das categorias finais 

8. Inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico 

 

Nesta fase de análise de dados, conforme evidenciado por Gil (2002) no delineamento 

do estudo de caso, é necessário ter objetivos claros. Quando os objetivos não estão claros, o que 

costuma ocorrer é o acúmulo de grande quantidade de dados e a conseqüente dificuldade para 

selecionar os que possam ser significativos para a pesquisa (GIL, 2002).
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Figura 9. Fase de Pré Análise de Conteúdo 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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3.4 O CASO ANALISADO 

 

  A Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. é uma sociedade de economia mista e 

de capital aberto sob controle acionário do Governo Federal Brasileiro e atua como uma 

holding, dividida em geração, transmissão e distribuição, criada em 1962 para coordenar todas 

as empresas do setor elétrico.  A Eletrobras é holding de um sistema de empresas composto por 

Eletrobras CGTEE, Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Eletronuclear, 

Eletrobras Eletrosul e Eletrobras Furnas; pelas distribuidoras Eletrobras Distribuição 

Amazonas, Eletrobras Distribuição Acre, Eletrobras Distribuição Alagoas, Eletrobras 

Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Rondônia e Eletrobras Distribuição Roraima; pela 

empresa de participações Eletrobras Eletropar; e pelo centro de pesquisas Eletrobras Cepel. A 

Eletrobras também detém metade do capital de Itaipu Binacional.  

Para acompanhar o desenvolvimento do SEB e suas necessidades específicas, bem como 

para formar e manter uma infraestrutura científica e de pesquisa avançada em equipamentos e 

sistemas elétricos no país, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL foi criado em 

1974, por iniciativa da Eletrobras, tendo como cofundadores Chesf, Furnas, Eletronorte e 

Eletrosul.  

A Eletronuclear é uma sociedade anônima de economia mista, controlada pelas Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, resultado da incorporação em 1997, da antiga Diretoria 

Nuclear de Furnas Centrais Elétricas S.A, pela NUCLEN - Engenharia e Serviços S.A, empresa 

criada em dezembro de 1975. Em 1997, por decreto presidencial, foi aprovado novo estatuto 

social da empresa com alteração da razão social, mantendo a missão de explorar, em nome da 

União, as atividades nucleares para fins de geração de energia elétrica. 

Sendo o objetivo principal deste trabalho obter uma visão geral do processo de P&D+I 

do setor elétrico brasileiro em especial na energia nuclear, a fim de verificar qual a contribuição 

do setor elétrico nuclear neste conjunto, tornam-se importantes o conhecimento das 

características do Setor Elétrico Brasileiro, dos programas e das leis principais que promovem 

a Inovação no setor, do papel do CEPEL e da Eletrobras, por meio da Comissão de Política 

Tecnológica – CPT no fomento da Inovação nas empresas Eletrobras e o conhecimento do Setor 

de Energia de Origem Nuclear no Brasil.  
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3.4.1 O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO (SEB) 

 

Tendo em vista o amplo reconhecimento da associação entre a inovação e o 

desenvolvimento econômico e social, o estímulo às atividades de P&D+I têm sido um tema 

cada vez mais presente na agenda de políticas públicas no Brasil. 

No setor elétrico, a busca do estímulo às atividades de P&D resultou na promulgação 

da Lei no 9.991/2000, que determina às empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas 

do serviço público de energia elétrica realizar investimentos mínimos nestas atividades, de 

acordo com regulamentação definida pela ANEEL. 

Os projetos de P&D no SEB garantem o desenvolvimento de inovações de produtos e 

processos e asseguram as empresas quanto aos desafios tecnológicos e de mercado existentes, 

mas que são necessários para o crescimento de oferta de energia elétrica para o país.  

A Lei no 11.196/05, que passou a ser conhecida como “Lei do Bem”, também é outra 

lei que impulsiona a inovação já que cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas 

que realizam P&D+I. 

Sabe-se que o crescimento dos países passa pelo investimento em P&D+I, portanto o 

Governo Federal, por meio do MCTIC, utiliza esse mecanismo para incentivar investimentos 

em inovação por parte do setor privado. Com isso, busca aproximar as empresas das 

universidades e institutos de pesquisa, potencializando os resultados em P&D+I. 

 

3.4.1.1 Características do SEB e o processo de inovação 

 

 A formação do SEB teve início no fim do século XIX, quando o uso da eletricidade para 

fins de iluminação tornou-se tão popular que causou um impacto econômico sem precedentes. 

A evidente difusão do uso da eletricidade como fator energético desde seu início está ligada a 

duas de suas características essenciais: a primeira é a flexibilidade, ou seja, a possibilidade de 

conversão de eletricidade em outras formas de energia, como calor e luz; a segunda é a 

transmissibilidade, que se refere à possibilidade de a eletricidade ser transportada por meio do 

espaço, sem que isso implique perdas significativas de energia. 

 A combinação dessas qualidades trouxe duas consequências que marcaram a trajetória 

tecnológica da indústria elétrica. A primeira delas é a distância geográfica entre o ponto de 

geração e o de consumo da energia. Já que não havia perdas importantes em seu transporte do 

primeiro para o segundo ponto, foi possível aumentar o porte das unidades geradoras, 

produzindo ganhos de escala acompanhados de maior eficiência e menores custos de geração. 
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E a segunda é a grande disseminação da energia elétrica, em que diversos consumidores estão 

integrados em rede. Isso se deu como consequência da dificuldade de se armazenar a energia, 

uma vez que existe um ganho na ligação dos usuários em uma rede unificada. 

 Por esses motivos, o SEB tendeu a uma estrutura de mercado monopolística de geração 

e transmissão, além de uma verticalização entre geração, transmissão e distribuição de energia. 

Esta tendência trouxe crescentes preocupações ao governo, levando a uma posterior intervenção 

a fim de regulamentar as atividades do setor (POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 

2011). 

 Pode-se dividir em dois os modelos de regulação do setor elétrico: o americano e o 

europeu. O modelo desenvolvido pelos Estados Unidos procurava, sobretudo, respeitar a 

concorrência sempre que possível e proteger os consumidores de práticas abusivas. Para tanto, 

suas agências reguladoras foram criadas para administrar as concessões e as tarifas. O modelo 

europeu, por outro lado, tem uma participação bem mais intensa por parte do governo. Ao 

Estado se atribuía o planejamento, a operação, a coordenação e a gerência da infraestrutura 

energética. O setor era caracterizado por grandes empresas estatais, responsáveis por produzir, 

transportar e distribuir a energia nacionalmente. 

 O pioneiro na mudança institucional do setor elétrico foi o Reino Unido, que, ao 

privatizar suas empresas de distribuição de energia, transformou seu mercado monopolista em 

um concorrencial, no qual seus consumidores podiam optar pelo melhor prestador de serviços. 

Em seguida, a empresa de geração e transporte, que era uma só, foi dividida e privatizada. O 

sistema abriu-se também aos produtores de eletricidade independentes, cuja participação 

aumentou progressivamente no fornecimento de energia. Esta descentralização da oferta foi 

ainda potencializada pelo contínuo aumento do uso do gás natural em detrimento do carvão 

mineral como fonte de geração de energia elétrica. A energia de origem nuclear, todavia, não 

foi privatizada. Embora houvesse vontade por parte do governo, os elevados custos e os altos 

riscos desta fonte não atraíam as empresas privadas. 

 Os países desenvolvidos foram, aos poucos, adotando esse modelo concorrencial, 

favorecido por diversos fatores. O surgimento de tecnologias para o uso de gás como fonte de 

eletricidade foi uma delas, permitindo a entrada de pequenos produtores e aumentando a 

concorrência. Outro elemento decisivo para a mudança do setor elétrico foi a constituição de 

sistemas elétricos maduros, em que grande parte da infraestrutura já estava construída e 

amortizada, permitindo investimentos menos interdependentes entre si. 

 Atualmente, o SEB vem investindo fortemente em P&D, com o objetivo de aumentar a 

oferta de energia de baixo custo e que seja sustentável. Nesse sentido, tem se procurado 
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diminuir a utilização de combustíveis fósseis, desenvolvendo-se fontes renováveis que sejam 

economicamente viáveis. 

 Segundo dados da ANEEL (2011), nos últimos 35 anos a matriz energética sofreu 

algumas mudanças. A primeira delas foi a diminuição da participação dos combustíveis fósseis 

na oferta de energia, que caiu de 75,1% do total para 67,7%. O destaque está no uso do petróleo, 

que após a crise dos anos 1970 teve sua participação reduzida drasticamente. Para compensar a 

queda na utilização de combustíveis fósseis, a energia nuclear teve um grande avanço, passando 

3,3% para 13,5%. Seguindo na mesma direção está a utilização de energias alternativas 

(biomassa, eólica e solar) que aumentou de 0,6% para 2,8% (POMPERMAYER, NEGRI e 

CAVALCANTI, 2011).    

De acordo com os autores Castro et al. (2017), o setor elétrico mundial encontra-se no 

limiar de uma grande transformação tecnológica. Este conjunto complexo e dinâmico, 

determinam uma perspectiva de novas configurações e inovações para o setor elétrico em escala 

mundial conforme retratado, em linhas gerais, através da Figura 10.  

 

Figura 10. Desafios Tecnológicos para o Setor Elétrico 

 

Fonte: Adaptado de Moszkowicz, 2016 

 

O setor elétrico mundial estar enfrentando uma revolução tecnológica de caráter 

destrutivo. A geração de energia elétrica está se tornando cada vez mais distribuída e próxima 

dos consumidores. A distribuição tem incorporado paulatinamente elementos de redes 

inteligentes, como os medidores inteligentes. Há uma tendência irreversível para o aumento das 

fontes intermitentes- eólica e solar – na matriz elétrica. A transmissão tem se beneficiado de 



92 

 

novos softwares e programas que tornam mais eficiente todo o processo de transporte de 

energia. Nestes termos, e com base neste pequeno resumo, é inegável que a inovação 

tecnológica está e continuará tendo um papel-chave no SEB (POMPERMAYER, NEGRI e 

CAVALCANTI, 2011). 

Adicionalmente, a crescente pressão da sociedade para redução das emissões de carbono 

está impondo o desenvolvimento de novas técnicas de geração de energia renovável e de novas 

tecnologias nos segmentos de distribuição e transmissão, estimulando a adoção de novos 

modelos de negócios.  

Finkler et al. (2016) acrescenta a essa importância da diversificação de fontes de 

energia, ao afirmar que o consumo da energia elétrica é um dos principais parâmetros de 

indicação do crescimento tecnológico e econômico do país. Cada vez mais a economia é eletro-

intensiva e o crescimento do PIB se torna diretamente proporcional ao aumento de demanda de 

energia. Pode-se observar que em países desenvolvidos há uma tendência de crescimento 

estável por investimentos ligados à eficiência energética que visam a utilização de energias 

alternativas. 

Com base nessas informações, de acordo com os autores Pompermayer, Negri e 

Cavalcanti (2011) pode-se afirmar, a priori, que os principais desafios tecnológicos para o setor 

residiriam em: 

 Eficiência em geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica 

 Armazenamento de energia 

 Meio ambiente e sustentabilidade 

 Sistemas de gestão energética inteligente 

 Fontes alternativas de energia – principalmente renováveis. 

 Operação em escalas menores. 

 

O estudo de Macedo (2003), publicado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE), mostra que o crescimento econômico e a proteção ao meio ambiente seriam os 

principais motivadores de mudanças no setor energético. De acordo com as análises deste 

trabalho, o Brasil tem tomado suas medidas na busca por aumentos de produtividade, pela 

redução de emissões e pela sustentabilidade, induzindo um grande esforço de inovação e 

difusão tecnológica. As projeções apresentadas no documento indicam que, no Brasil:  

 A hidroeletricidade continuaria a ser a mais importante fonte de energia;  
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 A geração distribuída pelas pequenas centrais hidrelétricas, gás natural e células 

combustíveis se tornaria cada vez mais presente; 

 A eficiência no uso de cogeração e a redução de custos de transmissão contribuiriam 

para o aumento de eficiência.  

 

Além disso, a diversificação da matriz energética estimularia avanços nas demais fontes 

de energias abundantes no país, como eólica, de biomassa e solar, existindo também esforços 

em transmissão e armazenamento de energia.  

Historicamente, as dimensões continentais do país e o seu importante potencial hídrico 

marcaram profundamente o SEB. Estas características possibilitaram a construção de grandes 

usinas hidrelétricas, permitindo significativos ganhos de escala na criação de um sistema 

interligado de transmissão de energia, em que as empresas públicas partilhavam os custos 

relativos às linhas de transmissão.  

Até as privatizações, o SEB, constituído por empresas de geração, transmissão e 

distribuição de energia, era predominantemente estatal, com empresas federias ou estaduais. 

Por um lado, o SEB era baseado em monopólios regionais de produção de energia, uma vez que 

a exploração de hidrelétricas requeria grandes investimentos em infraestrutura. O transporte e 

a distribuição, por outro lado, eram integrados em uma única rede, permitindo um 

aproveitamento mais racional dos recursos. Este modelo centralizado era totalmente coerente 

com as condições brasileiras, de modo que a formação de um sistema integrado de consumo e 

de geração em grandes escalas está correlacionada ao predomínio de energia hidrelétrica. 

Durante os anos 1960 e 1970, por um lado, o SEB cresceu rapidamente, motivado pela 

centralização de planejamento das operações e pelos recursos financeiros disponibilizados para 

investimento, acompanhado pelo crescimento geral da economia. Nos anos 1980, por outro 

lado, o modelo centralizado começou a dar sinais de instabilidade financeira, uma vez que nem 

as decisões de investimentos, nem o planejamento de operações passavam por uma prévia 

análise econômica. 

No Brasil, na década de 1990, no bojo mundial das reformas liberais do setor elétrico, 

iniciou-se um processo de reestruturação do modelo. Até então, o investimento e o 

planejamento do setor eram de responsabilidade do Estado, através de grupos de empresas 

públicas federais (Eletrobras) e estaduais (CESP, CEMIG, COPEL, etc.) (POMPERMAYER, 

NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

 A fase primeira deste processo centrou-se na privatização das concessionárias de 

distribuição, resultando na entrada de grandes players internacionais e na formação de grupos 
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nacionais privados, como a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e Grupo Rede. O 

desafio era descentralizar o modelo, em que o setor privado se incumbiria do financiamento do 

setor, enquanto o Estado ficaria com a função de regulação. Como consequência deste modelo, 

a concorrência entre as empresas se encarregaria de transferir aos consumidores os ganhos de 

eficiência (POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011).  

As privatizações trouxeram diversas mudanças no setor elétrico, como a exigência da 

cisão das companhias em geradoras, transmissoras e distribuidoras. Além disso, a atividade de 

geração tornou-se uma atividade competitiva, em que os preços eram livremente comerciados 

no ambiente de contratação livre (ACL) ou definidos por meio de leilões no ambiente de 

contratação regulada (ACR), enquanto as atividades de transmissão e distribuição continuaram 

totalmente reguladas. 

Christensen e Laegred (1999) afirmam que as reformas dos sistemas de serviços 

públicos que ocorreram na década de 1990 representaram um modelo universal de organização 

e de governança, cujo foco era a eficiência. Essas reformas da administração pública no Brasil 

e em vários países do mundo tiveram como fundamento um modelo criado para aproximar o 

Estado do cidadão-contribuinte, tendo em vista os constrangimentos impostos pela crise fiscal 

e a caducidade do modelo burocrático weberiano e do Estado de bem-estar (JUNIOR, 2002). 

 Nessa década, as políticas de ciência, tecnologia e inovação, no Brasil, passaram a 

incorporar mecanismos de fomento dirigidos ao setor produtivo. Devido à crescente ênfase em 

inovação, foram realizadas algumas criações no marco institucional de C&T do país 

(POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

 De acordo com Morais (2008), essas mudanças foram: 

 A criação dos fundos setoriais de ciência e tecnologia, em 1999;  

 A promulgação da Lei de Inovação (Lei no 10.973/2004);  

 O aperfeiçoamento da legislação relativa aos incentivos ficais para a inovação, que 

passaram a compor o capítulo III da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005);  

 O lançamento de diversos programas e chamadas públicas para apoio a empresas 

pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

 

Uma importante medida governamental para este contexto, foi a criação da Lei no 

9.991/2000, que determina que as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do 

serviço público de energia elétrica realizem investimentos mínimos em P&D segundo 

regulamentação definida pela ANEEL.  
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Estas condições, explicitadas no Manual do Programa de P&D Tecnológico do Setor de 

Energia Elétrica (ANNEL, 2008), visam engajar as empresas do segmento em atividades de 

inovação que lhes permitam enfrentar seus desafios tecnológicos e de mercado. Assim, a Lei no 

9.991/2000 contribuiu para a formação de uma rede de pesquisa que envolve:  

 As próprias empresas de geração, transmissão e distribuição de energia (agentes) 

que, compulsoriamente, precisam investir em P&D;  

 As empresas que mantêm relações com as empresas do setor elétrico, como 

fornecedores e prestadores de serviços (empresas);  

 As universidades e os centros de pesquisa (instituições);  

 Os recursos humanos que participam destas atividades. 

 

De acordo com Junior (2002), a Lei no 8987/1995 das Concessões (que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e a Lei nº 9.074/1995 (que 

estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviço 

públicos) trouxeram algumas inovações para o SEB:  

 As concessões de distribuição poderão ser prorrogadas por um prazo de até 20 anos; 

 As concessões ganharam outorga por um período de 30 anos; 

 Abriu-se a possibilidade para estabelecimento de subconcessões; 

 O órgão regulador passou a ter o poder de estabelecer tarifas. 

 

De acordo com os autores Rovere et al. (2018), a crise energética de 2001 demonstrou 

como o consumidor de energia elétrica não teve participação no processo de reforma do setor. 

Destaca-se que o modelo do SEB, desenhado pelo governo com consultores internacionais, não 

considerou a possibilidade de crise de abastecimento de energia elétrica. Ademais, não houve 

preocupação de estabelecimento de um planejamento estratégico que prevenisse a ocorrência 

de falhas e que buscasse harmonizar os interesses provenientes de geradores, transmissores e 

distribuidores (JUNIOR, 2002). Com isso, o novo modelo do SEB de 2001 retoma a 

responsabilidade do planejamento setorial por parte do Estado para garantir a segurança no 

suprimento de energia e a promoção da modicidade tarifária, da inserção social e dos programas 

de universalização.  

Foi no Governo Lula, que se criou um modelo para o setor que mistura o 

intervencionismo público com certo nível de concorrência. Além disso, o SEB passou a ser 

coordenado por diversos atores institucionais, responsáveis por planejar, monitorar, avaliar, 
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acompanhar e sugerir as ações para o eficiente funcionamento do setor (POMPERMAYER, 

NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

Em 2004, instituiu-se o novo modelo do setor elétrico, retornando ao Estado a 

responsabilidade de planejamento do setor. Os principais objetivos do modelo eram promover 

a modicidade tarifária, garantir a segurança no fornecimento de energia e promover a inserção 

social. As reformas carregaram as características de um movimento global de privatização de 

setores regulados, com importantes impactos nas então operadoras federais e estaduais 

verticalizadas (CASTRO et al., 2017). 

De acordo com a ANEEL (2009), as principais alterações do novo modelo do SEB 

introduzidas em 2004 são:  

 A substituição do critério utilizado para concessão de novos empreendimentos de 

geração; 

 A instituição de dois ambientes para celebração de contratos de compra e venda de 

energia: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), para consumidores cativos, 

do qual participam agentes de geração e de distribuição de energia elétrica, e o 

Ambiente de Contratação Livre (ACL), do qual participam geradoras, 

comercializadoras, importadores, exportadores e consumidores livres; 

 A introdução do princípio da modicidade tarifaria, com base em uma revisão 

periódica da tarifa a cada quatro ou cinco anos, no intuito de reposicioná-la a partir 

de uma análise detalhada dos custos, investimentos e receitas das distribuidoras; 

 As mudanças na estrutura institucional do setor, com a introdução de novos agentes. 

 

Os formuladores da política elétrica brasileira atentaram para um ponto importante e 

estratégico que mereceria uma atenção especial, o desenvolvimento tecnológico, certamente 

cientes de que este Setor, ao ser privatizado, precisaria de um instrumento que garantisse a 

formação de uma cultura de inovação, por meio de recursos autônomos e independentes de 

financiamento (POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

O setor elétrico possui algumas características bastante peculiares: elevadas barreiras à 

entrada, estruturas de mercado imperfeitas, importância estratégica relacionada à matriz 

energética de cada país e preços acompanhados pelo Estado, somente para citar algumas. No 

Brasil, estas características também estão presentes. Embora exista uma forte preocupação em 

buscar novas matrizes energéticas, o caso brasileiro de geração de energia está centrado na 
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matriz hidráulica, enquanto nos países vistos como desenvolvidos o foco é dirigido, 

principalmente, à tecnologia termoelétrica. 

 O setor elétrico é um segmento “seguidor do fornecedor”, isto é, os fornecedores são os 

principais responsáveis pela inovação na cadeia produtiva. E na maioria dos casos, esses 

agentes são altamente internacionalizados, o que dificulta em muito que as inovações 

tecnológicas sejam desenvolvidas pelas empresas nacionais. A cadeia produtiva, entretanto, é 

determinada pela lógica de inovação dominada por fornecedores, que são, em sua maioria, 

empresas de origem de capital externo, o que inibe os esforços inovativos dos demais atores do 

setor (POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011).  

No setor elétrico, pode-se constatar que, com a implantação da infraestrutura de geração, 

transmissão e distribuição de energia, as inovações surgem na atualização de equipamentos e 

sistemas, o que permite ganhos de produtividade em função do tempo. Como na fase de 

implantação da nova infraestrutura elétrica há elevados investimentos, induz-se ao uso de 

equipamentos na fronteira tecnológica, com a finalidade de postergar a necessidade de 

atualização, o que contribui para a dependência de grandes fornecedores (POMPERMAYER, 

NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

Outra característica é que o setor sempre teve uma estrutura de mercado de característica 

monopolista, objetivando ganhos marginais, e continua assim, ainda hoje, devido aos efeitos da 

regulação. O SEB possui uma cultura de padronização de diversos processos, se preocupa com 

a segurança e, por isso, tem aversão ao risco.  

Em ambientes onde a atividade econômica é dominada por um monopólio natural, como 

o Setor Elétrico, a regulação é essencial, porque o mercado não é um mecanismo viável para 

controlar comportamentos (CORRY,1995). No Setor Elétrico, a regulação tem como objetivo 

preservar o fornecimento, desenvolver serviços e impedir com que empresas do setor atuem de 

forma ineficiente e extraiam lucros a partir de uma situação monopolística de longo prazo 

(CORRY, 1995).  

Nota-se que o setor elétrico tem uma série de especificidades, tendo em vista que produz 

uma mercadoria não armazenável, sob custos muito baixos e em grande escala, cujo consumo 

deve ser instantâneo – no momento em que é gerado – e o sistema deve operar de forma contínua 

(JUNIOR, 2002). A interligação do setor entre geração, transmissão e distribuição é um fator 

de suma importância para o correto abastecimento de energia elétrica dos consumidores finais.  

Nesse contexto, as agências reguladoras atuam para desestimular práticas monopolistas 

abusivas e alcançar o equilíbrio entre as funções alocativa, distributiva e produtiva, além de 
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introduzir mecanismos seletivos que possam resultar em ganhos de eficiência, baseados nas 

inovações sobre produtos e processos (JUNIOR, 2002).  

No SEB, a regulação tarifária é realizada com base no custo de serviço (mais adotada), 

no custo marginal ou no price cap (JUNIOR, 2002). Na década de 1990, foi tomada uma série 

de medidas para transformar o Setor Elétrico monopolista em um mercado concorrencial e essas 

decisões estavam no bojo da discussão sobre a reforma e o novo papel do Estado.  

Foi também na década de 1990 que o Estado passou de “produtor” para “produtor e 

gestor”, aumentando seus esforços em ganhos de competitividade, isto é, tendo como finalidade 

fomentar a inovação no país. A construção institucional de um marco regulatório, mas que vise 

induzir a atividade de P&D por parte das empresas, passou a ser discutida e necessária no país.  

A Figura 11 apresenta a atual estrutura institucional do SEB. Atualmente, o setor conta 

com distintas fontes de geração de energia elétrica, entre elas a hidráulica, a solar, a eólica, a 

térmica e a nuclear. Juntas, elas foram responsáveis, em 2017, pela geração de 

aproximadamente 588 Gigawatts (GW) de potência, 1,6% a mais do que em 2006. As fontes 

que mais cresceram neste período foram a Solar e a Eólica, conforme Quadro 14. 

 

Figura 11. Estrutura Institucional do Setor Elétrico 

 

Fonte: ANEEL, 2018 

 

Segundo dados da ANEEL (2018), o Brasil é um dos países que têm uma incidência 

solar de 5,4 quilowatt-hora/metro quadrado – mais do que Estados Unidos, China e Alemanha, 
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por exemplo. Em 2017, o número de micro geradores de energia solar cresceu 875% em relação 

ao ano anterior e a expansão acentuada aconteceu principalmente em residências (80%). Para 

2024, o órgão estipula que serão 886,7 mil unidades consumidoras que receberão créditos dessa 

energia, totalizando uma potência instalada de aproximadamente 3,2 GW. 

 

         Quadro 14. Geração de Energia Elétrica (GWh) 

Fonte 2016 2017 ∆ 17/16 

Hidrelétrica 380.911 370.906 -2,60% 

Gás Natural 56.485 65.593 16,10% 

Biomassa 49.236 49.385 0,30% 

Derivados do Petróleo 12.103 12.733 5,2% 

Nuclear 15.864 15.739 -0,78% 

Carvão Vapor 17.001 16.257 -4,37% 

Eólica 33.489 42.373 26,50% 

Solar Fotovoltaica 85 832 878,82% 

Outras* 13.723 14.144 3,06% 

Geração Total 578.898 587.962 1,56% 

              * Inclui outras fontes primárias, gás de coqueria e outras secundárias 
            Fontes: EPE (Agência Internacional de Energia), 2018 
 

Segundo a ANEEL (2018), a demanda por eletricidade no país crescerá quase 200% em 

30 anos, segundo estimativa do Ministério de Minas e Energia. E o Brasil, sobretudo no 

Nordeste tem potencial para suprir parte do consumo com energia solar e eólica.  

 Em relação à capacidade instalada, a energia eólica tem maior capacidade do que a 

energia solar, devido ter entrado à matriz energética brasileira mais cedo. Porém no ano de 2017 

é possível observar um grande aumento da capacidade instalada de energia solar. 

É importante destacar algumas tendências do setor elétrico brasileiro. A primeira é a 

importância da hidroeletricidade para o Brasil. Embora ela seja uma energia limpa e renovável, 

sua geração por meio de hidrelétricas envolve grandes investimentos em infraestruturas, bem 

como desloca grande quantidade de pessoas e produz grandes custos ambientais. 

 Abaixo, no Quadro 15, é apresentada a capacidade de energia elétrica, segundo dados 

da Agência Internacional de Energia em 2018. 

Compreender o funcionamento e a dinâmica da inovação na economia é fundamental 

para se interpretar as possíveis tendências tecnológicas setoriais. No caso do SEB, como foi 

dito, podemos constatar que existe uma evolução institucional, em que o Estado passa de 

“produtor” para “produtor e gestor” buscando em ganhos de competitividade – lê-se inovação. 

Ao mesmo tempo, a construção institucional de um marco regulatório que visa “induzir” a 

atividade de P&D por parte das empresas é bastante interessante, principalmente ao levar em 
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consideração que se fala de um setor caracterizado pela lógica de inovação dominada pelos 

fornecedores, em que as empresas fornecedoras são, na grande maioria, de origem de capital 

externo, o que acaba, aparentemente, por inibir os esforços inovativos. 

 

     Quadro 15. Capacidade Instalada (MW) 

Fonte 2016 2017 ∆ 17/16 

Hidrelétrica 96.925  100.275 3,5% 

Térmica* 41.275  41.628 0,9% 

Nuclear 1.990  1.990 0% 

Eólica 10.124  12.283 21,3% 

Solar 24 935 3795% 

Capacidade Disponível 150.338  157.112 4,5% 

     * Inclui biomassa, gás, petróleo e carvão mineral 
          Fontes: EPE (Agência Internacional de Energia), 2018 

     

Neste contexto, em 1996, a ANEEL foi criada com a finalidade de regular e fiscalizar a 

produção, transmissão e comercialização de energia elétrica e, assim, garantir um ambiente de 

equilíbrio, com empresas com resultados satisfatórios e consumidores satisfeitos 

(POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011). A criação da ANEEL realizou-se no 

processo de ordenação do novo papel pretendido para o Estado no setor de infraestrutura, 

passando este a ser mais um árbitro e regulador das relações econômicas do que um promotor 

direto de investimentos e de desenvolvimento (JUNIOR, 2002). 

Desde o início dos processos de privatizações, em 1994, os contratos de concessão 

tinham cláusulas que obrigavam investimentos em eficiência energética e P&D, as quais eram, 

no entanto, muito genéricas e de difícil monitoramento (JANUZZI, 2005). Nesse contexto, a 

ANEEL estabeleceu regras mais precisas de investimentos totais anuais pelas concessionárias, 

assim como delimitou os procedimentos para submissão, aprovação e verificação dos projetos 

no programa, o que foi importante para evitar que o departamento de P&D das empresas recém 

privatizadas fosse transferido para outros países (BOURGEOIS e JACQUIER-ROUX, 2001). 

Com a criação da ANEEL, extrapola-se a função “usual” de uma agência reguladora, 

pois a mesma assume o papel de estimular atividades de P&D no SEB. 

 

3.4.1.2 O Programa P&D da ANEEL 

 

A ANEEL é uma autarquia sob regime especial (agência reguladora), vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de regular a geração, transmissão, distribuição 
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e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do 

Governo Federal. 

A ANEEL tem como empresas vinculadas a Eletrobras e a Petrobras, que são de 

economia mista. A Eletrobras controla as empresas Furnas Centrais Elétricas S.A., Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 

(CGTEE), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), Eletrosul Centrais Elétricas 

S.A. (Eletrosul) e a Eletrobras Eletronuclear (MCTIC, 2017). 

Dentro deste contexto de visão estratégica, foi criado, no âmbito da ANEEL, o Programa 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), através da Lei nº 9.991/2000, que trata também do 

Programa de Eficiência Energética. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3867/2001, o 

qual define a criação do Manual de P&D da ANEEL, cujos procedimentos e diretrizes 

caracterizam e orientam a gestão dos projetos e dos recursos do Programa (POMPERMAYER, 

NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

O papel da ANEEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia 

elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade (ANEEL, 

2017). Para serem considerados P&D, os projetos deverão estar pautados pela busca de 

inovações para fazer frente os desafios tecnológicos e de mercado das empresas de energia 

elétrica (ANEEL, 2008). 

Os projetos do P&D da ANEEL são destinados à capacitação e ao desenvolvimento 

tecnológico das empresas de energia elétrica, e visam à geração de novos processos ou produtos, 

ou ao aprimoramento de suas características. Esses projetos são gerenciados pelas empresas, 

por meio de uma estrutura própria e de gestão tecnológica (CASTRO et al., 2017). De acordo 

com Castro et al. (2017), merece ser destacado, com a devida ênfase, que no contexto da criação 

do programa de P&D da ANEEL em 2000, as prioridades estabelecidas visavam à 

competitividade, enfatizando a geração de inovações tecnológicas, praticamente 

desconsiderando as inovações organizacionais e inovações nos serviços. 

O objetivo central deste programa de P&D é alocar adequadamente os recursos humanos 

e financeiros em projetos que demonstrem originalidade, aplicabilidade, relevância e 

viabilidade econômica de produtos e serviços nos processos e usos finais da energia. Deseja-

se, com isso, fomentar uma cultura de inovação no Brasil, ao estimular a P&D no SEB, criando 

novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços, que contribuam à segurança do 

fornecimento de energia elétrica, à modicidade tarifária e à diminuição do impacto ambiental 

do setor e da dependência tecnológica do país (ROVERE et al., 2018).   



102 

 

O Decreto no 2.335/97 deu à ANEEL a responsabilidade de promover P&D tecnológico 

no setor elétrico. O Programa de P&D do setor elétrico regulamentado pela Lei no 9.991/2000 

passou a obrigar as empresas do setor a alocar 1% de sua receita operacional líquida (ROL) em 

investimentos de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), para promover a inovação no 

setor. Segundo dados da ANEEL (2018), desse montante, 40% é direcionado ao MCTIC, 40% 

fica sob discricionariedade da empresa (e regulado pela ANEEL), enquanto os 20% restantes 

vão para o Ministério de Minas e Energia. Os investimentos em P&D são reconhecidos e 

aprovados, pela ANEEL, somente após a avaliação dos projetos e verificação das despesas. Esta 

avaliação é feita pelo Comitê Gestor de Eficiência Energética (CGEE), um centro de gestão de 

P&D vinculado ao Ministério de Minas e Energia. 

Com relação à avaliação dos resultados dos projetos do seu programa de P&D, a 

ANEEL emprega a metodologia e os parâmetros elaborados pela OCDE e publicados no 

Manual Frascati (2002), considerada uma referência para estudos de avaliação das atividades 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Neste sentido, a avaliação é do tipo input-output, 

que observa os “dados de entrada” dos projetos de P&D e considera a inovação como o 

resultado do processo no qual o projeto de P&D cumpre um papel considerável. Assim, a 

ANEEL realiza uma avaliação ex-post, baseada e centrada na análise do Relatório Final e do 

Relatório de Auditoria Contábil e Financeira dos projetos de P&D, observando os resultados 

alcançados, os recursos empregados e os gastos realizados (CASTRO et al., 2017).  

Desde 2001, o Manual de P&D da ANEEL sofreu modificações, em especial sobre o 

percentual referente à origem dos recursos, a Receita Operacional Líquida (ROL), que as 

empresas são obrigadas a aplicar em P&D e Eficiência Energética (POMPERMAYER, NEGRI 

e CAVALCANTI, 2011). 

O Grupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL), patrocinado por duas grandes empresas 

do SEB (EDP e ENERGISA), tem o objetivo de mensurar o impacto do programa de P&D da 

ANEEL desde sua criação, em 2000, apresentando pontos de melhoria do programa, e propondo 

uma nova metodologia para avaliar o programa, sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo. 

No período de 2000 a 2017, as empresas dos segmentos de geração, transmissão e 

distribuição desenvolveram e concluíram cerca de 4.400 projetos de P&D, investindo cerca de 

R$ 8,1 bilhões. Diante destes valores, o Programa de P&D, implantado e gerenciado pela 

ANEEL, tem sido as principais fontes de financiamento para P&D+I no SEB 

(POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

Estruturalmente, há uma grande dificuldade cultural de inovar e desenvolver projetos de 

P&D em um setor em que as empresas estatais eram, tradicionalmente, compradoras de 
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tecnologia importada, com a importante exceção da criação de centros de pesquisa de grupos 

internacionais e do CEPEL. Assim, de acordo com os autores Pompermayer, Negri e Cavalcanti 

(2011), o programa de P&D foi instituído para romper estes limites. 

É importante refletir sobre o conceito de inovação da ANEEL, aprofundando esta 

análise para além do aspecto tecnológico. Deve-se analisar como as inovações podem superar 

o âmbito das empresas em si mesmas para serem percebidas e disseminadas no SEB e na cadeia 

produtiva da economia brasileira. 

De acordo com os autores Castro et al. (2017) é importante resgatar a noção de que o 

conceito de inovação também inclua mudanças organizacionais com capacidade de impactar 

significativamente o funcionamento das empresas concessionárias. Uma inovação 

organizacional pode, por exemplo, induzir a uma mudança no modelo de negócios de uma 

empresa de tal modo que pode alterar a forma como ela gerencia e percebe estrategicamente 

suas atividades de P&D. Obviamente, inovações do tipo que gerem impactos positivos de longo 

prazo sobre a inovação tecnológica no setor elétrico não podem ser abstraídas pelo programa 

de estímulo à inovação promovido pelo regulador.   

Outra análise a ser feita é em relação à perspectiva linear do processo de inovação, 

utilizado na concepção de P&D da ANEEL. Essa noção deriva do entendimento da inovação 

como resultado de etapas conectadas de maneira sequencial, em direção única, dando forma a 

uma cadeia representada pelos diferentes tipos de projetos descritos no Manual do Programa da 

ANEEL: pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, 

implantação de projeto piloto ou de protótipos e produção de cabeça de série, lote pioneiro ou 

inserção no mercado.  

Por isso, os indicadores e métricas utilizadas para verificar os resultados da inovação no 

setor elétrico enfocam apenas o que é tangível, como aumento de receitas, vendas, 

comercialização de tecnologias, redução ou postergação de investimentos. Mas resultados 

intangíveis, como aqueles decorrentes de inovações em processos, serviços ou em modelos de 

negócios não são ainda considerados e devidamente avaliados. 

Segundo Cassiolato e Lastres (2005), na abordagem linear de inovação, historicamente 

o debate estendia-se para dois grupos, aqueles que davam maior importância ao 

desenvolvimento científico (science push ou tecnology push) e aqueles que destacavam a 

importância das pressões da demanda por novas tecnologias (demand pull).  

Os adeptos da visão science/technology push assumem que o esforço deve se concentrar 

no fortalecimento da pesquisa básica, considerando que os avanços neste campo geram uma 

reação em cadeia que levaria às inovações. O mercado, por sua vez, é somente um receptáculo 
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para os frutos da P&D. Nesse contexto, quanto mais P&D, mais inovação. Destaca-se que a 

função do Estado é focar no lado da oferta, estimulando o avanço científico nas universidades 

e nos laboratórios públicos, além de prover suporte financeiro para grandes programas de P&D 

em empresas, como o Programa de P&D da ANEEL.  

Para essa visão, deve-se fortalecer o ciclo completo da cadeia de P&D, o que constitui 

uma missão da ANEEL com o Programa de P&D. A agência afirma que busca incentivar 

iniciativas que disponham de escala apropriada para desenvolver conhecimento e transformar 

ideias, experimentos laboratoriais bem-sucedidos e qualidade de modelos matemáticos em 

resultados práticos (ANEEL, 2012). 

Esta visão foi dominante até os anos noventa, quando então foi superada pela abordagem 

sistêmica do processo de inovação.  Nesta abordagem, além da inovação ser considerada como 

um processo mais amplo, que considera uma rede de agentes e interações complexas, a 

perspectiva sistêmica da inovação considera as relações com agentes externos às firmas, como 

forma de acessar conhecimentos externos à firma, de estabelecer vínculos de cooperação e de 

explorar sinergias importantes para inovar de maneira bem-sucedida. De acordo com os autores 

Castro et al. (2017), as redes formadas com instituições de pesquisa, universidades, 

fornecedores e outros parceiros empresariais, concorrentes, consumidores e usuários, 

instituições de política pública, órgãos de representação de classe, entre outros, são 

reconhecidas como importantes ao processo inovativo. 

Nesse sentido, o departamento de P&D de uma empresa do SEB, por exemplo, pode ser 

visto como um agente que, além de empreender esforços e recursos em projetos e ser capaz de 

gerar conhecimento e novas tecnologias, também pode ser um agente articulador de uma rede 

de departamentos da firma com atores internos e externos. 

Para além do nível da firma, a visão sistêmica se desdobra no conceito de sistemas 

nacionais de inovação (SNI), a ser empregado no âmbito do projeto de P&D coordenado pelo 

GESEL-UFRJ (CASTRO et al., 2017). Viotti e Macedo (2003), enfatiza a influência simultânea 

de fatores organizacionais, institucionais e econômicos nos processos de geração, difusão e uso 

da ciência e da tecnologia. 

Um Sistema Nacional de Inovação (SNI) é um grupo articulado de instituições dos 

setores público e privado no qual o nível desta articulação que determina a capacidade em gerar 

inovação. Compõe-se do envolvimento e integração entre três principais agentes: Estado, 

universidades/institutos de pesquisa, empresas. Suas atividades geram, adotam, importam, 

modificam e difundem novas tecnologias (CODEMEC, 2018). De acordo com o instituto, o que 

o Brasil possui um SNI imaturo, pouco eficiente se comparado aos sistemas de inovação de 
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países desenvolvidos. Isso porque, o país construiu uma infraestrutura mínima de ciência e 

tecnologia que, combinada com a sua baixa articulação com o setor produtivo, contribuiu muito 

pouco com o seu desempenho econômico. 

A ideia básica do SNI é que as novas tecnologias não são invenções isoladas, mas 

envolvem um conjunto de inovações tecnológicas e organizacionais inter-relacionadas 

(Freeman, 1987). A literatura sobre o SNI tem como marcos os trabalhos de Freeman (1987), 

Lundvall (1992) e Nelson (1993). Esses autores desenvolvem um framework analítico 

alternativo à teoria econômica tradicional – neoclássica - para explicar competitividade, 

desenvolvimento e crescimento econômico, além de servir como ferramenta prática para o 

desenho e a implementação de políticas de inovação. 

Portanto, para o setor elétrico é extremamente válida esta definição, visto que as 

interações com outros agentes do mesmo sistema, podem ser buscadas dentro do ambiente 

nacional, onde obviamente se encontrarão características (políticas, culturais, históricas, 

sociais) importantes para explicar a inovação como essencial para o desenvolvimento da firma 

e do setor.   

De acordo com os autores Rovere et al. (2018), a criação do CEPEL, em 1974, foi 

fundamental no fomento inicial das relações entre universidades e empresas do SEB e, ainda 

hoje, é um catalisador de esforços tecnológicos no Sistema Setorial de Inovação (SSI) do Setor 

Elétrico. Além do CEPEL, há outros atores do SEB que têm ampla influência no 

desenvolvimento de políticas, regulamentação e estímulo às atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (JUSTEN, 2016). 

Os autores Castro et al. (2017) reforçam que a visão sistêmica da inovação, quando 

integrada ao conceito de sistemas de inovação e articulada com a ideia de desenvolvimento 

também encerra em si a percepção de que as especificidades pertinentes à realidade do 

território, seja em escala nacional, regional ou local, importam para o estudo da inovação. O 

reconhecimento dessas especificidades e das especificidades pertinentes ao SEB é importante, 

pois constituem determinantes para as trajetórias e relações entre os diferentes atores do 

sistema. 

Já os autores Rovere et al. (2018), destacam que o conceito do SNI exige a elaboração 

de mecanismos de coleta de dados (indicadores de inovação) que possam captar dimensões não 

encontradas em outros textos sobre o SEB. Os indicadores de inovação são um conjunto de 

dados estruturados para responder questões sobre mudanças nas empresas, sua estrutura interna, 

suas relações com o mundo exterior e suas atividades inovativas. 
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Ao longo dos últimos quinze anos, o perfil da apresentação de projetos de P&D pelas 

empresas do SEB sofreu alterações significativas.  De uma grande quantidade de pequenos 

projetos de P&D em termos de valor investido passou se para um número reduzido de projetos 

de mais alto valor. A Figura 12 procura sistematizar a abordagem sistêmica. 

 

Figura 12. Inovação no Setor Elétrico em Perspectiva Sistêmica 

 
Fonte: Podcameni e Matos, 2016 

 

Dados públicos disponibilizados pela ANEEL sumarizados na Figura 13 e no Quadro 

16 apresentam base de dados com informações sobre os projetos e investimentos de P&D 

realizados nos últimos 10 anos e mostram, para os projetos executados entre 2008 e 2014, que 

cerca de 92% de seus recursos foram aplicados em pesquisa e desenvolvimento experimental. 

Os principais resultados alcançados pelos projetos são artigos, teses e dissertações.  

Em fins de 2016 e início de 2017, o GESEL com apoio da Rede de Pesquisa em Sistemas 

e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist), ambos do Instituto de Economia da 

UFRJ, iniciaram projeto de P&D com duração de dois anos de execução, intitulado “Avaliação 

do Programa de P&D da ANEEL de 2008 - 2015: formulação de propostas de aprimoramento”, 

com objetivo central de avaliar os resultados e impactos do P&D da ANEEL. Com o objetivo 

prévio de sistematizar um primeiro enquadramento do tema, foi realizado um workshop com 

mais de setenta profissionais e pesquisadores do setor elétrico. 
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Figura 13. Investimentos em P&D ANEEL 

 
Fonte: ANEEL, 2018 

 

Um dos pontos discutidos neste workshop foi para que as empresas desenvolvam 

projetos de caráter empreendedor, que possam contribuir decisivamente para inovações e 

aperfeiçoamentos na operação, gestão e economicidade das empresas, contribuindo ainda para 

a geração de empregos e renda. Outra conclusão é que a estratégia atual de realizar projetos de 

P&D em parceria com institutos tecnológicos e desfazer esta parceria com o encerramento do 

projeto, nem sempre conduz o projeto a um produto que possa trazer benefícios para as 

empresas, SEB e cadeia produtiva da economia brasileira. 

 

         Quadro 16. Projetos de acordo com seu estágio na cadeia de inovação: 2008 a 2014 

Etapa do Processo de Inovação Quantidade Total (Mi R$) % do Valor total 

Pesquisa Básica 72 124 3,0% 

Pesquisa Aplicada 682 2187 53,0% 

Desenvolvimento Experimental 368 1516 36,7% 

Cabeça de Série 86 215 5,2% 

Lote Pioneiro 26 86 2,1% 

Inserção no Mercado 1 1 0,0% 

Total 1235 4129   
           Fonte: Castro et al., 2017 

 

O contexto de transformações por que passa o setor de energia elétrica mundial foi base 

para um segundo ponto destacado no Workshop: a dinâmica de transformação do mercado de 

energia elétrica em virtude de inovações está cada vez mais célere, com novas empresas 

entrantes no mercado, principalmente empresas de base tecnológica e startups. Dentre os 

principais exemplos destacam-se as transformações em áreas de negócios, decorrentes da 

geração distribuída (energia renovável e não renovável), mobilidade elétrica (veículos e 

estações de carregamento), sistema de gestão e monitoramento de energia (desenvolvimento de 
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equipamentos, desenvolvimento de software), novos modelos de negócio (energy manager) e 

telecomunicações (suporte).  

A exigência da Lei no 9991/2000 de destinar no mínimo 30% da ROL em investimentos 

nas regiões N, NE e CO foi outra importante questão abordada, inclusive pela própria ANEEL. 

Houve diversas considerações se esta medida pode ser implementada ou se está resultando na 

formação das competências necessárias nas regiões apontadas. 

As incubadoras e startups são novos e estratégicos atores a serem atraídos para parcerias 

com as empresas na execução dos projetos de P&D do Programa da ANEEL, pois convergem 

com a gestão estratégica das atividades de P&D das empresas, que tem que buscar e se adequar 

a uma condução mais empreendedora de seus projetos, voltados à geração de produtos e 

negócios, preparando as organizações para as mudanças sistêmicas do SEB. 

Um questionamento das empresas em relação à eficiência do programa de P&D da 

ANEEL vem da capacidade intrínseca em gerar novos produtos. Pode-se constatar números 

ainda modestos de produtos perante às produções acadêmicas. No entanto, mais recentemente 

houve um crescimento no número de patentes das empresas. 

Quanto ao modelo de negócios, pode-se observar que as empresas buscam formas de 

geração de valor, explorando patentes ou vendendo diretamente os produtos/serviços 

resultantes das atividades de P&D. 

Outro fator apontado é a escassez relativa de ICTs e capacitações pertinentes à agenda 

tecnológica do setor elétrico, o que constitui outro obstáculo. Pensa-se, portanto, que essa 

exigência deve ser melhor examinada, incluindo-se a possibilidade de mecanismos de 

flexibilização sem obviamente ferir a legislação em vigor. 

Merece ser destacado que todas as inovações são resultado de investimentos das 

empresas no âmbito do programa da ANEEL. Um importante aspecto abordado pelas empresas 

foi a solicitação da presença de outras agências de financiamento no apoio às atividades 

relacionadas à preparação de novos produtos para o mercado. Duas iniciativas do BNDES 

foram destacadas: Fundo Tecnológico (FUNTEC) e BNDES Inovador.  

O FUNTEC é uma linha de financiamento cuja origem dos recursos é formado por um 

percentual do lucro do BNDES. Trata-se de um financiamento direto (sem a intermediação de 

agentes financeiros) às instituições científicas tecnológicas (ICTs), em parceria com empresas 

participantes, que solicitem financiamento através de projetos de desenvolvimento de 

tecnologias e outras inovações, considerados de interesse estratégico para o país. O FUNTEC 

visa estimular também a geração de propriedade intelectual. 
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O Programa BNDES Inovador tem como objetivo as ações contínuas ou estruturadas 

para inovações em produtos, processos e/ou marketing; para apoiar o aumento de 

competitividade por meio de investimentos em inovações compreendidos na estratégia de 

negócios da empresa; e para o aprimoramento das competências e do conhecimento técnico no 

país. 

Cabe ressaltar o Plano de Ação Conjunta Inova Energia, iniciativa destinada à 

coordenação das ações de fomento à inovação e ao aprimoramento da integração dos 

instrumentos de apoio disponibilizados pela Finep, pelo BNDES e pela ANEEL que apoia as 

empresas brasileiras no desenvolvimento e domínio tecnológico das cadeias produtivas das 

seguintes energias renováveis alternativas: solar fotovoltaica, termossolar e eólica para geração 

de energia elétrica. 

Como conclusão deste workshop, o programa de P&D da ANEEL se mostrou bem-

sucedido na alocação de recursos para inovação no setor elétrico, mas enfrenta uma série de 

obstáculos para criação de um ambiente sistêmico de promoção da inovação no setor elétrico. 

Ou seja, o programa proporcionou um aumento nos investimentos em atividades de P&D, mas 

o desafio atual consiste em aprimorar esse programa no sentido em tornar esses investimentos 

mais eficazes em termos de seus impactos sobre o SEB e cadeias produtivas da economia 

brasileira na forma de inovações. 

Um objetivo estratégico e ainda não atingido pelo Programa de P&D é promover e 

viabilizar o ciclo completo da cadeia de inovação, por meio de alocação de recursos em projetos 

de pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e aprimoramento 

e aplicação real – cabeça de série, lote pioneiro e inserção no mercado. Com isso, serão gerados 

novos produtos, serviços e negócios para o Setor Elétrico, os quais irão produzir uma série de 

benefícios, no contexto de mudanças em um setor de alta complexidade, como aprimoramento 

de processos, ganhos de produtividade, melhoria da qualidade dos serviços, redução de custos 

e modicidade tarifária (POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

Porém, destaca-se que um resultado relevante do Programa de P&D da ANEEL é a 

efetiva articulação e parceria criadas entre as empresas, as Universidades e os centros de 

pesquisa, em especial e com destaque para a formação e qualificação de mão de obra, através 

das dissertações de mestrado, teses de doutorado e pós-doutorado. De acordo com os autores 

Pompermayer, Negri e Cavalcanti (2011), trata-se de um valor intangível, pois estes estudantes 

recebem bolsas de pesquisa para trabalharem diretamente nas equipes de pesquisadores e 

professores mais qualificados, criando-se, assim, um processo de desenvolvimento das novas 

gerações que serão responsáveis pelo futuro do Setor Elétrico Brasileiro. 
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3.4.1.3 A Lei do Bem 

 

Promulgada no ano de 2005, a Lei do Bem é inspirada em legislações similares às 

existentes em países desenvolvidos. Desde sua implantação, vem diminuindo os custos de 

pesquisa e desenvolvimento e contribuiu para que o ambiente de inovação se tornasse mais 

diversificado e receptivo. 

As empresas buscam cada vez mais meios de aumentar sua produtividade e sua 

competitividade usando soluções e estratégias planejadas para aprimorar o processo. Grande 

parte dessas estratégias está voltada a reduzir custos empresariais e otimizar as etapas de 

produção, de maneira a melhorá-las. 

O governo federal, desde o ano de 2006, proporciona alguns incentivos fiscais setoriais 

para minimizar a carga de tributos destinados a empresas que investem em inovação. Um desses 

incentivos é para a área de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, aquelas que promovem 

melhoria de processos ou implementação de novos produtos a partir de estudos sobre o mercado 

histórico e a atual forma de produzir da empresa. 

Conhecida como Lei do Bem, a Lei no 11.196/05 promove incentivos fiscais para 

empresas realizarem pesquisas e desenvolverem inovações tecnológicas.  

Vale ressaltar que é comum associar a Lei do Bem a empresas de tecnologia. No entanto, 

a legislação enquadra todas as empresas de produtos e serviços, assim, instituições que 

promovem um novo modelo de negócio para o seu segmento também estão inclusas. Existem 

alguns pré-requisitos para obter os incentivos fiscais da Lei do Bem: 

 Empresas em regime no Lucro Real. Aquelas que optarem pelo lucro presumido ou 

Simples Nacional podem receber o incentivo apenas de redução de IPI, além da 

redução da alíquota do IRRF 

 Empresas com Lucro Fiscal 

 Empresas com regularidade fiscal (emissão da CND ou CPD-EM).  A companhia 

que receber os incentivos precisa apresentar certidão negativa de débito ou certidão 

positiva com efeito de negativa. Esses documentos precisam conter validade de 2 

períodos de 6 meses, referentes ao ano em que se fará o uso do benefício 

 Empresas que invistam em P&D+I. O dinheiro aplicado para tal precisa ser 

comprovado utilizando controles contábeis 
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O governo ao criar a Lei do Bem, utilizou-se dos conceitos obtidos no Manual de 

Frascati para definir o que realmente faz e não faz parte de P&D+I. O Manual de Frascati é um 

documento que traz a metodologia para o fomento deste tipo de atividade. Suas definições são 

aceitas em todo o mundo e seus princípios utilizados como base para diversas leis de incentivo 

econômico, tais como a Lei de Informática, Lei do Bem, dentre outras. 

Com isso, chega-se à definição de P&D subdividida em três grupos: 

 Pesquisa básica ou fundamental: consiste em trabalhos experimentais ou teóricos 

realizados principalmente com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre 

os fundamentos dos fenômenos e fatos observáveis, sem considerar um aplicativo 

ou um uso em particular. 

 Pesquisa aplicada: consiste na realização de trabalhos originais com finalidade de 

aquisição de novos conhecimentos; dirigida principalmente a um objetivo ou a um 

determinado propósito prático. 

 Desenvolvimento experimental: consiste na realização de trabalhos sistemáticos, 

baseados em conhecimentos pré-existentes, obtidos por meio de pesquisa e/ou 

experiência prática, tendo em vista a fabricação de novos materiais, produtos ou 

dispositivos, processos, sistemas e serviços ou melhorar consideravelmente os já 

existentes. 

 

A Figura 14 esquematiza, de acordo com algumas fases da inovação tecnológica, em 

que incidem os Incentivos Fiscais da Lei do Bem. Não são incentivados por essa lei, as 

mudanças puramente estéticas ou de estilo e a comercialização de produtos novos integralmente 

desenvolvidos e produzidos por outra empresa, que não seja a beneficiada.  

Basicamente, a empresa que for beneficiada pela legislação pode abater até 80% dos 

seus gastos com a pesquisa e o desenvolvimento de inovação tecnológicos diretamente do IRPJ 

e CSLL. Os incentivos com a Lei do Bem se resumem a: 

 Exclusão do lucro líquido (IRPJ e CSLL), de valor equivalente a percentual de 60% 

dos dispêndios com P&D+I, classificáveis como despesas operacionais pela 

legislação do IRPJ; 

 Exclusão será de 70% caso a PJ tenha incrementado em até 5% o número de 

pesquisadores no ano-calendário. 

 Exclusão será de 80% caso o incremento seja superior a 5%. 
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 Exclusão complementar (IRPJ e CSLL) de 20% dos dispêndios ou pagamentos 

vinculados a pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação objeto de patente 

concedida ou cultivar registrado. 

 
Figura 14. Incidência da Lei do Bem de acordo com as fases da inovação 

 
Fonte: Lei do Bem, 2018 

 

 Exclusão complementar (IRPJ e CSLL) de 20% dos dispêndios ou pagamentos 

vinculados a pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação objeto de patente 

concedida ou cultivar registrado. 

 Redução de 50% do IPI incidente sobre máquinas e equipamentos adquiridos para 

uso em P&D+I, mediante compra nacional ou importação; 

 Depreciação Integral (acelerada) no próprio ano da aquisição, de máquinas, 

equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas 

atividades de P&D+I (IRPJ e da CSLL); 

 Amortização acelerada, no período de apuração em que forem efetuados, dos 

dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às 

atividades de P&D+I (IRPJ); 

 Redução a 0% da alíquota do IRRF incidente sobre remessas ao exterior destinadas 

ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares; 
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 Diferimento do ICMS incidente na aquisição de equipamentos, partes e peças para 

uso em Centros de Pesquisa, nas seguintes hipóteses: 

 na importação e aquisição interna no Estado do Rio de Janeiro, e 

 no diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais 

 Isenção do ICMS incidente na importação e aquisição interna de insumos, matéria-

prima e produto acabado, destinados às atividades de P&D+I. 

 

Embora a Lei do Bem, considerada o principal mecanismo para incentivar a Inovação, 

esteja completando quase quinze anos de operação, atualmente menos de 1% das empresas no 

Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a utilizam (CABRAL, 2016). 

Seja por falta de divulgação ampla do programa, passando pela extensa burocracia para 

comprovar as informações, quanto por falta da prática das atividades estabelecidas. Para isso, 

existe a documentação pertinente que precisa ser confirmada. Também há o fato de que algumas 

empresas não fazem os controles adequados dos documentos para garantir que as despesas com 

projeto inovador possam ser rastreadas e comprovadas (FDC, 2018).  

Não é necessário executar requisições para se utilizar da Lei do Bem, ou seja, basta 

prestar contas no ano subsequente. No entanto, caso não haja o formulário que comprove os 

reais investimentos feitos, haverá a perda de todos os benefícios obtidos. Além disso, a empresa 

precisará pagar multas ao governo federal. 

Basicamente, em caso de não comprovação por parte da empresa que foi beneficiada, 

além de devolver o dinheiro, como já foi citado, será obrigatório recolher os impostos que não 

foram pagos acrescidos de juros de mora ou de ofício conforme previsto em legislação 

tributária. 

Para empresas que se beneficiaram da Lei do Bem a documentação comprobatória para 

justificar a utilização dos incentivos precisa ser mantida para consulta por um prazo de 5 anos 

para prescrição. 

Outro ponto que será consultado durante a comprovação junto ao MCTIC é o anexo de 

uma descrição do projeto, contendo o detalhamento de quais são as ideias e os objetivos, além 

de informações sobre qual a métrica dos ganhos, fluxo de antes e depois e um relatório sobre 

quais foram os resultados e ganhos em competitividade. 

 Por fim, cabe-se ressaltar sobre os dispêndios classificáveis como despesas operacionais 

pela legislação do IRPJ, através da Figura 15. 
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Figura 15. Dispêndios classificáveis pela Lei do Bem 

 
Fonte: Lei do Bem, 2018 

 

3.4.1.4 O CEPEL e a inovação no SEB  

 

O surgimento de atividades de pesquisa tecnológica, relativas ao setor de energia 

elétrica, ocorreu de forma bastante tardia no Brasil quando comparado com a maioria dos países 

desenvolvidos. A busca de maior autonomia tecnológica somente ocorreu a partir do final da 

década de sessenta, a partir da consolidação de uma visão de desenvolvimento nacional 

autônomo. Sendo que a principal causa do atraso brasileiro residia na dependência econômica 

do país, em relação aos países mais desenvolvidos, o que nos limitou, durante décadas, à 

simples absorção de tecnologia importada do exterior (AMARAL, 1999). 

As ações do Governo Federal, resultaram na criação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), em 1969. A preocupação com a 

importação de tecnologia ocorre a partir de 1968 e dela decorre a elaboração dos Planos Básicos 

para o Desenvolvimento da Ciência & Tecnologia (PBDCT), e a estruturação, em 1972, do 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT) (AMARAL, 1998). 

Uma de suas prioridades foi a melhoria da infraestrutura através dos centros de tecnologia em 

construção no campus na UFRJ, no qual se enquadram o CENPES, integrante da Petrobrás e o 

CEPEL (AMARAL, 1998). 

Em 1974, a holding Eletrobras e suas empresas controladas (Furnas, Eletronorte, Chesf 

e Eletrosul) se decidiram pela criação do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), na 

confluência de duas perspectivas governamentais: primeiro, tentar diminuir a carga exercida 

pelo pagamento de royalties e patentes no balanço de pagamentos, e em segundo lugar, dotar 

as empresas de energia elétrica de um centro de pesquisas tecnológicas autônomo, tendo em 

vista as crescentes necessidades de desenvolvimento de equipamentos e sistemas elétricos. A 
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holding contribuiu com 90% do capital inicial e cada uma das outras quatro fundadoras com 

2,5% (AMARAL, 1999).  

O CEPEL foi constituído sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, isto é, com 

personalidade jurídica própria e autônomo. Seu objetivo era promover uma infraestrutura 

científica e tecnológica de pesquisa, visando o desenvolvimento, no país, de avançada 

tecnologia no campo dos equipamentos e sistemas elétricos (CEPEL, 2019). 

Com o início de operação em 1975, o CEPEL se constituiu numa avançada infraestrutura 

para pesquisa aplicada em sistemas e equipamento elétricos, visando à concepção e ao 

fornecimento de soluções tecnológicas especialmente voltadas à geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil. Por sua sólida contribuição para a 

autonomia tecnológica do país, o Cepel tornou-se referência no Brasil e no exterior. Seu acervo 

de produtos e suas equipes especializadas qualificam-no como o maior centro do gênero da 

América do Sul (CEPEL, 2019). 

O CEPEL dedica-se a atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação, 

certificação e treinamento, de interesse para o setor eletroenergético brasileiro. Essas atividades 

estão estruturadas em grandes áreas de atuação: Laboratórios e Pesquisa Experimental, 

Automação de Sistemas, Otimização Energética e Meio Ambiente, Linhas de Transmissão e 

Equipamentos, Redes Elétricas, Materiais, Eficiência Energética e Geração Complementar, 

Tecnologias de Distribuição.  

As linhas de pesquisa do CEPEL abrangem diferentes aspectos da geração, transmissão, 

distribuição e uso eficiente da energia elétrica, com foco nas especificidades do Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Considerando as áreas de atuação do centro, as linhas de pesquisa 

podem ser agrupadas nas seguintes categorias: Novas Tecnologias, Mudanças Climáticas, 

Redes Elétricas, Distribuição e Conservação de Energia, Novas Energias Renováveis, 

Equipamentos e Instalações Elétricas, Materiais em Sistemas Elétricos, Otimização Energética, 

Proteção e Automação de Instalações Elétricas, Supervisão e Controle de Sistemas Elétrico, 

Transmissão de Energia Elétrica.  

Em cooperação com as empresas Eletrobras (Amazonas GT, Chesf, Eletronorte, 

Eletronuclear, Eletrosul, Furnas, Itaipu), com instituições públicas e privadas de ensino e 

pesquisa, no Brasil e no exterior, empresas e indústrias, o centro desenvolve projetos de P&D+I, 

realiza serviços tecnológicos e laboratoriais especializados, e presta suporte técnico ao 

Ministério de Minas Energia (MME) e a entidades setoriais. Também presta apoio técnico a 

importantes iniciativas de Governo, como as voltadas à universalização do acesso à energia 

elétrica, à eficiência energética e ao desenvolvimento sustentável do país, e participa de fóruns 
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internacionais, como a Plataforma Internacional de Tecnologias de Baixo Carbono e o Mapa de 

Rotas Tecnológicas em Hidroeletricidade, implementados pela Agência Internacional de 

Energia (AIE). Integra, ainda, a Iniciativa de Desenvolvimento Sustentável de 

Hidroeletricidade, liderada pelo Brasil no Fórum Ministerial de Energia Limpa, e a Iniciativa 

das Nações Unidas em Energia Sustentável para Todos. 

 O CEPEL possui 34 laboratórios equipados com instalações para a realização de 

pesquisa experimental e ensaios normatizados e especiais, sendo algumas delas únicas na 

América Latina. A Unidade Fundão, localizada na Cidade Universitária do Rio de Janeiro, 

abriga 24 desses laboratórios; os demais estão na Unidade de Adrianópolis, a 40 quilômetros. 

Suas instalações abrangem, entre outras, as seguintes áreas: alta tensão, alta corrente, alta 

potência, medição e calibração, materiais, análise química, eficiência energética, 

supercondutividade, células a combustível, de monitoramento e de diagnóstico, de computação 

intensiva, de supervisão e controle (CEPEL, 2019). 

 De acordo com o seu estatuto, revisado em 2018, o CEPEL tem por objetivo principal e 

permanente preservar a capacidade em pesquisa, desenvolvimento, inovação, qualificação e 

capacitação na área de sistemas elétricos e disciplinas correlatas, tendo como atividades 

principais as seguintes: 

 Pesquisa aplicada, isoladamente ou em conjunto com empresas, universidades, 

instituições de pesquisa, desenvolvimento ou fomento; 

 Estudos, projetos especializados e especificações de solução; 

 Desenvolvimento de sistemas e programas de computador; 

 Desenvolvimento de produtos industriais; 

 Desenvolvimento institucional, através de programas, ações, projetos e atividades, 

inclusive de natureza de infraestrutura, que levem a melhoria das condições 

tecnológicas ou missão institucional de instituições públicas ou privadas; 

 Serviços de consultoria e assessoria técnica especializada; 

 Educação, treinamento e capacitação de recursos humanos; 

 Serviços especializados de manutenção, medição, calibração, certificação de 

produtos, normalização, aferição, ensaios e testes de padrões, aplicáveis a 

instrumentos, equipamentos e produtos; 

 Comercialização de programas de computador e produtos desenvolvidos ou 

produzidos por si ou por terceiros; 

 Concessão de licença de uso de marcas, patentes e de programas de computador; 
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 Transferência de tecnologias adquiridas ou desenvolvidas pelo CEPEL; 

 Concessão de bolsas de estudo para estágios, assistência a estudiosos ou estudos e 

pesquisadores, cujas atividades possam contribuir para a realização de seus 

objetivos; 

 Instituição de prêmios para o estímulo e o reconhecimento a pesquisadores que 

tenham contribuído ou venham a contribuir para o desenvolvimento científico, 

técnico e cultural da sociedade.  

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o CEPEL é a principal instituição de P&D+I do 

país no segmento de energia elétrica. Tem crescente relevância e, desde sua criação, há 45 anos, 

tem como objetivo principal promover e preservar infraestrutura científica e de pesquisa, 

visando ao desenvolvimento no país de avançada tecnologia, qualificação e capacitação no 

campo dos equipamentos e sistemas elétricos. 

O CEPEL exerce a Secretaria Executiva de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D+I) e Tecnologia da Comissão de Política Tecnológica (CPT) das empresas do Sistema 

Eletrobras. É o executor central de suas linhas de pesquisa, programas e projetos, e provê 

consultoria e assessoramento na avaliação de resultados, na gestão do conhecimento 

tecnológico e sua aplicação. 

 

3.4.2 O SETOR DE ENERGIA DE ORIGEM NUCLEAR NO BRASIL (SEON NO 

BRASIL)  

 

3.4.2.1 Características do setor de energia de origem nuclear 

 

De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a matriz elétrica 

brasileira é mais renovável do que a matriz energética mundial, isso porque grande parte da 

energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. A energia eólica também vem 

crescendo bastante, contribuindo para que a nossa matriz elétrica continue sendo, em sua maior 

parte, renovável. As fontes não renováveis de energia são as maiores responsáveis pela emissão 

de gases de efeito estufa. 

Na Figura 16 pode-se verificar a comparação entre a matriz energética brasileira e 

mundial.  

A energia nuclear representa 1,4% do total de energia produzida no Brasil. Os reatores 

nucleares foram responsáveis por 4,9% da produção de energia elétrica no mundo em 2017. As 
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usinas térmicas convencionais (carvão, combustíveis líquidos e gás natural) contribuíram com 

81,1% da geração total e as usinas hidrelétricas com 2,5%. 

 

Figura 16. Matriz Energética Brasileira e Mundial 2017 

 
Fonte: EPE, 2018 

 

O SEB - cuja geração é majoritariamente composta pela hidroeletricidade - passa por 

uma transformação hidrotérmica, necessitando cada vez mais da geração por usinas térmicas, 

como as nucleares, para sua regulação e segurança de fornecimento. 

A necessidade de geração de eletricidade no Brasil por meio de centrais térmicas, no 

médio prazo, não é motivada pelo esgotamento do potencial hídrico, mas para fazer frente aos 

riscos hidrológicos. Todas as fontes renováveis dependem dos ciclos da natureza e requerem 

complementação térmica como energia de “back-up” para os períodos em que não estão 

plenamente disponíveis. 

A nucleoeletricidade permite a geração de energia elétrica que não contribui para o 

efeito estufa e não é afetada pelas variações climáticas. Além disso, a geração nuclear faz uso 

de um combustível (urânio) abundante em território nacional, o que permite minimizar 

vulnerabilidade no abastecimento e na volatilidade dos preços, não estando sujeito a flutuações 

no mercado internacional.  

Por ocuparem uma área pequena quando comparadas a outras formas de geração de 

energia, as usinas nucleares podem ficar próximas aos grandes centros consumidores, 

eliminando, assim, a necessidade de longas linhas de transmissão. 

A energia nuclear é competitiva em custos e é isenta de emissões nos processos de 

geração – considerando o uso de combustíveis na cadeia energética da mineração à geração, as 
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emissões em tCO2/GWh variam de 10 a 50 na nuclear e de 450 a 1.200 nas fontes fósseis. 

Ainda assim, devido aos acidentes nucleares conhecidos, seja por causa natural, falha técnica, 

ou falha humana, reacendem-se as incertezas sobre a segurança das usinas, e reatores são 

desativados e/ou a expansão da energia nuclear é repensada. 

As fontes de urânio já identificadas são suficientes para suprir de 60 a 100 anos de 

operação das usinas existentes no mundo e ainda os cenários de maior expansão previstos até 

2035 pela AIEA. As reservas conhecidas estão atualmente em mais de cinco milhões de 

toneladas e o Brasil é um dos maiores produtores. O atual consumo mundial de urânio natural 

(U3O8), próximo de 70 mil ton. por ano, dá às reservas já medidas vida útil acima de 80 anos 

(Brasil >500 anos). O indicador mundial passa de 200 anos se forem adicionadas as reservas 

estimadas e inferidas, de 10,5 milhões ton. 

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica – International Atomic 

Energy Agency (AIEA), os dois tipos de reatores a seguir especificados respondem por quase 

90% da potência instalada de geração elétrica nuclear.  

 PWR - Pressure Water Reactor ou reator de água a pressão. Utiliza água 

pressurizada leve como refrigerante e moderador, e urânio enriquecido como 

combustível. O calor é transferido do refrigerante do reator primário, que é mantido 

líquido a alta pressão, para um circuito secundário em que há produção de vapor, 

que vai movimentar as turbinas e ser condensado e reciclado.  

 BWR - Boiling Water Reactor ou reator de água em ebulição. Utiliza água leve como 

refrigerante e moderador, e urânio enriquecido como combustível. Gera vapor 

diretamente através da fervura do refrigerante primário. O vapor de água é separado 

da água restante em separadores de vapor, posicionados acima do núcleo, e é 

passado para as turbinas, para em seguida ser condensado e reciclado.  

 

Outros tipos de reatores utilizam diferentes “meios” de refrigeração, como água pesada, 

dióxido de carbono, ou sódio; ou utilizam outros “meios” de moderadores, como grafite ou 

água pesada. Alguns tipos não utilizam moderadores e podem utilizar urânio natural ou 

levemente enriquecido. São eles: GCR - Gas Cooled Reactor ou reator refrigerado por gás; 

PHWR – Pressurized Heavy-Water Reactor ou reator a água pesada; LWGR – Light Water 

Graphite Reactor, ou reator a água leve e grafite; FBR - Fast Breeder Reactor- o combustível 

é uma mistura de óxidos de plutônio e urânio em que nenhum moderador é usado. 

O primeiro reator nuclear experimental surgiu em Idaho, Estados Unidos, em dezembro 

de 1951, e o primeiro em escala industrial entrou em operação na União Soviética em 1954. 
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Em escala comercial, as usinas nucleares começaram a surgir alguns anos depois, na França, 

em 1959; nos Estados Unidos, em 1960; e na União Soviética, em 1964. 

Os Estados Unidos detêm a maior proporção da capacidade mundial instalada de 

geração nuclear, de 26,2% em 2014, sendo responsável por quase 1/3 da produção total deste 

tipo de energia no mundo. Segundo dados da Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) de 2017, existem 449 reatores nucleares em operação no mundo, em 31 países, com 

capacidade instalada total de 392.180 GW. A França, com 58 reatores, e o Japão, com 43, são 

os outros dois países com mais unidades em operação, com proporção de capacidade instalada 

de 16,4% e 10,4% respectivamente.  

Na geração mundial de energia elétrica, a proporção nuclear passou de 2% em 1971 para 

15,2% em 1985, evoluindo mais lentamente até 1996, quando atingiu 17,2% (recorde). A partir 

deste ano a proporção diminuiu seguidamente, chegando a 10,6% em 2015 e 4,9% em 2017. A 

Alemanha apresenta o maior volume de potência desativada, de 16,5 GW (24,9% do total), 

seguira dos Estados Unidos (22,1%). Acidentes nucleares, tempo em operação e incertezas na 

segurança, têm resultado na desativação de reatores em alguns países. 

Dentre os vários acidentes nucleares ocorridos, três são considerados de grande 

magnitude: o da Three Mile Island (Pensilvânia-USA), em março de 1979, de nível 5 na Escala 

Internacional de Eventos Nucleares (INES) - que vai de 0 a 7 - o de Chernobyl (Ucrânia), em 

abril de 1986, de nível 7; e o de Fukushima (Japão), em março de 2011, de nível 5.  

Ao todo, existem 60 novas usinas sendo construídas no mundo. A China é o país que 

tem mais unidades em obras (20), seguido da Rússia (7) e Índia (5). No continente europeu, 

existem 15 reatores em construção. 

Na América Latina, três países utilizam energia por fonte nuclear: Argentina, Brasil e 

México. A Argentina – com as usinas Atucha 1 (PHWR, 335 MW); Atucha 2 (PHWR, 692 

MW) e Embalse (PHWR, 600 MW) – é o país que tem o maior número de reatores em operação, 

mas é o terceiro em capacidade instalada (1.627 MW). O Brasil, com suas duas usinas (Angra 

1 – PWR, 640 MW e Angra 2 – PWR, 1.350 MW), possui a maior capacidade de geração (1.990 

MW). O México também tem duas usinas nucleares em seu território, que somam 1.640 de 

capacidade instalada (Laguna Verde 1 – BWR, 820 MW e Laguna Verde 2 – BWR, 820 MW). 

A Argentina está construindo sua quarta usina nuclear, Carem 25 (PWR, 25 MW), e o Brasil, 

sua terceira, Angra 3 (PWR, 1.405 MW). 

Na África, somente a África do Sul possui usinas, mas existem programas de formação 

de mão de obra nuclear, capitaneados pelos EUA, para a concepção de pequenos reatores (50 a 
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200 MW), que poderiam ser a opção mais econômica nos países com menos recursos no 

continente. 

Na Oceania, não há usinas nucleares. A Austrália é rica em urânio, possuindo cerca de 

40% de todas as reservas mundiais economicamente exploráveis. Contudo, devido a problemas 

de fundo político, o país atende a menos de 20% das necessidades mundiais. 

O Quadro 17 apresenta como estão distribuídos os reatores nucleares no mundo. 

Segundo dados da AIEA (2017), existem atualmente 290 reatores em operação do tipo PWR 

(utilizados nas usinas Angra 1 e 2), com capacidade líquida total de 272.920 MW, o que 

corresponde a cerca de 64% da capacidade instalada mundial por fonte nuclear. 

Com relação à construção de novas usinas, segundo dados da AIEA (2017), estão 

atualmente em construção 60 reatores (capacidade total de 60.142 MW). Do total de 60 reatores 

em construção, 50 (83,3%) são do tipo PWR. 

Mesmo tendo havido conexão de novos reatores à rede, no período 1989 a 1991 houve 

redução de 420 para 415 reatores, e de 1996 a 1997 redução de 438 para 430 reatores. Em 2015 

foram desmobilizados 7 reatores e adicionados 10. Em 2005, 2010 e 2015, ocorreu o máximo 

número de reatores em operação, de 441 unidades. 

Dos reatores em operação, 88 estão com idade média no intervalo 0-20 anos, outros 136 

estão com idade média de 21 a 30 anos, e outros 217 com idade média de 31 a 45 anos. 

 

           Quadro 17. Distribuições dos reatores mundiais 

País 

Número de 

reatores 

operacionais  

Tipo do reator  

Reatores 

em 

construção 

 

Tipo do reator 

ÁFRICA DO SUL 2 2 PWR   

ALEMANHA 8 6 PWR, 2 BWR   

ARGENTINA 3 3 PHWR 1 1 PWR 

ARMENIA 1 1 PWR   

BELARUS   2 2 PWR 

BÉLGICA 7 7 PWR   

BRASIL 2 2 PWR 1 1 PWR 

BULGÁRIA 2 2 PWR   

CANADÁ 19 19 PHWR   

CHINA 37 34 PWR, 1 

FBR, 2 PHWR 

20 19 PWR, 1 

HTGR 

CORÉIA DO SUL 25 21 PWR, 4 

PHWR 

3 3 PWR 

EMIRADOS 

ARABES UNIDOS 

  4 4 PWR 

ESLOVÊNIA 1 1 PWR   

ESLOVÁQUIA 4 4 PWR 2 2 PWR 

ESPANHA 7 6 PWR, 1 BWR   

ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

99 64 PWR, 35 

BWR 

4 4 PWR 

FINLÂNDIA 4 2 PWR, 2BWR 1 1 PWR 

http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=AR
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=AM
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=BR
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=BG
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN
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FRANÇA 58 58 PWR 1 1 PWR 

HOLANDA 1 PWR   

HUNGRIA 4 4 PWR   

ÍNDIA 22 18 PHWR, 

2PWR, 2 BWR 

5 4 PHWR, 1 

FBR  

IRÃ 1 PWR   

JAPÃO 42 22 BWR, 20 

PWR 

2 2 BWR 

MÉXICO 2 2 BWR   

PAQUISTÃO 4 3 PWR, 1 

PHWR 

3 3 PWR 

REINO UNIDO 15 14 GCR, 1 

PWR 

  

REPÚBLICA 

TCHECA 

6 6 PWR   

ROMÊNIA 2 2 PHWR   

RÚSSIA 35 18 PWR, 2 

FBR, 15 LWGR 

7 7 PWR 

SUÉCIA 10 7 BWR, 3 PWR   

SUIÇA 5 3 PWR, 2 BWR   

TAIWAN, CHINA 6 4 BWR, 2 PWR 2 2 BWR 

UCRÂNIA 15 15 PWR 2 2 PWR 

Total 449  60  
             Fonte: AIEA (2017) 

 

3.4.2.2 A CNEN e o setor nuclear brasileiro 

 

As raízes do programa nuclear brasileiro são antigas: desde os anos 1940 o país 

demonstrava interesse concreto na tecnologia nuclear e criou meios de tentar implementar essa 

tecnologia em solo nacional. Desde sua criação, as parceiras externas tiveram um forte impacto 

no seu desenvolvimento, tendo uma das políticas nucleares pioneira nascido após a participação 

de uma delegação do Brasil na primeira reunião da ONU, cujo objetivo era discutir uma política 

internacional para a questão atômica, iniciada em 1946. A representação brasileira foi chefiada 

pelo almirante Álvaro Alberto, que elaborou ideias a respeito de como deveria ser a política 

brasileira para o setor (MOTOYAMA e GARCIA, 1996).   

De acordo com Kuramoto e Appoloni (2002), apesar de controvérsias quanto ao uso da 

energia nuclear para fins bélicos, as décadas seguintes foram marcadas pela busca do domínio 

da tecnologia nuclear e da liderança brasileira na América Latina.  Observa-se que, em toda a 

sua história, as políticas nucleares brasileiras foram impactadas por diversas contingências 

políticas, como a Segunda Guerra Mundial, Ditadura Militar, a Guerra Fria, a reabertura 

democrática do país, entre outros eventos que influenciaram o rumo de seu desenvolvimento. 

A função energética desempenha um papel importante no desenvolvimento e no futuro 

de um país. Logo, mais do que ser encarada como uma simples questão técnica quanto à 

obtenção de eletricidade, a energia nuclear tem sido vista como uma condição essencial na 

http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=MX
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=TW
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expansão da oferta de energia elétrica para suportar o crescimento econômico brasileiro. Além 

dos objetivos iniciais no programa nuclear brasileiro - domínio da tecnologia nuclear e destaque 

internacional do país. 

Torna-se importante considerar que o risco de racionamento de energia do SEB trouxe 

à tona a necessidade de diversificar as fontes de energia elétrica através de opções energéticas 

alternativas, da qual pode-se citar a energia nucleoelétrica. O Protocolo de Kioto, assinado no 

final da década de noventa, confirma o exposto, ao afirmar que a exploração da energia nuclear, 

para fins não destrutivos, tem se caracterizado como exemplo de desenvolvimento sustentável, 

em comparação a outros combustíveis fósseis (MCTIC, 2009). 

Vale destacar que a atuação da área nuclear no Brasil não se dá apenas na geração de 

energia elétrica, mas também na medicina nuclear, na indústria, na agricultura, no meio 

ambiente, na pesquisa de tecnologias aplicadas (como por exemplo o submarino nuclear), na 

exploração e pesquisa em beneficiamento das reservas minerais nucleares (urânio, tório, etc.), 

no tratamento e armazenamento de rejeitos radioativos (como os de hospitais), e outros (CNEN, 

2017).  Além disso, o Brasil possui a sexta maior reserva de urânio do planeta, enquanto o gás 

e o óleo diesel são importados, mesmo que estes combustíveis produzam menos energia, 

quando comparados à mesma quantidade de urânio. 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é uma autarquia federal vinculada 

ao MCTIC, criada em 1956 e estruturada pela Lei 4.118, de 27 de agosto de 1962, para 

desenvolver a política nacional de energia nuclear. Órgão superior de planejamento, orientação, 

supervisão e fiscalização, a CNEN estabelece normas e regulamentos em radioproteção e é 

responsável por regular, licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil.  

A CNEN investe também em pesquisa e desenvolvimento, buscando um uso cada vez 

mais amplo e seguro das técnicas do setor nuclear, e seu foco é garantir os benefícios da energia 

nuclear a um número cada vez maior de brasileiros, sempre com segurança na operação dos 

materiais e equipamentos radioativos. 

Suas quatorze unidades, dentre institutos de pesquisa, laboratórios, agências distritais e 

escritórios regionais, estão distribuídas por nove estados brasileiros e sua sede localiza-se no 

Rio de Janeiro. As principais são: 

 Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, em Belo Horizonte 

(MG) 

 Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste - CRCN-CO, em Goiânia 

(GO) 

 Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste - CRCN-NE, em Recife (PE) 
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 Distrito de Angra dos Reis - DIANG (RJ) 

 Distrito de Caetité - DICAE (BA) 

 Distrito de Fortaleza - DIFOR (CE) 

 Escritório de Porto Alegre (ESPOA) 

 Escritório de Resende (ESRES) 

 Escritório de Brasilia - ESBRA (DF) 

 Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, no Rio de Janeiro (RJ) 

 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, em São Paulo (SP) 

 Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD, no Rio de Janeiro (RJ) 

 Laboratório de Poços de Caldas - LAPOC (MG) 

 

Os campos de interesse da área nuclear não se limitam, no Brasil, ao desenvolvimento 

de tecnologias relacionadas com a geração de energia elétrica e ao funcionamento e operação 

das termonucleares. Desse modo, a CNEN mantém atividades de pesquisa, orientação, 

planejamento, regulação e fiscalização, atuando em diversos setores que mantêm interação com 

a área nuclear: 

 Geração de energia elétrica; 

 Medicina nuclear; 

 Aplicações na indústria, agricultura e meio ambiente; 

 Pesquisa e ensino relacionados a tecnologias aplicadas; 

 Exploração e pesquisa em beneficiamento das reservas minerais nucleares (urânio, 

tório, etc.) 

 Defesa, especialmente relacionado à propulsão nuclear; 

 Tratamento e armazenamento de rejeitos radioativos; 

 Segurança e proteção radiológica da população. 

 

Por essa razão, a organização da área nuclear no Brasil envolve responsabilidades 

compartilhadas por um grande número de entidades, por sua vez subordinadas a diferentes 

órgãos e ministérios, conforme Figura 17. 

A estrutura da CNEN também reflete a amplitude de seu escopo de atuação, estando, 

atualmente, suas atividades finalísticas distribuídas entre duas grandes áreas: Pesquisa e 

Desenvolvimento e Radioproteção e Segurança, cujas atividades e responsabilidades estão 

desdobradas em várias unidades situadas em diferentes pontos do país. 
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Figura 17. Organização da Área Nuclear no Brasil 

 
Fonte: CNEN, 2018 

 

Além dos institutos de pesquisa, subordinados à Diretoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento (DPD), a CNEN controla, por meio da Diretoria de Radioproteção e 

Segurança (DRS), o Laboratório de Poços de Caldas (LAPOC), dois escritórios de 

representação em Brasília (ESBRA) e Porto Alegre (ESPOA) e quatro postos distritais em 

Angra dos Reis (DIANG), Caetité (DICAE), Fortaleza (DIFOR) e Resende (DIRES). 

Os Centros Regionais de Ciências Nucleares no Nordeste (CRCN-NE) e Centro-Oeste 

(CRCN-CO) estendem a atuação da CNEN para essas regiões. Enquanto o CRCN-NE, em 

Recife, prioriza atividades voltadas para pesquisa, desenvolvimento e inovação; formação de 

recursos humanos e produtos e serviços na área nuclear e correlatas, a regional Centro-Oeste 

(CRCN-CO), localizada na cidade de Abadia de Goiás, foi criada com o objetivo principal de 

monitorar os depósitos definitivos dos rejeitos oriundos do acidente radiológico de Goiânia, 

ocorrido em setembro de 1987, e de manter um acervo histórico das ações e soluções 

tecnológicas adotadas. 

A CNEN atua na P&D em conformidade com a sua atribuição de promover e incentivar 

a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear. Os produtos ofertados pelas 

atividades de P&D da CNEN são conhecimento científico (publicações técnicas) e tecnologia 

(protótipos, processos, métodos, softwares) nas áreas nuclear e correlatas. São oferecidas 

consultorias técnicas (que envolvam P&D) para empresas do setor produtivo que pretendam 

utilizar técnicas nucleares em suas atividades rotineiras ou na solução de problemas 



126 

 

tecnológicos específicos a partir de técnicas nucleares. Tratam-se de produtos e serviços com 

alto grau de especialidade, com alto valor técnico-científico agregado. 

As atividades de P&D conduzidas no âmbito da DPD/CNEN são executadas em suas 

unidades técnico-científicas e abrangem as seguintes áreas de conhecimento: reatores; ciclo do 

combustível; fusão termonuclear; aplicações da energia nuclear na indústria, saúde, agricultura 

e meio ambiente; rejeitos, radioproteção; dosimetria e metrologia. 

Tais atividades são parte fundamental do processo de inovação tecnológica e de 

execução das consultorias contratadas por empresas do setor produtivo. As unidades técnico-

científicas da DPD/CNEN priorizam suas áreas de atuação de acordo com suas competências, 

infraestrutura disponível e características das demandas locais. 

 

3.4.2.3 Evolução histórica do SEON brasileiro 

 

As raízes da política nuclear brasileira remontam os anos de 1940 quando o Brasil 

assinou contratos com os Estados Unidos para a transferência de tecnologia nuclear em troca 

de areia monazítica, que possui significativa quantidade de urânio e tório, responsável por sua 

radioatividade (JUNIOR, 2016). Da parte estadunidense, a cooperação consistia em prestar 

assistência financeira e técnica para o desenvolvimento do projeto, construção e operação de 

reatores nucleares no Brasil.  Teixeira et al. (2011) expõem na década de cinquenta, durante o 

governo do Presidente Getúlio Vargas, o Brasil assinou um acordo de cooperação militar com 

os Estados Unidos.  Tendo o Almirante Álvaro Alberto de Motta e Silva como um dos principais 

porta vozes e defensores da pasta na época, foi também na era Vargas que o Brasil iniciou de 

forma mais consistente o desenvolvimento de sua política nuclear.  

Visto pelo Almirante como um meio de demonstrar o avanço tecnológico brasileiro aos 

países desenvolvidos e defendendo que o Brasil dispunha de abundantes matérias-primas 

(urânio e tório), ele afirmava que o desenvolvimento do programa deveria se basear em dois 

pilares: o monopólio estatal de tecnologias e recursos; e a exportação de minerais estratégicos 

apenas por meio de compensações específicas (JUNIOR, 2016).  Em linhas gerais, o princípio 

de compensações específicas propunha que os países exportadores dos minerais urânio e tório, 

além de venderem a matéria-prima pelo valor intrínseco, deveriam ser compensados por meio 

de transferência de tecnologia para o desenvolvimento de pesquisas e produção de energia 

nuclear para fins pacíficos (ANDRADE, 2007).  

Foi também no governo Vargas que o país, diante de uma recusa dos EUA de contribuir 

com o programa nuclear brasileiro, passa a contar com outros parceiros internacionais na pasta. 
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Este foi o caso da Alemanha, do qual o país adquiriu três ultracentrifugadoras encomendadas 

em 1953, mas que chegaram ao Brasil somente três anos depois, devido à obstrução pelas 

autoridades militares estadunidenses em solo alemão (PATTI, 2012). 

Um pouco adiante, em 1955, após um período de pouca evolução na política atômica 

pela morte do Presidente Vargas e o pouco interesse do Presidente Café Filho, temos a retomada 

do programa desenvolvimentista com a eleição de Juscelino Kubitscheck (JUNIOR, 2016), que 

em 1955 assina um acordo para o uso pacífico da energia atômica, com o fornecimento de 

urânio enriquecido para a construção de reatores no Brasil (HIRST, 2009). Em 1956, 

comandados pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil junto a Bélgica, Canadá, 

Estados Unidos, França, Índia, Portugal, Reino Unido, Tchecoslováquia, União Soviética e 

União Sul-Africana aprovaram, em Washington, o primeiro anteprojeto de estatuto da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA). De Andrade (2007) argumenta que a possível 

explicação para o apoio de países em estágios tão dispares de desenvolvimento da energia 

nuclear pode ter, pelo menos, duas explicações: de um lado, os países possuidores de reservas 

de minerais nucleares, como a Bélgica, a Índia, a União Sul-Africana e o Brasil (este, um dos 

poucos e com grande reserva de monazita), estavam interessados na obtenção de tecnologia 

para aproveitar sua matéria-prima para suprir as necessidades de energia elétrica e impulsionar 

a economia; de outro lado, a mobilização de países com comprovada experiência na área 

nuclear – os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e o Canadá, além da União Soviética – 

pode ser explicada pelo interesse no controle, uns dos outros, e sobre àqueles que não 

dominavam a tecnologia. A justificativa, apresentada por ocasião da proposta pelo embaixador 

americano Henry Cabot Lodge, era de que a ONU precisava demonstrar aos países membros 

que as aplicações da energia nuclear poderiam contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar 

das sociedades, bem como pudesse acompanhar sua utilização para fins bélicos (ANDRADE, 

2007).  

Após o Governo de Kubitscheck, o próximo marco na política atômica brasileira se daria 

com a implantação da Política Externa Independente (PEI), em vigor durante os governos de 

Jânio Quadros e Jango. Neste período, almejando novos mercados, o Brasil busca estreitar 

relações com países que até pouco tempo estavam fora dos interesses brasileiros, como os do 

bloco soviético. Durante a vigência da PEI o Brasil mantém uma postura a favor da não 

proliferação nuclear e propõe uma Zona Livre de Armas Nucleares na América Latina, 

conjuntura que se reverteria após o golpe de 1964 (JUNIOR, 2016).  

Em 1962, o então Presidente Goulart assina um contrato de consórcio com empresas 

estrangeiras para a realização de um estudo do potencial de energia hidrelétrica no país. Com 
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base neste estudo, é instituído o Plano Trienal para o Desenvolvimento Econômico e Social do 

Governo, que origina a Lei no 4.118, que muda a política de energia nuclear nacional, 

decretando o monopólio do urânio e materiais nucleares e em que é instituída a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) como uma autarquia federal (MEZA, 2012).  Tendo sido 

criada em 1956, sob a dependência direta da Presidência, a autarquia citada desempenha um 

importante papel na política de energia nuclear do Brasil, despontando como corolário do 

primeiro estágio de desenvolvimento nuclear na nação. Esta autarquia, de natureza federal e 

fiscalizadora, além de investir em pesquisa para o desenvolvimento desta área, enquanto órgão 

de fomento, possui como missão incentivar ações que busquem ampliar a utilização da energia 

nuclear, de maneira segura e benéfica.   

Em 1967, o Conselho Nacional de Segurança do Brasil declara que uma política nuclear 

independente era vital para o desenvolvimento do país. Foi neste ano também que o Brasil 

assina o ‘‘Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe’’, 

mais conhecido como Tratado de Tlatelolco. Apesar disso, conforme declarado por Junior 

(2016), o Brasil continuava a defender a nuclearização pacífica.  

Em março de 1970, o Governo do General Emílio Garrastazu Médici anuncia Angra dos 

Reis (RJ) como a cidade escolhida para abrigar uma usina nuclear e, em 1971, aprova a proposta 

da Westinghouse (EUA). Em 1972 Angra 1 começou, então, a ser erguida.  

Em 1974, o presidente General Ernesto Geisel assume o poder pretendendo promover 

uma abertura política. Com a Crise do Petróleo em 1973 e o crescimento econômico que o país 

vinha experimentando nos últimos anos, a questão da energia assume um papel de relevância 

na política nacional e um projeto nuclear é proposto como contribuição ao objetivo de 

atingimento de uma autonomia energética. Foi também em1974 que o chamado Plano 90 

atribuiu à Central Elétrica de Furnas S. A., que foi criada em 1971, algumas obras que já 

estavam em andamento ou em fase inicial de execução, como a central nuclear de Angra dos 

Reis (Angra 1), além de ficar também encarregada de construir mais duas centrais nucleares. 

(CPDOC, 2009). 

O acordo nuclear com a República Federal da Alemanha (RFA), firmado em 1975, foi 

outro fato importante na política nuclear brasileira. Seu objetivo era promover a capacidade 

industrial no campo nuclear brasileiro com o domínio do ciclo para produção de urânio 

enriquecido e, consequentemente, energia nuclear. Em contrapartida, o Brasil iria comprar da 

Alemanha Ocidental nove plantas nucleares entre 1981 e 1990 (JUNIOR, 2016). No entanto, o 

processo de ultracentrifugação para o enriquecimento de urânio que a Alemanha esperava 

vender ao Brasil, conhecido como técnica Becker, não apresentou bons resultados no país. 
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Embora estivesse tecnicamente comprovado, posteriormente o mesmo seria considerado 

economicamente inviável (GASPARI, 2004).  

Em 1975 são criadas as Empresas Nucleares Brasileiras (Nuclebrás), estatal com o 

objetivo de desenvolver a indústria nuclear brasileira, dominando todo o ciclo nuclear e a 

produção de componentes para as usinas nucleares a serem construídas, e em 1977 são 

instituídas as bases do programa nuclear, fundamentadas sobre as necessidades energéticas do 

país e as opções para atender a essa demanda. Existia o consenso de que o Brasil, para o 

desenvolvimento econômico e para o bem-estar de sua população, precisava do fornecimento 

seguro e constante de energia. Assim, o uso articulado de recursos hídricos e energia nuclear 

foi promovido, no médio prazo, na forma de complementação de usinas hidrelétricas com 

usinas nucleares.  

A década de oitenta foi marcada também por alguns eventos importantes da história do 

programa nuclear brasileiro. A responsabilidade pela construção da usina de Angra 1 passou 

em 1981 para a Nuclebrás, sendo novamente transferida para Furnas sete anos mais tarde. Em 

1981 também se iniciou a construção de Angra 2. Em 1982 acontece a primeira experiência de 

enriquecimento de urânio com ultra centrífugas construídas com tecnologia desenvolvida no 

Brasil e, em dezembro de 1984, Angra 1 recebe sua licença para operação comercial da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), com início de operação em 1985.  Foi também 

em 1984 que as atividades de preparação do terreno de Angra 3 se iniciaram (CPDOC, 2009).  

Mais adiante, durante o Governo Sarney, juntamente com o plano nuclear, o 

desenvolvimento da energia em questão é atualizado para a categoria de Lei da República, 

estabelecida na Constituição Política da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 

21, parágrafo XXIII, como corresponde ao Governo Federal. Sendo válida ainda hoje, temos 

então que somente o Estado poderia, então, explorar os serviços relacionados à produção de 

energia nuclear. Foi também no ano de 1988, com o objetivo de concentrar todo o ciclo de 

produção do combustível nuclear, desde a mineração até a montagem e entrega do elemento 

combustível, que a Indústrias Nucleares do Brasil (INB) é criada e incorpora as empresas que 

faziam parte da Nuclebrás (INB, 2018). Assim, o Governo Federal extinguiu a Nuclebrás e 

decidiu transferir todas as atividades de construção e operação de usinas nucleares para o setor 

de energia elétrica, ficando Furnas encarregada de terminar as obras de Angra 2 e 3. 

Na década seguinte, em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), a 

Eletrobras Eletronuclear é criada com a finalidade de operar e construir usinas termonucleares 

no Brasil. (ELETROBRAS, 2017). Sob essa gestão, em julho de 2000, iniciou-se também as 

operações de Angra 2 e, em 2001, a usina iniciou sua operação comercial. Vale ressaltar que 
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durante a gestão FHC, o cenário da segurança foi identificado como "de multipolaridade com 

integração cooperativa ou seletiva", que significou a adesão do país aos regimes internacionais 

de não-proliferação, entre eles o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (1995), a 

Organização para a Proibição de Armas Nucleares (1996), o Tratado de Proibição de Testes 

Nucleares (1996) e o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (1998) (BERNAL-

MEZA, 2002). Fato de destaque foi que, visando não associar a política atômica do Brasil à 

fins bélicos e como forma de repúdio à sequência de explosões nucleares proferidas na Índia, o 

acordo de Cooperação no Uso Pacífico da Energia Nuclear, estabelecido em 1996 com este 

país, seria extinto apenas dois anos após sua criação.  

De modo geral, em relação aos países em desenvolvimento, as parcerias estratégicas, 

desde meados dos anos 1980, se concentraram sobretudo na China, Índia e, depois, na Argentina 

e África do Sul. Tanto no caso da China como no da Índia, esta tendência tinha surgido como 

consequência da identificação de posições comuns no seio da ONU. Porém, o conflito 

indopaquistanês reativado nos últimos anos da década de noventa e a política de proliferação 

nuclear da Índia fizeram surgir uma diferença com o Brasil que marcou a alienação mútua, na 

medida em que este país abandonava a opção militar-estratégica do desenvolvimento nuclear. 

(BERNALMEZA, 2002). Como um resumo do período, Carpes (2006) argumenta que a década 

de 1990 teria marcado um período de descontinuidade na política mais ampla de C&T, o que 

afetou diretamente a agenda nuclear. Assim, o tema esteve muito mais associado a um discurso 

retórico do que a medidas objetivas de incremento para o setor, ou que o associassem a uma 

agenda estratégica.  

Em contrapartida ao observado nos anos de 1990, o interesse e a vontade política em 

dar continuidade ao desenvolvimento da energia nuclear fez com que o Brasil, governado pelo 

então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retomasse sua política de programas nucleares 

(MEZA, 2012). Diante da aceleração da globalização e da consolidação da interdependência, o 

governo intensificou, então, suas relações com as forças médias - como a Índia, a África do Sul 

e o Irã - e, ao mesmo tempo, manteve uma posição de defesa da soberania de uma forma mais 

enfática do que os governos anteriores (DE JESUS, 2011). Além disso, na década de 2000, a 

política nuclear brasileira voltou a adquirir maior atenção por parte das sociedades internacional 

e doméstica. A modernização da Fábrica de Combustível Nuclear de Resende, por exemplo, 

ocorreu simultaneamente ao recrudescimento das tensões internacionais em relação ao 

programa nuclear iraniano, o que levantou incertezas por parte do governo americano quanto 

aos fins pacíficos do programa brasileiro, além do questionamento do país a respeito de 

parcerias do Brasil a China e Venezuela (HERZ e LAGE, 2013).  
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De Jesus (2011) destaca que a política externa da gestão Lula teria se caracterizado 

também pela adesão aos regimes internacionais e pela construção de alianças Sul-Sul, que 

incluiu uma série de acordos com parceiros não tradicionais, tendo como um marco importante 

a criação, em 2008, do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, 

estabelecendo as diretrizes e metas para o desenvolvimento do programa nuclear vigente. Como 

reflexo da retomada do programa nuclear, as obras de conclusão de Angra 3, que estavam 

paralisadas desde 1986, foram incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

(programa lançado em 2007 pelo governo Lula com o objetivo acelerar o crescimento 

econômico do Brasil) e reestabelecidas em 2009. Somente em 2010 foram autorizadas as obras 

de concretagem do reator da usina, data que a Eletrobras Eletronuclear considera marco zero 

da obra (EXAME, 2015). Herz e Lage (2013) argumentam que, iniciado em 2011, o Governo 

de Dilma teria demonstrando considerável continuidade na questão nuclear em relação ao 

Governo Lula com o compromisso – decorrente da Constituição Federal e da adesão ao Tratado 

de Não Proliferação de Armas Nucleares – do uso estritamente pacífico da energia nuclear, 

porém afirmando a necessidade estratégica de desenvolver e dominar essa tecnologia.  

Mais adiante, em 2015, haveria um novo marco na política nuclear brasileira, marcada 

por controvérsias que envolviam denúncias de corrupção e evasão de divisas durante a execução 

de seus projetos, e a construção da usina Angra 3 foi novamente suspensa. Com o impeachment 

da presidente Dilma Roussef em 2016, seu vice, Michel Temer, assume o poder com propostas 

que repercutem na política nuclear. No que se refere a esta política, em reunião da 72ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 2017, o presidente assina o Tratado para Proibição de 

Armas Nucleares, acordo que impede que os signatários desenvolvam, testem, produzam, 

comprem ou estoquem armas ou dispositivos nucleares (G1, 2017). Justificando-se por um 

discurso de ajuste fiscal, o Governo Federal assinou também, em 2018, um projeto de lei com 

regras para a privatização da Eletrobras. Este projeto prevê uma reestruturação societária na 

empresa, mantendo sob controle da União a Eletronuclear, que embora seja uma subsidiária da 

Eletrobras, ficará de fora do pacote de privatizações (G1, 2018). As obras de Angra 3 

permanecem ainda paradas. 

 Em termos de projeções, está sendo elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), o Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030) com o engajamento de promover a 

diversificação da matriz elétrica brasileira. Este plano prevê a construção de novas usinas 

nucleares no Nordeste e no Sudeste do Brasil até 2030. Escolhas de locais, tipos de reator e 

outras questões estão em estudos no país por intermédio da Eletrobras Eletronuclear e da EPE. 

Segundo a mesma, o Brasil objetiva, principalmente, dominar a tecnologia da geração de 
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energia nuclear, em vista também da sua importância para a segurança nacional e para o futuro 

do país (ELETRONUCLEAR, 2017).  

Em síntese, na Figura 18, pode-se observar uma linha do tempo da energia nuclear no 

Brasil. 

 

Figura 18. Linha do Tempo da Energia Nuclear no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

3.4.2.4 O papel da Eletrobras Eletronuclear 

 

No contexto de diversificação da matriz elétrica, o Brasil tem uma situação privilegiada, 

pois dispõe em seu território de diversas alternativas de geração térmica: urânio (combustível 

da usina nuclear), carvão, biomassa, gás natural e petróleo. O que determinará a contribuição 

relativa de cada uma para a complementação térmica serão os fatores de utilização, abundância 

em território nacional, segurança de abastecimento, logística de aprovisionamento, volatilidade 

de preço, impacto ambiental, entre outros. 

O Brasil possui duas usinas nucleares instaladas – Angra 1 e Angra 2 -, que tiveram suas 

operações iniciadas em 1985 e 2001, respectivamente. Além delas, uma terceira usina, Angra 

3, se apresenta em fase de construção (embora atualmente paralisada), com projeção de 
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aumentar em aproximadamente 70% a oferta de produção de energia elétrica nuclear no Brasil 

(ELETRONUCLEAR, 2017).  

  O desenvolvimento do programa nuclear voltou a tornar referência em 2017 diante do 

anuncio do pacote de privatizações sugerido pelo governo do Presidente Temer, a começar pela 

Eletrobras, a estatal do setor elétrico. A Eletrobras Eletronuclear é uma empresa subsidiária da 

Eletrobras e tem grande representatividade no setor elétrico brasileiro, pois através de sua 

produção de energia pela fissão nuclear, é responsável por 30% da energia elétrica consumida 

no Estado do Rio de Janeiro (sem considerar as conclusões das obras da Usina Nuclear de Angra 

3), além de ser a maior produtora de energia nuclear da América Latina, para a qual contribui 

com 46% da energia gerada nesta região (ELETRONUCLEAR, 2017). 

Isso deve-se às questões ligadas à credibilidade e rentabilidade da política de fomento 

da energia nuclear, principalmente devido aos grandes investimentos realizados pelo governo 

nos últimos anos, que teria gasto bilhões nos empreendimentos ligados à construção da Usina 

Nuclear de Angra 3, além de denúncias de corrupção relacionados à Operação Lava Jato, que 

impactaram o setor.  

No entanto, apesar das intenções deste governo, pelas leis brasileiras somente o Estado, 

por meio da empresa Eletrobras Eletronuclear, pode explorar a produção, os serviços e as 

instalações nucleares das usinas em operação no país (Angra 1 e 2), situadas no município de 

Angra dos Reis (ELETRONUCLEAR, 2017). Assim, a privatização apenas seria possível pela 

mudança da Constituição. 

Com a nomeação no novo ministro de Minas e Energia (MME), o Almirante-de-

Esquadra Bento Costa Lima Leite Albuquerque Junior, a geração nuclear está de volta à pauta 

prioritária da política energética brasileira. Entre as prioridades do ministro está a retomada das 

obras de Angra 3 e a volta da exploração de urânio em escala industrial. A previsão é que essa 

medida ajude a reaquecer toda a cadeia produtiva do urânio para consumo interno e externo, 

além da indústria de equipamentos e a construção de novas usinas. 

Após décadas de incertezas, interrupções, entraves e denúncias, o momento se mostra 

favorável à retomada expressiva e crescente dos investimentos no segmento, cuja âncora passa, 

umbilicalmente, pelo futuro de Angra 3. Aliado à provável conclusão da unidade, a ampliação 

das atividades que envolvem a cadeia de produção do urânio, combustível bruto da fonte, é 

vista como necessidade e fator estratégico tanto por autoridades quanto por estudiosos do setor, 

uma vez que o Brasil tem papel de destaque no mundo por dominar a tecnologia de 

enriquecimento.  
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Sobre o caso Angra 3, a usina está cada vez mais próxima de ser retomada. Segundo a 

publicação, o Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou que o lançamento do edital para 

escolha do parceiro privado, que irá ajudar a concluir a obra, será lançado em junho. A 

informação consta em um documento do MME com as ações previstas para os setores elétrico, 

mineral e de óleo e gás. A pasta trabalha com a data de 2026 para entrada em operação comercial 

da planta e considera o empreendimento como relevante e benéfico para a operação do Sistema 

Interligado Nacional (SIN). 

A Eletronuclear é uma sociedade anônima de economia mista com a finalidade de operar 

e construir as usinas termonucleares do país. Subsidiária da Eletrobras, foi criada em 1997 a 

partir da fusão entre a antiga Diretoria Nuclear de Furnas e a Nuclebrás Engenharia (Nuclen).  

A Eletronuclear opera as duas usinas nucleares da Central Nuclear Almirante Álvaro 

Alberto (CNAAA), no município de Angra dos Reis, com a capacidade instalada total de 1.990 

MW. Pelo sistema elétrico interligado, essa energia chega aos principais centros consumidores 

do país. Em 2016, correspondeu a aproximadamente 3% da energia elétrica consumida no 

Brasil – proporção que se ampliará quando estiver concluída a terceira usina da central. 

Atualmente, estão em operação as usinas Angra 1, com capacidade para geração de 640 

MW, e Angra 2, com potência de 1.350 MW. Angra 3, que será praticamente uma réplica de 

Angra 2 (incorporando os avanços tecnológicos ocorridos desde a construção dessa usina), está 

prevista para gerar 1.405 MW. 

A CNAAA, situada em Itaorna, município de Angra dos Reis, foi assim denominada em 

justa homenagem ao pesquisador pioneiro da tecnologia nuclear no Brasil e principal 

articulador de uma política nacional para o setor. Embora a construção da primeira usina tenha 

sido sua inspiração, o almirante, nascido em 1889, não chegou a ver Angra 1 gerando energia, 

pois faleceu em 1976. Mas sua obra persiste na competência e na capacitação dos técnicos que 

fazem o Brasil ter hoje usinas nucleares classificadas entre as mais eficientes do mundo. 

Angra 2 obteve a melhor marca de geração elétrica de sua história em 2017. No ano 

passado, a usina produziu 11,5 milhões de megawatts-hora (MWh), suficiente para abastecer 

com folga a cidade de São Paulo por um ano. Além disso, a unidade operou com 97,5% de fator 

de capacidade. 

Já Angra 1 gerou 4,2 milhões de MWh, o que também figura entre as melhores marcas 

da usina, a despeito de ter ficado parada por quase 60 dias, entre agosto e outubro, por conta da 

troca dos seus transformadores principais. A tarefa foi realizada durante parada para 

reabastecimento. No total, a central nuclear de Angra gerou 15,7 milhões de MWh em 2017. 
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Nos primeiros anos de sua operação, Angra 1 enfrentou problemas com alguns 

equipamentos. Os 48 mil tubos dos condensadores foram trocados por outros de titânio; alguns 

transformadores e os inversores estáticos tiveram de ser substituídos; e dois novos geradores de 

emergência a diesel precisaram ser instalados. 

A disponibilidade de Angra 1 tem sido melhorada continuamente com uma série de 

projetos. Nos últimos cinco anos, foram substituídos os dois geradores de vapor, a tampa do 

vaso de pressão do reator, o sistema de controle da turbina a vapor, o sistema de controle de 

nível dos geradores de vapor, o regulador de tensão do gerador elétrico e os transformadores 

auxiliares. 

Algumas modificações ainda estão planejadas para os próximos anos. Entre elas: 

substituição das tubulações de água de serviço e modernização dos sistemas: de tratamento de 

rejeitos líquidos (filtragem) e polimerização de resinas; de detecção e alarme de incêndio no 

grupo turbogerador; de tratamento de efluentes líquidos convencionais; e de monitoração de 

radiação e auxiliares da turbina.   

Além das modificações já realizadas ao longo desses 35 anos de funcionamento Angra 

1, a Eletronuclear está implementando alguns programas visando ao prolongamento da 

operação da usina para 60 anos. 

Um deles é o Programa de Gerenciamento do Envelhecimento (PGE), onde é feito uma 

espécie de check-up em toda a unidade. A previsão é de que seja finalizado em 2019, quando a 

Eletronuclear deve apresentar o pedido de renovação de licença de operação à Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Adicionalmente, outro projeto importante que a empresa 

vem implantando com o mesmo fim é o Programa de Qualificação Ambiental. 

Em relação aos investimentos para melhorar a disponibilidade de Angra 2 pode-se citar: 

nacionalização de equipamentos, continuidade da modernização dos sistemas de 

instrumentação e controle e de equipamentos elétricos de proteção e de controle, melhorar 

condições para desenvolvimento e aprendizado contínuo de seu pessoal, em níveis compatíveis 

com as necessidades de desempenho e crescimento da empresa. 

De modo geral, em relação às tecnologias elétricas nucleares importantes, existe uma 

forte tendência de pesquisa por parte dos países da OCDE nos reatores nucleares de IV geração, 

em que os níveis de segurança seriam maiores e os volumes de resíduos menores 

(POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

As pesquisas nacionais focam o desenvolvimento de reatores de III geração, mais 

próximos dos reatores nucleares utilizados por países como Japão e França. Devido à 

característica dual desta tecnologia, sua transferência é bastante dificultada, o que obriga o país 
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a passar pelo domínio da III geração antes de partir para os novos reatores de IV geração, já em 

desenvolvimento nos países da OCDE (POMPERMAYER, NEGRI e CAVALCANTI, 2011). 

O Brasil domina a tecnologia de conversão do yellowcake (urânio extraído do minério, 

purificado e concentrado numa torta de cor amarela) em hexafluoreto de urânio (UF6) numa 

escala laboratorial e piloto. A Marinha está implantando, em avançado estágio, uma unidade de 

demonstração industrial denominada USEXA, no Centro Experimental de Aramar (SP). 

A etapa de enriquecimento isotópico (aumento da concentração do isótopo 235 do 

urânio), com a implantação gradativa da usina de enriquecimento na Fábrica de Combustível 

Nuclear (FCN), em Resende (RJ), vem fornecendo parte da quantidade de urânio enriquecido 

para a fabricação de elementos combustíveis destinados às centrais nucleares brasileiras. O 

projeto prevê atingir uma capacidade de produção equivalente a 100% das necessidades de 

Angra 1 e 20% de Angra 2, a um custo inicial da ordem de R$ 490 milhões. 

 Em termos de possibilidade de fazer o reprocessamento dos combustíveis usados, no 

Brasil, a decisão de reprocessar ou não o combustível usado levará em conta os aspectos 

políticos e econômicos da época em que for tomada, o que deverá ocorrer até o término da vida 

útil das usinas, ou seja, num horizonte de 20 a 50 anos. 

 Sobre a solução encontrada para o armazenamento, a Eletronuclear, após analisar as 

diferentes soluções de armazenamento a seco, decidiu pelo sistema baseado em “Canister”, 

utilizado nos EUA, Inglaterra, Espanha, México, Eslovênia, entre outros países. Os principais 

motivos desta opção foram: tecnologia segura (amplamente testada) e maior facilidade de 

implantação, considerando os aspectos de licenciamento, custo e prazo. 

Esta instalação de armazenamento a seco, que denominamos como UAS, estará 

localizada dentro da área da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) e, nesta etapa 

inicial, terá a capacidade de armazenar 480 elementos combustíveis irradiados, que 

correspondem a cinco ciclos de operação de Angra 1 e Angra 2. 

O cronograma do empreendimento prevê a finalização da instalação e transferência dos 

elementos combustíveis em 2020, um ano antes do esgotamento da capacidade das piscinas de 

Angra 1 e Angra 2. 

 

3.4.3  A INOVAÇÃO NAS EMPRESAS ELETROBRAS 

 

Na condição de holding, a Eletrobras controla grande parte dos sistemas de geração e 

transmissão de energia elétrica do Brasil por intermédio das subsidiárias CGTEE, Chesf, 

Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul, Furnas e Amazonas GT. Além de principal acionista 
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dessas empresas, a Eletrobras, em nome do governo brasileiro, detém metade do capital de 

Itaipu Binacional. A holding também controla o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 

(Cepel), maior instituição de P&D+I em energia elétrica no Hemisfério Sul, e a Eletrobras 

Participações S.A. (Eletropar). Além disso, atua na área de distribuição de energia por meio das 

empresas Eletrobras Distribuição: Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Piauí e Alagoas. 

Buscando manter sua alta capacitação técnica e o emprego de soluções sustentáveis em 

energia elétrica, dentro de rígidos critérios de segurança e objetivando tornar-se o maior sistema 

empresarial global de energia limpa, sempre em alinhamento com as políticas e diretrizes de 

Governo - como as emanadas pelo MME e MCTIC - e suas próprias estratégias corporativas, 

as empresas Eletrobras promovem ações contínuas em Ciência, Tecnologia e Inovação 

(ELETROBRAS, 2019). 

Grande parte dos produtos tecnológicos utilizados pelas empresas Eletrobras é fruto de 

desenvolvimentos próprios ou de parcerias com universidades, centros de pesquisa nacionais e 

internacionais, instituições governamentais e a indústria. Promove-se assim a adoção de 

inovações no país e mantém-se no estado da arte importante infraestrutura laboratorial própria 

(ELETROBRAS, 2019).  

Entre as diretrizes da Política de Sustentabilidade da Eletrobras, destacam-se as ações 

em prol da pesquisa, do desenvolvimento científico e da inovação tecnológica, visando à 

melhoria de desempenho, à potencialização dos impactos positivos e à minimização dos 

impactos negativos nas atividades das empresas Eletrobras. Neste sentido, a carteira de projetos 

de P&D+I das empresas Eletrobras, da qual o Cepel é seu executor central, envolve técnicas, 

metodologias, modelos computacionais, instrumentos, equipamentos e sistemas, 

proporcionando continuado aperfeiçoamento e aplicação na geração, transmissão, distribuição 

e comercialização de energia. A carteira inclui aspectos de planejamento da expansão e da 

operação, gestão de ativos, supervisão e controle, meio ambiente, novas energias renováveis, 

eficiência energética e redes inteligentes. Os produtos do Cepel, por sua abrangência, também 

apoiam algumas atividades setoriais (CEPEL 2019). 

Os dispêndios em P&D+I das empresas Eletrobras contam com recursos próprios, como 

os do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico (FDT), de fundos setoriais e de fundos de 

agências de fomento, entre outros. Parte destes recursos contribuem, ainda, para a alavancagem 

de parcerias com laboratórios de universidades e outros centros de pesquisa, bem como para a 

capacitação de profissionais. 

A Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras, Res-116/2012, de 09/02/12, 

“Reorganização das Atividades de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e 
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Inovação Tecnológica (P&D+I) da Eletrobras”, estabeleceu a Comissão de Política Tecnológica 

(CPT) das empresas Eletrobras, definindo a estrutura associada, as atribuições e as 

responsabilidades específicas. 

Um dos primeiros passos da CPT foi a revisão e a publicação, em 13/06/12, da Política 

de P&D+I do Sistema Eletrobras, que estabelece, como um dos seus elementos norteadores, a 

necessidade de posicionar o Sistema Eletrobras, de forma sustentável, na vanguarda do seu 

mercado de atuação, promovendo sua capacidade de inovação e de aplicação de soluções 

tecnológicas adequadas. 

Nesta moldura destacam-se, entre seus objetivos e diretrizes, aqueles referentes à busca 

da atuação de forma integrada e sinérgica, e à maximização do uso do Cepel em toda a cadeia 

de inovação tecnológica e no assessoramento à aplicação de conhecimento técnico estratégico, 

com vistas à otimização dos investimentos em P&D+I e Tecnologia.  

A Comissão de Política Tecnológica – CPT, teve sua atualização pela Resolução de 

Diretoria Executiva da Eletrobras nº 813/2017 de 18.12.2017, com o objeto principal a 

definição de políticas, estratégias, priorização e coordenação de ações conjuntas, 

acompanhamento, controle e prestação de contas dos projetos no segmento de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação – P&D+I das empresas Eletrobras.  

O CEPEL exerce a Secretaria Executiva de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D+I) e Tecnologia da CPT e, neste papel, gere a estratégia de P&D+I das empresas 

Eletrobras, acompanha a execução de atividades em Tecnologia e P&D+I, buscando o domínio 

tecnológico em áreas estratégicas para as empresas Eletrobras e a efetividade, eficácia e 

eficiência nos processos operacionais de gestão da inovação. 

A Eletrobras, por meio da Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das 

Empresas Eletrobras, estabelece diretrizes e orientações gerais para as ações de pesquisa e 

desenvolvimento relacionadas à ciência ou tecnologia, e busca a implementação sistemática de 

inovações para elevar a competitividade das empresas Eletrobras.  

De acordo com esta política, as Empresas Eletrobras, por meio da Comissão de Política 

Tecnológica – CPT sempre que aplicável, devem: 

 Incentivar a cooperação entre equipes e empresas Eletrobras nos projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação - P&D+I 

 Comunicar os objetivos e resultados de P&D+I de forma clara e regular 

 Incentivar os colaboradores a identificar e tratar os problemas empresariais como 

oportunidades, propondo ideias para P&D+I 
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 Direcionar as ações de P&D+I para os objetivos e indicadores definidos e esclarecer a 

todos os envolvidos o seu papel no alcance dos resultados 

 Divulgar e apoiar as ações de P&D+I e estimular os seus colaboradores a agirem de 

maneira criativa e empreendedora, tanto individualmente como em times, fomentando 

uma cultura em que as ideias e as experimentações são incentivadas 

 Selecionar projetos e parceiros de P&D+I alinhados com as diretrizes estabelecidas no 

Programa de Integridade (Compliance) das empresas Eletrobras 

 

A Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das Empresas Eletrobras foi 

aprovada por meio da Resolução de Diretoria Executiva da Eletrobras RES-592/2018, de 

20/08/2018 e da Deliberação do Conselho de Administração da Eletrobras DEL-199/2018, de 

28/09/2018.  

A Diretoria Executiva da Eletrobras aprovou esta política e encaminhou para a 

aprovação pelo Conselho de Administração da Eletrobras, e tem a responsabilidade de garantir 

sua implementação. As Diretorias Executivas das empresas Eletrobras tem a responsabilidade 

de garantir a implementação desta política em suas empresas, e todas as diretorias devem zelar 

pela observância dos princípios e das diretrizes estabelecidos na Política, em todas as suas 

decisões. 

Tendo em vista o atendimento das especificidades de cada empresa, esta política pode 

ser desdobrada em outros documentos normativos específicos, sempre alinhados aos princípios 

e diretrizes aqui estabelecidos. 

De acordo com a Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das Empresas 

Eletrobras (2018), são diretrizes gerais: 

 A estratégia de P&D+I deve estar sempre alinhada ao Plano Estratégico das 

empresas Eletrobras 

 O planejamento das ações de P&D+I das empresas Eletrobras deve atender às 

diretrizes estabelecidas pelo acionista majoritário por meio das políticas e planos, à 

legislação específica vigente do setor e às necessidades de P&D+I das empresas 

Eletrobras, garantindo que os esforços se mantenham alinhados com todos os 

objetivos e interesses dos envolvidos 

 As empresas Eletrobras devem fomentar mecanismos de reconhecimento e 

valorização dos colaboradores que contribuem para os resultados dos projetos de 

P&D+I 
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A CPT é formada por representantes das empresas Eletrobras, conforme Quadro 18: 

 

         Quadro 18. Composição CPT 

Composição da CPT Representante Titular Representante Suplente 

Coordenação Diretor de Geração da Eletrobras 

Empregado, pertencente ao quadro 

gerencial da empresa, indicado pelo 
coordenador titular 

Eletrobras PR 

Presidente ou empregado, 

pertencente ao quadro gerencial da 

Presidência, indicado pelo PR 

Empregado, pertencente ao quadro 

gerencial da empresa, indicado pelo 

representante titular da PR 

Eletrobras DT 

Diretor de Transmissão ou 

empregado, pertencente ao quadro 

gerencial da Diretoria de 

Transmissão, indicado pelo DT 

Empregado, pertencente ao quadro 

gerencial da empresa, indicado pelo 

representante titular da DT 

Eletrobras DD 

Diretor de Distribuição ou 

empregado, pertencente ao quadro 

gerencial da Diretoria de 

Distribuição, indicado pelo DD 

Empregado, pertencente ao quadro 

gerencial da empresa, indicado pelo 

representante titular da DD 

Empresas Eletrobras: 

Chesf 

Eletronorte 
Eletrosul 

Furnas 

Eletronuclear 

CGTEE 

Itaipu 

CEPEL 

Eletropar 

Titular do Órgão Executivo de 
Direção Superior de cada empresa 

ao qual o tema está subordinado ou 

empregado, pertencente ao quadro 

gerencial da empresa responsável 

pelo tema 

Empregado, pertencente ao quadro 

gerencial da empresa, indicado pelo 

respectivo representante titular 

           Fonte: Regimento Interno da CPT, 2018 

 

De acordo com o Regimento da CPT (2018), as empresas Eletrobras, por meio da 

Comissão de Política Tecnológica – CPT sempre que aplicável, devem: 

 Atuar de forma integrada no tema, criando condições favoráveis para a otimização 

dos investimentos, minimizando redundâncias e desperdícios, difundindo e 

compartilhando resultados e maximizando o desempenho 

 Sistematizar o planejamento, a execução, a prestação de contas e a internalização 

dos resultados dos projetos de P&D+I, buscando sempre atingir as etapas finais do 

processo de inovação 

 Realizar o investimento mínimo e compulsório, conforme legislação específica do 

setor 

 Maximizar a atuação do Eletrobras Cepel nas atividades de Tecnologia e P&D+I e 

na difusão dos resultados 

 Fomentar a utilização dos recursos disponíveis nas principais instituições, nacionais 

e internacionais, de apoio à inovação 
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 Fomentar a atividade criativa e inovadora, o desenvolvimento da cultura da 

propriedade intelectual e o aprimoramento da capacitação em Tecnologia e P&D+I 

 Fortalecer a atuação integrada da Rede de Laboratórios das empresas Eletrobras - 

Relase, para otimização do seu apoio ao desempenho das atividades e à manutenção 

dos ativos das empresas Eletrobras 

 Aplicar os mecanismos de integridade vigentes para seleção de parceiros e projetos 

de P&D+I, assim como assegurar a implementação das ações de monitoramento 

pertinentes 

 

De acordo com o Programa de Ação (2019), cabe à Secretaria Executiva: 

 Secretariar as reuniões da CPT, elaborar as Atas e coletar as assinaturas de todos os 

representantes que dela participaram, consignando-se o comparecimento de 

eventuais convidados, e encaminhar cópia das Atas a cada um dos representantes 

 Fornecer suporte técnico e administrativo à Comissão 

 Coordenar o processo de atualização do Plano de Ação de P&D+I, juntamente com 

as empresas Eletrobras 

 Elaborar, com o apoio dos Grupos Temáticos, o Plano Anual de P&D+I das 

empresas Eletrobras e encaminhar para aprovação da Comissão 

 Elaborar, com o apoio dos Grupos Temáticos, o processo de acompanhamento das 

ações do Plano Anual de P&D+I das empresas Eletrobras e encaminhar para 

aprovação da Comissão 

 Elaborar, com o apoio dos Grupos Temáticos, o processo de prestação de contas das 

ações do Plano Anual de P&D+I das empresas Eletrobras e encaminhar para 

aprovação da Comissão 

 Acompanhar a gestão da propriedade intelectual, com exceção das marcas da 

holding e das empresas Eletrobras 

 Acompanhar, consolidar e reportar à Comissão os resultados do Portfólio de 

Projetos 

 Coordenar as atividades relativas aos Grupos Temáticos – GTs 

 Acompanhar, consolidar e reportar à Comissão os resultados dos Grupos Temáticos 

 Coordenar a elaboração ou atualização dos documentos normativos (Regimento 

Interno, Políticas, Normas, Procedimentos, etc.) referentes à P&D+I e encaminhar 

para aprovação da Comissão 
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 Disponibilizar as informações e resultados de P&D+I ao Grupo Temático Inovação 

Corporativa, responsável por fomentar e coordenar o tema no âmbito das empresas 

Eletrobras 

 Acompanhar, consolidar e reportar à Comissão a atuação da Rede de Laboratórios 

das empresas Eletrobras (RELASE) 

 

A CPT se reúne, ordinariamente, a cada dois meses, em reuniões presenciais ou por 

videoconferência, e, extraordinariamente sempre que necessário for, por convocação do 

Coordenador. As reuniões presenciais ocorrem na Eletrobras e é pilotada pela Secretaria 

Executiva do CEPEL que: encaminha a agenda de reuniões para os representantes da CPT, 

assim como os documentos que irão subsidia-las, e elabora e divulga a Ata das reuniões 

ocorridas. 

As Empresas Eletrobras, com o apoio da Secretaria Executiva e dos grupos temáticos 

(GTs) da CPT, elaboram e encaminham para aprovação da CPT a estratégia de P&D+I. 

A CPT tem a estrutura conforme Figura 19: 

 

Figura 19. Estrutura CPT 

 
Fonte: Regimento Interno da CPT, 2018 

 

Os Grupos Temáticos devem desempenhar papel essencial na prospecção dos projetos 

de P&D+I. A partir do estabelecimento do Programa de Ação em Tecnologia e P&D+I das 

Empresas Eletrobras 2019-2022 e frente às carteiras de projetos de P&D+I, líderes e respectivas 

equipes dos Grupos Temáticos deverão avaliar novas oportunidades de investimento em P&D+I 

a fim de apresentar conteúdo propositivo aos Gestores de P&D+I das empresas Eletrobras. 

Adicionalmente, tal avaliação também deverá subsidiar a revisão do Programa de Ação no 

momento oportuno. 

A cada reunião da CPT, a Secretaria Executiva apresenta uma síntese da evolução e dos 

assuntos discutidos em cada Grupo Temático.  
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 Os Grupos Temáticos de Implementação e Acompanhamento (GTs), coordenados por 

representantes técnicos da Diretoria de P&D+I do Cepel (com exceção do GTI que é 

coordenado por um representante da Eletrobras), são formados pelos representantes das 

Diretorias da Eletrobras (DG, DT e DD) e representantes das Diretorias e das áreas internas de 

gestão de P&D+I das empresas Eletrobras.  

 Os Grupos Temáticos se reúnem periodicamente, assim como a CPT, e paralelamente à 

mesma, para seguir com os avanços solicitados nas reuniões de CPT e de todas as ações que 

envolvem inovação do Grupo Eletrobras, de acordo com o tema e o tipo de GT. 

São tipos de Grupos Temáticos: de Geração e Comercialização (GTG), Transmissão 

(GTT), Distribuição (GTD), Eficiência Energética (GTE), Laboratórios (GTL) e o Grupo 

Temático de Inovação (GTI). 

De acordo com o Regimento da CPT (2018), cabe aos Grupos Temáticos (GTs): 

 Fomentar e organizar a reflexão, a produção e a difusão de conhecimento 

 Subsidiar a CPT/Secretaria Executiva em assuntos e ações relativas à sua 

especificidade, sempre que solicitado 

 Apoiar a CPT/Secretaria Executiva na disseminação das informações do Plano 

Anual de P&D+I 

 Apoiar a Secretaria Executiva de P&D+I na elaboração do Plano Anual de P&D+I, 

do Processo de acompanhamento das ações do Plano Anual de P&D+I e do Processo 

de prestação de contas das ações do Plano Anual de P&D+I 

 Desenvolver temas específicos, segundo as ações aprovadas e priorizadas pela CPT 

 

Quanto à atuação dos Grupos Temáticos, vale destacar que mediante a atuação integrada 

entre os membros da CPT, sua Secretaria Executiva, Lideranças dos Grupos Temáticos e 

Gestores das áreas de P&D+I, a CPT deve: 

 Incentivar a atuação eficaz e a pró-atividade dos Grupos Temáticos; 

 Contribuir para o bom andamento das atividades das equipes de gestão de P&D+I 

das empresas Eletrobras e da Secretaria Executiva da CPT. 

 

Ainda, de acordo com o regimento da CPT, as empresas Eletrobras devem: 

 Participar ativamente dos Grupos Temáticos e contribuir para que cumpram seu 

papel de fórum de discussão e compartilhamento de informações sobre pesquisa e 

tecnologia; 
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 Prover as condições para que os seus representantes nos Grupos Temáticos atuem 

de modo efetivo. 

 

Outro Grupo importante na dinâmica da CPT é o grupo de Força Tarefa de Gestão de 

P&D (FT-GPD) no contexto dos Grupos Temáticos (GTs). Reuniões paralelas à CPT e às dos 

GTs também acontecem entre a Secretaria Executiva, os Grupos FT e os coordenadores dos 

GTs com os objetivos de discutir o nivelamento das informações, definição dos trabalhos e 

cronograma de atividades para elaboração do Programa de Ação (programa de P&D+I a longo 

prazo do Grupo Eletrobras), cuja responsabilidade de elaboração foi dos membros da FT-GPD 

e sua estrutura.  

A FT-GPD é formada pelos gestores de P&D, ou técnicos por eles indicados, para tratar 

dos temas necessários à plena operacionalização da CPT.  

A Secretaria Executiva propôs a criação de um GT para tratar de assuntos relacionados 

à gestão de P&D+I.  A coordenação da CPT entendeu ser mais oportuna, a criação da FT-Gestão 

de P&D (FT-GPD) com o objetivo de tratar dos temas necessários à plena operacionalização 

da CPT e outros assuntos relacionados à gestão de P&D, tais como: 

 Levantamento de informações necessárias ao acompanhamento das ações de P&D, 

ao estabelecimento de padrões comuns e organizar as demandas sobre P&D para o 

atendimento à CPT/Eletrobras; 

 Apoiar a elaboração do Programa de Ação em P&D+I 2019-2022; 

 Discussões sobre temas que afetam as atividades de P&D e proposição de ações 

conjuntas, por exemplo, exame do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, atuação 

junto à Aneel, etc. 

 

Em suma, são atribuições da Comissão de Política Tecnológica: 

 Definir as políticas, as diretrizes e os objetivos estratégicos de P&D+I das empresas 

Eletrobras 

 Comunicar os objetivos estratégicos e aprovar o portfólio de projetos para o alcance 

desses objetivos através de um Plano de Ação de P&D+I, de médio prazo (5 anos), 

que orientará a elaboração de um Plano Anual de P&D+I para as empresas 

Eletrobras 

 Priorizar a aplicação dos recursos para o alcance dos objetivos estratégicos 

 Aprovar o Plano Anual de P&D+I das empresas Eletrobras 



145 

 

 Avaliar e acompanhar os resultados do portfólio de projetos das empresas Eletrobras 

 Patrocinar as ações do Plano Anual de P&D+I, que devem ser implementadas no 

âmbito dos Grupos Temáticos 

 Aprovar os processos de acompanhamento e prestação de contas das ações do Plano 

Anual de P&D+I das empresas Eletrobras 

 Aprovar os documentos normativos (Regimento Interno, Políticas, Normas, 

Procedimentos, etc.) referentes à P&D+I 

 Priorizar a aplicação de recursos e avaliar resultados da infraestrutura de serviços 

laboratoriais de interesse corporativo 

 

3.4.3.1 O Programa de Ação, Temas prioritários e Linhas de ação 

 

O Programa de Ação da CPT é um programa de ação quadrienal e representa o plano 

estratégico de P&D+I da Comissão de Política Tecnológica das empresas Eletrobras - CPT. Seu 

acompanhamento é feito pelos Planos de Ação anuais.  

O objetivo do Programa de Ação é a identificação dos temas técnicos associados aos 

negócios das empresas Eletrobras e aos desafios tecnológicos do setor elétrico brasileiro, para 

os quais ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação serão importantes para potencializar 

as vantagens competitivas das empresas em médio e longo prazo. 

O Programa de Ação será o norteador das ações de P&D+I a serem desenvolvidas no 

quadriênio 2019-2022 e também define ações alinhadas às atividades de P&D+I, como metas 

e indicadores; produtos e resultados esperados; recursos necessários e suas fontes; divulgação 

e transparência; difusão e outros.  

Este Programa de Ação em P&D+I abrange os projetos desenvolvidos no âmbito da Lei 

9.991/2000, da Carteira de Projetos Institucionais do Cepel e os demais projetos de P&D+I 

desenvolvidos pelas empresas Eletrobras. 

As ações relacionadas à P&D são atividades cujos resultados trazem benefícios de longo 

prazo; portanto, os temas prioritários em P&D que irão compor o Programa de Ação 2019-2022 

devem estar alinhados com os futuros desafios empresariais do sistema Eletrobras e do setor 

elétrico brasileiro.  

Para a concretização dessas ações, o Programa deve conter, além dos temas e do 

detalhamento de suas linhas de ação, a previsão dos recursos financeiros, humanos e 

laboratoriais que suportarão as atividades de P&D+I do grupo. 
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De acordo com o Programa de ação (2019), na elaboração, execução e acompanhamento 

do Programa de Ação estiveram presentes atores com papéis distintos: 

 Comissão de Política Tecnológica das empresas Eletrobras - CPT: responsável pela 

elaboração do Programa e seu acompanhamento; 

 Secretaria Executiva da CPT - SecExc: prestar apoio técnico para a elaboração do 

Programa de Ação, realizar levantamento de informações e acompanhamento das 

ações do Programa; 

 Grupos Temáticos da CPT - GTs: apoiar a SecExc, identificar e acompanhar projetos 

de P&D+I que atendam às necessidades definidas nas linhas de ação; 

 Força Tarefa do Programa de Ação – FT-PA: responsável pela centralização dos 

contatos, montagem do cronograma de elaboração do documento e envios das 

informações, acompanhamento das ações das empresas e redação do Programa de 

Ação. Seu caráter foi temporário, tendo exclusivamente como objetivo o apoio à 

CPT na elaboração do Programa de Ação 2019-2022; 

 Áreas de Gestão de P&D+I das empresas Eletrobras – GP&D+I: planejar e executar 

atividades de P&D+I com foco no atendimento ao Programa de Ação, apoiar a 

SecExc, acompanhar os projetos de P&D+I de suas empresas fornecendo 

informações, atender demandas da Aneel em relação à prestação de contas dos 

projetos. 

 

Para a construção do Programa de Ação, coube aos GTs: 

 Identificar temas relevantes que tenham sido omitidos;  

 Detalhar os temas prioritários, enfatizando as necessidades atuais e as previstas; 

 Para cada tema, identificar a disponibilidade, no grupo Eletrobras, de 

conhecimentos, recursos humanos, laboratórios etc.; 

 Para cada tema, identificar projetos de P&D+I concluídos, em andamento ou 

previstos; 

 Propor temas a serem desenvolvidos em curto prazo (2019/2020), médio prazo 

(2021/2022) e após 2022 

 

Para a construção do Programa de Ação, coube à CPT e à Secretaria Executiva: 

 Definir metas e indicadores para acompanhamento das ações de P&D+I 

 Definir produtos e resultados esperados  
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 Indicar recursos necessários e suas fontes  

 Estabelecer estratégias para divulgação e transparência das ações de P&D+I 

 Estabelecer estratégias para Incentivo/Difusão 

 

As Linhas de Ação em P&D+I são tópicos específicos associados a desafios 

tecnológicos do setor elétrico que requerem pesquisa e desenvolvimento para gerar inovações 

que venham contribuir para alcançar os objetivos estratégicos do sistema Eletrobras. 

De forma a melhor organizar as Linhas de Ação, estas foram agrupadas em grandes 

Temas. Entretanto, devido à complexidade dos desafios do setor elétrico brasileiro, é possível 

que parte do escopo de uma Linha de Ação esteja associado a mais de um Tema, dependendo 

da abordagem considerada. 

Os projetos de P&D+I, por sua vez, consistem em atividades de 

pesquisa/desenvolvimento que buscam solucionar os desafios associados às Linhas de Ação. 

Uma Linha de Ação pode estar associada a vários projetos de P&D+I e vice-versa. Os projetos 

de P&D+I a serem iniciados a partir de 2019 devem estar associados às Linhas de Ação do 

Programa de Ação 2019-2022. 

Para a definição dos Temas e Linhas de Ação que compõem este Programa de Ação, 

inicialmente a Secretaria Executiva da CPT elaborou um levantamento preliminar das 

estratégias do sistema Eletrobras com rebatimento em ações de P&D+I, contidas no Plano 

Diretor de Negócios e Gestão - PDNG 2018-2022. Tais estratégias mantiveram-se alinhadas no 

PDNG 2019-2023, onde são identificados como objetivos das empresas Eletrobras a 

sustentabilidade socioambiental e financeira das empresas com foco em resultados e produtos, 

inclusive nas suas ações em P&D+I. 

Em seu Plano Diretor de Negócios e Gestão as empresas Eletrobras tem buscado alinhar 

a carteira de projetos socioambientais com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável), viabilizando assim a Agenda 2030 lançada pela ONU, destacando-se, pela relação 

com as ações de P&D+I: energia acessível e limpa; indústria, inovação e infraestrutura; e 

combate às mudanças climáticas. 

Além dos Planos Diretores de Negócios e Gestão, PDNG 2018-2022 e PDNG 2019-

2023, foram consultados os seguintes documentos: 

 Plano Decenal de Energia 2027 (EPE, 2017); 

 Prospecção Tecnológica no Setor Elétrico Brasileiro (CGEE e ANEEL, 2017); 

 Projetos Prioritários de P&D (ANEEL, 2015); 
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 Desafios da Nação (IPEA, 2018); 

 Programa de Ação 2015-2018 (CPT, 2014). 

 

A partir da análise destes documentos foi identificado um conjunto inicial de Temas e 

suas Linhas de Ação. 

 O passo seguinte foi a criação de uma Força-Tarefa que ficou responsável pela 

elaboração do Programa de Ação (FT-PA). A FT-PA, composta por representantes da 

Eletrobras, da Secretaria Executiva da CPT, pelos Gestores de P&D+I das empresas Eletrobras 

e pelos Coordenadores dos Grupos Temáticos da CPT, teve como tarefas a análise dos Temas 

e Linhas de Ação inicialmente propostos, a descrição das Linhas de Ação, o levantamento dos 

recursos financeiros, humanos e laboratoriais disponíveis para o Programa, a proposição de 

procedimentos para divulgação dos resultados e a redação do Programa. 

 O Quadro 19 abaixo apresenta os Temas e Linhas de Ação do Programa de Ação 2019-

2022. 

 
Quadro 19. Linhas de Ação do Programa de Ação 

Tema Linhas de Ação 

1- Análise de Tecnologias 
e Gestão de Equipamentos 
e Instalações 

a) Modernização e Repotencialização 

b) Técnicas para avaliação de desempenho, inspeção, monitoramento e diagnostico integrado 
de equipamentos e instalações 
c) Compatibilidade Eletromagnética 
d) Coordenação do Isolamento e Transitórios Eletromagnéticos 
e) Corrosão e proteção anticorrosiva 
f) Comportamento dinâmico de máquinas rotativas 
g) Engenharia de Manutenção 

2- Comercialização 

a) Avaliação econômico-financeira de empreendimentos de geração e transmissão 

b) Analise probabilística de regras de comercialização de energia 
c) Dinâmica e Oportunidades relacionadas ao Comércio de Emissões. 
d) Ferramentas de Treinamento Prático na área de comercialização de energia elétrica 
e) Otimização de Carteiras de Comercialização de Energia Elétrica 

3- Eficiência Energética 

a) Eficiência de equipamentos I – refrigeração 
b) Eficiência de equipamentos II – iluminação 
c) Pesquisa de alternativas para redução do consumo próprio de energia elétrica das empresas 

d) Fontes alternativas, micro e minigeração distribuídas 
e) Armazenamento de energia 
f) Hibridização de empreendimentos de geração de energia 
g) Medição e combate a perdas 

4- Geração de Energia 
Elétrica 

a) Hidroeletricidade 
b) Renováveis Intermitentes (Eólica, Solar, outras) 
c) Térmica (Convencional, Nuclear, Biomassa etc.) 
d) Armazenamento de energia 

e) Hibridização de fontes de energia visando à maximização dos lucros das empresas geradoras 

5- Laboratórios e Pesquisa 
Experimental 

a) Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid), Geração Distribuída, PMU e Segurança 
Cibernética 
b) Aspectos hidráulicos e modelos reduzidos em usinas 
c) Tecnologia de Barragens 
d) Sistemas de Análise e Gestão Técnica para Manutenção 
e) Pesquisas Experimentais em Equipamentos Elétricos 

f) Corrosão I – Avaliação de custo, produtividade, desempenho anticorrosivo e conformidade 
a padrões de qualidade de alternativas tecnológicas para pintura industrial 
g) Corrosão II – Seleção adequada de materiais metálicos 
h) Corrosão III – Técnicas eletroquímicas de diagnóstico 
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i) Tecnologia de Materiais - Envelhecimento de Polímeros 

j) Manutenção em linhas de UAT 
k) Desenvolvimento de Referências, Medição e Rastreabilidade em AT e UAT 
l) Tecnologia de Fluídos e Gases isolantes utilizados em equipamentos elétricos 
m) Polímeros para isolamento elétrico ou geração de energia 

6- Meio Ambiente 

a) Avaliação de impactos socioambientais e mitigação (planejamento e operação) 
b) Efeito estufa (balaço de carbono em reservatórios, medição de gases em instalações); 
Sequestro de CO2 

c) Limnologia e Sedimentologia 
d) Indicadores de gestão de sustentabilidade empresarial e para o gerenciamento de recursos 
hídricos na geração de energia. 
e) Mudanças Climáticas (Resiliência/Adaptação). 
f) Serviços ecossistêmicos 
g) Análise de ciclo de vida (ACV) 

7- Operação 

a) Planejamento e Programação da Operação Energética 
b) Hidrologia/ Recursos Hídricos: controle de cheias, previsão e geração de cenários de 

vazões, estudo do comportamento das séries de vazões, modelagem dos usos consuntivos da 
água para um empreendimento hidrelétrico. 
c) Previsão de ventos / geração eólica 
d) Previsão de Carga 
e) Mecanismos de resposta à demanda (demand response) 
f) Representação da incerteza na geração das fontes intermitentes e dispositivos de 
armazenamento de energia no despacho da operação 
g) Confiabilidade de sistemas de geração e transmissão de energia elétrica 

h) Automação, Supervisão e Controle em tempo Real 
i) Análise e Simulação de redes em tempo real 
j) Proteção e Análise de Perturbações 

8- Planejamento 

a) Planejamento da Expansão da Geração 
b) Planejamento da Expansão da Transmissão 
c) Metodologias para análise de investimento em negócios de geração, transmissão e 
comercialização. 
d) Planejamento considerando as Mudanças Climáticas 

e) Metodologias para estudos de implantação de usinas hidrelétricas (Estudos de Inventário, 
Viabilidade, etc.) 

9-Técnicas 
Computacionais 

a) Processamento computacional distribuído 
b) Arquiteturas e técnicas de software 
c) Inteligência computacional 
d) Metodologias de desenvolvimento e software para Sistemas Elétricos 
e) Segurança Cibernética em Sistemas Elétricos 

10- Transmissão de 
Energia Elétrica 

a) Transmissão em Longas Distâncias CA/CC 
b) Comportamento eletromagnético e mecânico de linhas de transmissão 
c) Sistemas de Aterramento 
d) Impactos na Transmissão das Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid) 
e) Efeitos ambientais sobre os sistemas de transmissão 
f) Efeitos Biológicos dos sistemas de transmissão sobre os seres vivos 
g) Qualidade de energia 
h) Redução de Perdas 

Fonte: Programa de Ação PD2019-2022, 2019 

 

Para o atendimento às necessidades de P&D+I são necessários diferentes tipos de 

recursos: recursos financeiros, humanos e laboratoriais. 

 Os recursos financeiros a serem aplicados nas atividades de P&D+I são de diversas 

origens, como a Lei 9.991/2000; os aportes ao Cepel; recursos próprios; recursos de fundos 

como, por exemplo, CT-ENERG. O Quadro 20 mostra uma síntese dos recursos financeiros. 

Os recursos humanos envolvidos nas atividades de P&D+I podem ser classificados em 

gerenciais e técnicos, e formam um conjunto significativo quando considerado o universo das 

empresas Eletrobras. Devido às suas especificidades, o Cepel possui um corpo de pesquisadores 
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e técnicos expressivo, enquanto as demais empresas Eletrobras se destacam pelas suas equipes 

de gestão, sendo que algumas possuem também equipes de pesquisadores e técnicos. 

O Cepel possui um corpo técnico constituído de 214 pesquisadores (51 com doutorado 

e 99 com mestrado) e 59 técnicos, e tem experiência em desenvolvimento e gestão de projetos 

de pesquisa. Desde 2012 atua como Secretaria Executiva da Comissão de Política Tecnológica 

das empresas Eletrobras – CPT. Seu corpo técnico está distribuído em duas diretorias técnicas: 

Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e Diretoria de Laboratórios e Pesquisa 

Experimental. 

 
Quadro 20. Recursos financeiros do Programa de Ação 

Origem do Recurso Descrição 

Recursos associados à Lei 

9.991/2000 

 

Obs.: No âmbito das empresas 

Eletrobras estão sujeitas à obrigação 

as empresas Amazonas GT, 

CGTEE, Chesf, Eletronorte, 

Eletrosul e Furnas 

- 40% (quarenta por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FNDCT; 

- 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e desenvolvimento, 

segundo regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL; 

- 20% (vinte por cento) para o MME, a fim de custear os estudos e 

pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem 

como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento 

dos potenciais hidrelétricos. 

Contribuições associativas ao Cepel 

Os Associados Fundadores do Cepel são as empresas Eletrobras, Chesf, 

Eletrosul, Eletronorte e Furnas. Segundo o estatuto do Cepel, as 

contribuições dos Associados Fundadores têm por base o orçamento 

aprovado pelo Conselho Deliberativo, sendo os valores das 
contribuições de cada Associado Fundador objeto de acordo entre a 

Eletrobras e suas empresas controladas (Chesf, Eletronorte, Eletrosul e 

Furnas), anualmente, considerando seus respectivos orçamentos. 

Recursos Próprios 

Itaipu, como empresa binacional, não está sujeita à Lei 9.991/2000; 

entretanto, a empresa reconhece a importância das atividades de P&D+I 

e investe em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em 

especial no PTI – Parque Tecnológico de Itaipu 

A Eletronuclear também não está sujeita à Lei 9.991/2000, pois, de 

acordo com a Nota Técnica 403/2009-SER/ANEEL de 03/12/2009, a 

empresa não é considerada prestadora de serviços públicos e não tem o 

compromisso de aplicar recursos em P&D e Eficiência Energética 

Outras Fontes de Recursos 

As empresas Eletrobras podem contar ainda com outras fontes de 

recursos para desenvolvimento de suas ações em P&D+I, como por 
exemplo, os fundos setoriais 

Fonte: Programa de Ação 2019-2022, 2019 

 

Os Recursos humanos envolvidos com Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, na 

Chesf, incluem os técnicos que fazem parte do Comitê de P&D+I, os quais são indicados pelas 

Diretorias da Empresa, cada uma tendo um representante permanente e seu suplente. 

A Diretoria de Engenharia e Construção da Chesf criou recentemente uma Assessoria de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – AEP, incluindo um Gestor e três técnicos. 

De acordo com o Programa de Ação (2019), para o ano de 2019, espera-se viabilizar 

técnicos da Empresa lotados na Diretoria de Engenharia e Construção (DE) e na Diretoria de 
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Operação (DO), com vistas à continuidade de alguns projetos de P&D, em execução, e outros 

a serem iniciados. Tais projetos incluem as seguintes áreas tecnológicas: 

 Diretoria de Engenharia e Construção: Geração de Energia Elétrica: Tecnologia 

Solar Fotovoltaica (no CRESP e no Lago da Usina Hidrelétrica de Sobradinho), 

Tecnologia CSP de Torre Central, Tecnologia CSP de Calha Parabólica, Usina 

Hidrelétrica Reversível, Tecnologia Eólica Offshore, Tecnologias de 

Aerogeradores, Planta Híbrida Eólica, Fotovoltaica e Armazenamento Elétrico, 

Melhoria de Dados Espaciais 2D / 3D, Técnica não destrutiva alcalina – RAA em 

barragens de UHE, Reator Saturado, Ruído em Usinas, Sistema Inteligente de 

Gestão da Inovação. 

 Diretoria de Operações: Gestão de Ativos e Monitoramento de LT’s. 

 

A Gestão da Inovação Tecnológica na Eletronorte é norteada por dois programas, ambos 

geridos pelo Departamento de Gestão da Inovação Tecnológica e Eficiência Energética - OEMI: 

Programa Eletronorte de Pesquisa e Desenvolvimento – PEPD, responsável pela gestão de P&D 

com vistas à inovação, e o Programa Eletronorte de Propriedade Intelectual – PEPI, que busca 

criar a cultura da inovação na Eletronorte. 

O Departamento, vinculado à Superintendência de Engenharia de Manutenção de 

Geração e Transmissão – OEM e, por conseguinte, à Diretoria de Operação – DO, também é 

responsável pela Gestão da Eficiência Energética na Empresa e conta atualmente com 11 

colaboradores. 

Atualmente, a gestão de P&D+I na Eletrosul trabalha com equipe reduzida, formada 

pelo gerente da Assessoria de Pesquisa e Desenvolvimento, com formação em engenharia 

química, e três engenheiros de P&D com formação em Engenharia de Produção Elétrica pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. A Eletrosul fará a recomposição da equipe com 

remanejamentos internos. 

Quanto ao conjunto de profissionais da Eletrosul que regularmente participam ou 

desenvolvem projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, a formação é bastante variada 

envolvendo técnicos e engenheiros nas áreas civil, mecânica e elétrica. 

A Eletrobras CGTEE realiza o Programa de P&D+I ANEEL através da contratação por 

convênios por editais externos de propostas de projetos selecionadas entre entidades de pesquisa 

sem fins lucrativos de diversas cidades do Brasil. A gestão do Programa de P&D+I na 

Eletrobras CGTEE, como a elaboração dos editais de projetos de pesquisa, a seleção e a gestão 
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da execução desses projetos, é realizada pelo Comitê Interno de P&D+I, que atualmente possui 

7 integrantes. 

Na Amazonas GT, a gestão e execução de P&D é feita através do Departamento de 

Normatização Técnica e P&D – DPGN da Diretoria de Produção – DP e conta com 03 (três) 

colaboradores próprios sendo 02 (dois) engenheiros e 01(um) técnico (incluindo o gerente). 

As empresas Eletrobras possuem um conjunto significativo de instalações laboratoriais 

utilizadas nas atividades de P&D+I. Com o objetivo de otimizar os recursos laboratoriais e gerar 

sinergia, foi criada a RELASE – Rede de Laboratórios do Sistema Eletrobras. 

O Cepel possui 26 laboratórios equipados com instalações para a realização de pesquisa 

experimental e ensaios normatizados e especiais, sendo algumas delas únicas na América 

Latina. A Unidade Fundão, localizada na Cidade Universitária do Rio de Janeiro, abriga 16 

desses laboratórios; os demais estão na Unidade de Adrianópolis, a 40 quilômetros da Unidade 

Fundão. Suas instalações abrangem, entre outras, as seguintes áreas: ultra e alta tensão, alta 

corrente, alta potência, medição e calibração, materiais, análise química, eficiência energética, 

supercondutividade, células a combustível, de monitoramento e de diagnóstico, de computação 

intensiva, de supervisão e controle. 

Os recursos laboratoriais existentes na Chesf, atualmente, incluem o Laboratório de 

Análises Químicas, onde são realizados os testes com óleo de transformadores, e o Centro de 

Referência em Energia Solar de Petrolina – CRESP. 

O CRESP compreenderá, inicialmente, a instalação de quatro projetos de P&D+I. A 

primeira etapa inclui as duas plantas fotovoltaicas para geração de energia elétrica totalizando 

3 MWp, sendo 2,5 MWp da planta comercial, já em operação, e uma outra planta fotovoltaica 

de 0,5 MW, chamada de planta tecnológica, a ser implantada como parte de um P&D+I em vias 

de contratação. 

As outras duas plantas incluem tecnologias CSP e serão implantadas a partir de dois 

projetos de P&D+I. Uma dessas plantas usará a tecnologia de Torre Central, com uma potência 

instalada de 250 kWe, e a outra usará a tecnologia de Calha Parabólica, com uma potência 

instalada de 1 MWe. 

A ênfase na transformação dos resultados das atividades de P&D em produtos úteis para 

as empresas Eletrobras e para o país tem sido destacada tanto pela ANEEL quanto pelos Planos 

Diretores das empresas (como o PDNG 2018-2022 da Eletrobras). Este Programa de Ação, 

portanto, tem como uma de suas diretrizes a busca pelo sucesso nas etapas finais da cadeia de 

inovação, além do compartilhamento e divulgação dos resultados. 
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Para isso, é importante que os entraves à Inovação sejam identificados, compartilhados 

e tratados de forma conjunta pelas empresas. 

Em geral as empresas possuem formas de divulgação próprias. Entretanto, para o 

aumento da sinergia das atividades de P&D entre as empresas do grupo e uma divulgação mais 

abrangente do importante papel das empresas Eletrobras em ações de P&D+I no setor elétrico 

brasileiro, propõe-se que os resultados sejam apresentados nos GTs e nas reuniões da CPT, a 

realização de um workshop bianual e a criação de uma revista digital, ou solução equivalente. 

O Cepel desde sua criação tem como política a divulgação dos seus resultados e produtos 

nos principais fóruns técnicos nacionais e internacionais (CEPEL, 2019). Outras formas de 

divulgação e difusão do conhecimento são: 

 Treinamentos realizados em ciclos anuais; no ciclo 2018, por exemplo, foram 947 

participantes; 

 Cepel Notícias, no portal do Cepel; 

 Notícias publicadas na mídia especializada (ex: Canal Energia, Revista FGV; Eletro 

Evolução etc.). 

 

Como prática utilizada para a divulgação dos resultados alcançados com os Projetos de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, a Chesf vem participando de eventos científicos, 

destacando-se o Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica – Citenel, a 

publicação de seus resultados em revistas científicas e anais de Congressos e Workshops, e a 

apresentação dos mesmos por meio de eventos realizados nas áreas internas da empresa. 

A Eletronorte busca a divulgação de seus resultados e melhores práticas relacionadas à 

inovação por meio de notícias na Intranet e Internet, organização e participação em eventos 

como a Semana Eletronorte de Conhecimento e Inovação – SECI e o Citenel, respectivamente, 

além de publicação de materiais, como é o caso de cartilhas. 

Com relação à SECI, trata-se de um evento por meio do qual a empresa expõe os 

resultados dos projetos de P&D, bem como de inovações próprias de colaboradores que tiveram 

relevância no cenário da Empresa. 

 O acompanhamento do Programa de Ação requer a definição de indicadores que devem 

estar associados aos seus principais objetivos. O Quadro 21 apresenta os indicadores em suas 

respectivas categorias. As metas associadas aos indicadores propostos serão definidas no Plano 

de Ação anual da CPT 
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Quadro 21. Indicadores do Programa de Ação 

Fonte: Programa de Ação PD2019-2022, 2019 

 

3.4.3.2 O Plano de Ação 2019 

 

O Plano de ação é uma ferramenta de gestão utilizada para o acompanhamento da 

execução das atividades planejadas em P&D+I. A Secretaria Executiva da CPT acompanha os 

prazos das ações previstas no Plano de Ação em P&D+I da CPT, de acordo com o cronograma 

elaborado para este fim. 

O Cronograma é anual, do ano corrente, e lista sequencialmente, com cada responsável: 

as ações de P&D+I em curso em 2018 e/ou 2019, as ações sobre a implantação da nova estrutura 

da CPT (como aprovação e elaboração de todos os documentos necessários) e o planejamento 

das ações para o quadriênio 2019-2022.  

O Plano de Ação 2018 previu que a CPT devia “definir, com o apoio da Secretaria 

Executiva, proposta de Temas Prioritários e Linhas de Ação em P&D+I para compor o 

Programa de Ação 2019-2022. Também ficou estabelecido que o Programa de Ação 2019-2022 

terá como base os objetivos estratégicos do Sistema Eletrobras expressos no PDNG 2018-2022 

e suas atualizações. 

O Plano de Ação 2019, em vigor, estabelece ações relacionadas às atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação em 2019, no âmbito da Comissão de Política 

Tecnológica - CPT. O Plano de Ação 2019 tem como referência o Programa de Ação em 

 

 

Saldo de obrigações 

Aneel 

Razão entre o saldo acumulado e obrigação anual (Saldo P&D obrigatório com 

aplicação da Selic em dezembro do ano anterior/ obrigação do ano anterior) 

Redução do saldo Aneel (Razão entre os recursos utilizados no ano e o saldo Aneel 

disponível em dezembro do ano anterior) 

% de uso dos recursos obrigatórios anuais (Razão entre os recursos utilizados no 

ano e a obrigação anual) 

 

Prestação de contas à 

Aneel 

% de projetos concluídos com prestação de contas enviada à Aneel (projetos 

enviados/projetos concluídos) 

% de dispêndios em P&D reconhecidos de pela Aneel (Recursos reconhecidos pela 

Aneel no projeto/ Recursos gastos no projeto) 

Alinhamento aos 

Temas/Linhas de Ação 

% de projetos com alinhamento aos Temas/Linhas de Ação 

Sinergia das ações de 

P&D+I 

% de projetos conjuntos 

% de recursos aplicados em projetos conjuntos 

Internalização de 

conhecimento 

% de projetos que realizaram cursos ou treinamentos sobre seus resultados 

Geração de produtos 
% de produtos gerados pelos projetos que se transformaram em inovação, através 

de sua real utilização pela empresa e/ou setor 

 
Lei do Bem 

% ganho fiscal (Valor do benefício fiscal validado pelo MCTI /Total de benefício 
solicitado ao MCTI) 

% de projetos que receberam benefício fiscal (Total de Projetos elegíveis na Lei do 

Bem/ Total de Projetos P&D dentro do exercício apurado) 

Divulgação de resultados 
% de projetos cujos resultados foram apresentados na empresa 

% de projetos cujos resultados foram apresentados em eventos técnicos externos 
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Tecnologia e P&D+I das empresas Eletrobras 2019-2022. Ele também descreve as principais 

ações de acompanhamento do P&D+I em 2019, atendendo as diretrizes estabelecidas na 

Política de P&D+I das empresas Eletrobras. 

Em 2019, segundo o Plano de Ação (2019), os principais objetivos são o 

aperfeiçoamento e a consolidação do funcionamento da CPT e dos procedimentos de 

acompanhamento das atividades de P&D+I no âmbito da CPT. O documento do Plano de Ação 

2019 descreve cada ação da CPT, define a ação, quem são os responsáveis, e os prazos de 

acordo com o cronograma estabelecido.  

 

3.4.3.3 O SIPPED  

 

 Em junho de 2018 entrou em operação uma nova versão do Sistema de Informações de 

Projetos de P&D+I do Sistema Eletrobras – SIPPED. O SIPPED é uma ferramenta web para 

auxiliar o acompanhamento da carteira de projetos de P&D+I e consolidar as informações e os 

resultados relacionados às atividades de P&D+I do Sistema Eletrobras, sob responsabilidade 

da CPT. 

Em todas as reuniões da CPT, há uma apresentação pela Secretaria Executiva sobre a 

operacionalização do Sistema de Informações de P&D+I do Sistema Eletrobras – SIPPED e os 

desenvolvimentos futuros, o status do preenchimento do SIPPED.  

De acordo com os dados cadastrados no SIPPED pelas empresas, é possível extrair a 

carteira de projetos de P&D+I, que ao final de 2018, era formada por projetos regidos pela Lei 

9.991/2000, projetos de Itaipu e projetos do Cepel, totalizando 159 projetos.  

O SIPPED, como ferramenta de acompanhamento em alto nível dos projetos de P&D+I 

das empresas Eletrobras e Cepel (registro e consulta das informações), tem um papel importante 

a desempenhar nas atividades da CPT. A Figura 20 exibe a interface do sistema. 

A experiência no uso e as expectativas da CPT com relação à ferramenta evidenciaram 

a conveniência de aprimoramento da versão atual com a inclusão de novos recursos de interface 

e relatórios gerenciais, entre outras facilidades. A versão 2.0 do SIPPED prevista para ser 

disponibilizada no final de 2019 prioriza a evolução estrutural do sistema, com destaque para: 

 Nova estrutura de banco de dados; 

 Facilidade para incorporação de novas funcionalidades; 

 Previsão de compatibilidade futura com outros sistemas que trabalham com 

informações similares; 
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 Inclusão do conceito de projeto cooperado; 

 Nova interface mais amigável. 

 

Figura 20. Interface do SIPPED 

 
Fonte: SIPPED, 2019 

 

O gerenciamento do desenvolvimento da nova versão do SIPPED será realizado pela 

Secretaria Executiva da CPT que apresentará nas reuniões ordinárias da CPT as novas 

funcionalidades do sistema, à medida que forem sendo disponibilizadas. 

Adicionalmente, será realizado um levantamento das ferramentas/sistemas de gestão de 

projetos de P&D+I utilizados internamente pelas empresas Eletrobras e Cepel visando futuras 

oportunidades de integração. 

 

3.4.3.4 Grupo Temático da Inovação 

 

Dentro dos Grupos Temáticos subordinados da CPT, e cujos gestores são do CEPEL, 

existe um grupo chamando de Grupo Temático de Inovação (GTI). Este grupo possui objetivos 

diferentes aos demais grupos, visto que ele não se concentra em estudar e garantir a execução 

dos projetos de P&D+I de seu tema específico. O GTI é um Grupo Temático transversal que 

busca de forma uniforme em todas as empresas do Grupo Eletrobras desenvolver as 

competências relacionadas à inovação e reconhecer o esforço inovador dos empregados das 

empresas Eletrobras. 

De acordo com informações discutidas nas reuniões de CPT que deram origem ao GTI, 

o desenvolvimento de uma cultura de inovação nas empresas está intrinsecamente relacionado 

às práticas de gestão de pessoas adotadas pelas mesmas. Inovação é um processo que ocorre 

por meio das pessoas. Nesse sentido, praticas para estimular o pensamento criativo e o 
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aprendizado de seus empregados são formas eficazes para as empresas consolidarem esse 

processo.  

A primeira reunião do GTI aconteceu em agosto de 2018 com o nivelamento das 

informações (criação do GTI e demanda CPT – Prêmio empresas Eletrobras). Foram 

apresentados os Prêmios de Inovação das empresas Chesf, Eletronorte e Itaipu e como existem 

diferenças entre eles, foi consenso do grupo ampliar a discussão para estruturar a demanda do 

Prêmio de Inovação do Grupo Eletrobras. As macro diretrizes do Prêmio comum foram 

definidas e uma reunião conjunta em Brasilia com todas as empresas do Grupo foi realizada em 

Brasilia, que gerou o Manual do Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras. Este Manual foi 

aprovado na 1ª reunião de 2019 da CPT, em fevereiro de 2019, tendo como objetivo principal 

“fomentar a cultura de inovação nas empresas Eletrobras, por meio da valorização do esforço 

inovador de seus empregados”. 

De acordo com o Manual, é necessário incluir a realização do Prêmio no PDNG (Plano 

Estratégico das Empresas Eletrobras) e para cumprir este estabelecido, foi inserido no PDGN 

2019-2023, na diretriz estratégica “valorização das pessoas, o projeto “desenvolver a cultura da 

inovação”.  

O Plano Diretor de Negócios e Gestão 2019-2023 (PDNG 2019- 2023), alinhado ao 

Plano Estratégico 2015-2030 (PE 2015-2030), desdobra a estratégia de longo prazo nas cinco 

diretrizes estratégicas a seguir: Crescimento Rentável; Atuação Sustentável; Excelência 

Operacional; Aprimoramento da Governança e Integridade Empresarial e, ainda, Valorização 

das Pessoas. Esta última Diretriz Estratégica, Valorização das Pessoas, é definida por 

“Desenvolver e fortalecer competências técnicas e tecnológicas, valorizando os empregados e 

fomentando a cultura de resultados”, e é composta, no âmbito deste projeto, pela seguinte 

sequência de desdobramento: 

 Objetivo: Desenvolver projetos de P&D+I, com foco na agregação de valor. 

 Estratégia: Fomentar a atividade criativa e inovadora. 

 Iniciativa: Desenvolver a Cultura de Inovação (PDNG 2019-2023 – IGS – VP.2) 

 

A inclusão da iniciativa “desenvolver a cultura da inovação” no Plano Diretor de 

Negócios e Gestão (PDNG 2019-2023), tem como objetivo desenvolver as competências 

relacionadas à inovação até dezembro de 2019 e reconhecer o esforço inovador dos empregados 

das empresas Eletrobras até dezembro de 2020 (por meio do Prêmio de Inovação das empresas 

Eletrobras). Como cultura e inovação estão intrinsecamente relacionadas a pessoas, a Holding 

entende como principal desafio aprimorar as práticas de gestão de pessoas das empresas 
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Eletrobras, buscando influenciar o comportamento dos empregados em direção à inovação. 

Dessa forma, o projeto visa estimular o pensamento criativo e o aprendizado de seus 

empregados, aumentando a capacidade de inovar das empresas. 

Sendo o PDNG detalhadamente repassado e incluído nas estratégias das empresas da 

Holding, a área de estratégia da Eletrobras, em junho de 2019, deu início ao trabalho de 

desenvolver o tema “inovação” nas empresas Eletrobras, como intenção da liderança.  

 Dentro dessa perspectiva, os estímulos aos comportamentos desejáveis tornam-se 

fundamentais para sinalizar a todos, nas empresas Eletrobras, quais são os comportamentos 

esperados pela liderança em relação ao tema inovação. A própria existência do 

desenvolvimento de competências relacionadas à inovação e o reconhecimento por meio do 

Prêmio podem viabilizar a definição de metas específicas a serem buscadas pelas diversas áreas 

das empresas Eletrobras e colaborar na consolidação desse processo. 

Nesse contexto, a atuação e o envolvimento da liderança configuram-se como aspecto 

fundamental para a definição de rumos e o engajamento das pessoas, tornando possível alinhar 

a capacitação dos colaboradores à intenção estratégica de inovação, além de prover uma 

infraestrutura que facilite o compartilhamento dos conhecimentos que devem ser a matéria 

prima fundamental dos processos de inovação. 

Sendo assim, o incentivo de um ambiente onde a criatividade e a variedade de 

pensamentos dos indivíduos, assim como sua capacidade de articulação, relacionamento e 

celebração dos resultados sejam estimulados é condição importante para o desenvolvimento de 

uma cultura de inovação. 

Diante dessa premissa da Estratégia, este projeto visa desenvolver as competências 

relacionadas à inovação, por meio de um plano de desenvolvimento de competências, e 

reconhecer o esforço inovador dos empregados das empresas Eletrobras, por meio do Prêmio 

de Inovação das Empresas Eletrobras. 

 

3.4.3.5 O Prêmio de Inovação das empresas Eletrobras 

 

A Comissão de Política Tecnológica das empresas Eletrobras demandou ao Grupo 

Temático de Inovação Corporativa (GTI) a criação de uma premiação unificada nas empresas 

Eletrobras, cuja instituição foi aprovada pela Diretoria Executiva da Eletrobras, por meio da 

RES-233/2019, de 22.04.2019, nos termos do Manual do Prêmio de Inovação das Empresas 

Eletrobras, elaborado pelo GTI. 
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Na busca pela implementação sistemática de inovações para elevar a competitividade, 

uma das diretrizes da Política de P&D+I das Empresas Eletrobras estabelece que “as empresas 

Eletrobras devem fomentar mecanismos de reconhecimento e valorização dos colaboradores 

que contribuem para os resultados dos projetos de P&D+I”. Como forma de reconhecimento e 

valorização dos empregados, a CPT criou-se o Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras. 

O Prêmio é uma iniciativa da Comissão de Política Tecnológica – CPT, a ser realizado 

pela Eletrobras holding com a participação das empresas, com o objetivo principal de: 

“Fomentar a cultura de inovação nas empresas Eletrobras, por meio da valorização do esforço 

inovador de seus empregados”. 

Para viabilizar este objetivo, de acordo com o Manual do prêmio das Empresas 

Eletrobras (2019), a premiação tem como objetivos específicos: 

 Disseminar as soluções e os resultados que servirão de inspiração e de referência 

para a implementação de novas iniciativas inovadoras por outros empregados das 

empresas Eletrobras.  

 Promover a gestão do conhecimento (disseminar o conhecimento) das inovações nas 

empresas Eletrobras. 

 

O Prêmio utilizará como conceito de inovação:  "Solução implementada de forma 

inédita na empresa, que implique em efetivo aumento de receita e/ou qualidade, e redução de 

tempo e/ou custo, agregando valor aos negócios”. 

As soluções inscritas no Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras devem 

compreender: inovações em Produtos (bens e serviços produzidos) e em Processos (forma como 

esses bens são produzidos) e devem ser classificadas em uma das 03 (três) categorias a seguir: 

 Finalísticos: Devem ser classificadas nesta categoria as soluções que propiciem 

resultados econômicos e/ou operacionais em processos/produtos associados à 

geração/comercialização e transmissão de energia elétrica, bem como os serviços 

relacionados e o manejo/manutenção destas aplicações. 

 Gestão e Suporte: Devem ser classificadas nesta categoria as soluções que propiciem 

resultados econômicos e/ou operacionais em processos/produtos associados aos 

macroprocessos de gestão, os quais promovem a viabilidade da organização, e aos 

macroprocessos de suporte, os quais apoiam os processos finalísticos, de gestão e a 

si próprios. 
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 Socioambiental: Devem ser classificadas nesta categoria as soluções que contribuam 

para a mitigação ou redução de riscos e/ou impactos socioambientais decorrentes 

dos processos operacionais, técnicos ou de gestão. 

 

O Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras também será dividido em 3 (três) 

Modalidades: 

 Soluções provenientes de projetos de P&D da Eletrobras e das empresas de Geração 

e Transmissão: Nesta modalidade devem ser inscritas as soluções desenvolvidas por 

meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento da Eletrobras e das empresas de 

Geração e Transmissão, vinculados ao programa de P&D ANEEL instituído a partir 

da Lei 9.991/2000, aos fundos setoriais, e a outros projetos de P&D fomentados 

internamente ou resultantes de parcerias com empresas/instituições públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras. 

 Soluções provenientes de iniciativas desenvolvidas por empregados da Eletrobras e 

das empresas de Geração e Transmissão: Nesta modalidade devem ser inscritas as 

iniciativas desenvolvidas por empregados da Eletrobras e das empresas de Geração 

e Transmissão, que tenham criado soluções inovadoras em produtos ou processos. 

 Soluções provenientes de projetos de P&D do CEPEL ou de iniciativas 

desenvolvidas por seus empregados: Nesta modalidade devem ser inscritas as 

soluções desenvolvidas por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento, 

vinculados à carteira de projetos institucionais do CEPEL e iniciativas 

desenvolvidas por empregados do CEPEL. 

 

De acordo com o Manual do prêmio das Empresas Eletrobras (2019), são diretrizes 

gerais do Prêmio Empresas Eletrobras de Inovação: 

 O Prêmio terá edições bianuais. Nos anos ímpares serão promovidas as ações de 

sensibilização/engajamento e nos anos pares as ações para a realização da 

premiação. 

 Todos os colaboradores das empresas Eletrobras poderão participar. É vedada a 

participação dos representantes das comissões de Política Tecnológica (CPT), 

organizadora e julgadora. 

 A comissão organizadora é formada pelos representantes do Grupo Temático 

Inovação Corporativa (GTI), no âmbito da CPT. 
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 Cada empresa participante pode pré-inscrever até 3 (três) soluções em cada 

quadrante da Matriz Modalidade/Categoria. As pré-inscrições das soluções devem 

ser realizadas única e exclusivamente pelo representante indicado por cada empresa. 

 As soluções inscritas serão avaliadas por comissões temáticas, formadas por 

especialistas definidos pelos representantes das empresas na CPT.  As soluções 

inscritas serão avaliadas conforme os requisitos e pontuações conforme as 

modalidades/categorias do Prêmio. São requisitos: Resultado Tecnológico e/ou 

processo, Resultado financeiro, Abrangência e Resultado Sócio Ambiental. 

 Caberá a cada empresa informar a titularidade sobre os direitos da Propriedade 

Intelectual das soluções inscritas no Prêmio. 

 Serão premiadas com visitas técnicas, participação em congressos, ou outras formas 

de premiação, a critério da CPT, as 3 (três) soluções com maior pontuação em cada 

Modalidade/Categoria no processo de avaliação 

 Paralelamente à apresentação das soluções, será destinado um espaço específico 

(Feira de Inovação), onde as empresas terão a oportunidade de expor suas soluções 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados das entrevistas, cuja técnica de análise, 

conforme já explicada no capítulo de metodologia, foi a de conteúdo.  

 As análises foram feitas considerando as três categorias finais: arquitetura 

organizacional, contextualização da inovação e capacidade de inovação. Cada análise de 

categoria constitui-se dos trechos selecionados das falas dos entrevistados e, também, conta 

com o respaldo do referencial teórico. 

 Em cada categoria, foi usada a seguinte lógica para interpretar os resultados: 

primeiramente foi explicado quais perguntas foram feitas em cada categoria e o que se 

pretendeu atingir com as mesmas, depois buscou-se no referencial teórico e na análise 

documental (no caso analisado) o que se encontrava em relação a essas informações das quais 

se buscava auferir,  depois foi descrito no geral o que se observou no caso analisado (sempre, 

após falar da Eletrobras e da CPT como um todo, especificando a Eletronuclear), 

posteriormente a análise era feita pela pesquisadora e as novas informações, quando 

necessárias, eram colocadas em quadros explicativos. Por fim, algumas falas dos entrevistados, 

consideradas relevantes para a pesquisadora, e que sustentaram as análises foram descritas. 

Propostas em relação a essas análises foram feitas na conclusão, ou seja, no fechamento da 

análise das categorias como um todo, sempre também se relacionando ao referencial teórico e 

na análise documental.  

 

4.1 ARQUITETURA ORGANIZACIONAL 

 

Esta categoria de análise busca identificar os tipos de arquiteturas organizacionais que 

estão sendo adotados por empresas do Grupo Eletrobras para gerenciar P&D+I, ou seja, as 

inovações e o programa de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Para analisar como as empresas estão estruturando suas áreas de P&D+I, foram 

consideradas as cinco dimensões propostas pelo Modelo Estrela de Galbraith (1995): estratégia, 

estrutura, processos, pessoas e sistemas de recompensa. 

Para cada uma das cinco dimensões do Modelo Estrela de Galbraith (1995), foram 

detalhados os aspectos no roteiro semiestruturado desenvolvido para nortear o encaminhamento 

das entrevistas, como se explicita em seguida, em cada uma das dimensões explicitada. 

A dimensão Estratégia, de acordo com Galbraith (1995), determina as metas e os 

objetivos da organização, assim como os valores e a missão a ser alcançada. Ao definir a direção 
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a ser seguida pela organização, ela estabelece os parâmetros que nortearão a escolha do desenho 

organizacional mais adequado para a implementação das estratégias.  

Na dimensão Estratégia, foram levantadas questões a respeito do planejamento 

estratégico das empresas e do Grupo Eletrobras, e como a inovação estava posicionada nas 

estratégias organizacionais. Também buscou-se conhecer se as ações relacionadas aos projetos 

de inovação convergem com as demandas que são feitas pelo planejamento estratégico das 

empresas.  

Em relação ao setor nuclear, buscou-se nessa dimensão conhecer as principais 

tendências tecnológicas do setor, as principais necessidades de mudanças internas à 

Eletronuclear e os principais projetos de P&D+I em curso ou a iniciar, de modo a verificar se a 

empresa possui ou caminha para uma estratégia tecnológica e/ou seleção de tecnologias 

coerente com as necessidades do setor e internas à empresa.  

De acordo com Guimarães e Mattos (2013), e conforme referencial exposto, é 

importante salientar que o emprego da alta tecnologia e a permanente mudança tecnológica não 

garantem o sucesso da empresa, pois podem não estar ajustados ao perfil de prioridades 

competitivas ou estratégias empresariais. Uma tecnologia apropriada é aquela que impulsiona 

a estratégia e dá à empresa uma vantagem sustentável. Os potenciais alternativos tecnológicos 

devem ser analisados desse ponto de vista e, aquelas que não passarem por esse critério, deverão 

ser abandonadas, mesmo que representem significativos avanços técnicos em termos absolutos. 

A elaboração de uma estratégia tecnológica inicia-se pela análise da situação atual da 

empresa. Internamente, identifica-se seu perfil, suas unidades de negócio, as vantagens 

comparativas que a empresa detém, seus pontos fortes e suas limitações. Em seguida, são 

identificadas mudanças no ambiente externo, nas dimensões políticas, econômica e tecnológica 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013). 

Além disso, é diretriz geral da Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das 

Empresas Eletrobras que a estratégia de P&D+I deve estar sempre alinhada ao Plano 

Estratégico da holding.  

Após a realização das entrevistas foi possível observar a existência de planejamentos 

específicos de P&D+I elaborados com base no estabelecimento de linhas gerais de pesquisa.  

Como já explicado, os projetos de P&D+I, consistem em atividades de 

pesquisa/desenvolvimento que buscam solucionar os desafios associados às Linhas de Ação. 

Os projetos de P&D+I a serem iniciados a partir de 2019 devem estar associados às Linhas de 

Ação do Programa de Ação 2019-2022. O Programa de Ação da CPT é um programa de ação 
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quadrienal e representa o plano estratégico de P&D+I da Comissão de Política Tecnológica das 

empresas Eletrobras - CPT. 

O CEPEL exerce a Secretaria Executiva de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D+I) e Tecnologia da CPT e, neste papel, gere a estratégia de P&D+I das empresas 

Eletrobras, acompanha a execução de atividades em Tecnologia e P&D+I, e conta com a 

atividade dos grupos temáticos (GTs) que elaboram e encaminham para aprovação da CPT a 

estratégia de P&D+I. 

Também pode-se constatar que as estratégias de P&D+I estão de acordo com o Plano 

Estratégico da Eletrobras já que, para a definição dos Temas e Linhas de Ação que compõem 

este Programa de Ação, foi realizado um levantamento preliminar das estratégias do sistema 

Eletrobras contidas no Plano Diretor de Negócios e Gestão – PDNG. 

Vale retomar que, além dos Planos Diretores de Negócios e Gestão, PDNG 2018-2022 

e PDNG 2019-2023, foram consultados os seguintes documentos relacionados às estratégias do 

setor elétrico como: Plano Decenal de Energia 2027 (EPE, 2017), Prospecção Tecnológica no 

Setor Elétrico Brasileiro (CGEE e ANEEL, 2017), Projetos Prioritários de P&D (ANEEL, 

2015), Desafios da Nação (IPEA, 2018) e o último Programa de Ação 2015-2018 da CPT de 

2014. A partir da análise destes documentos foi identificado um conjunto inicial de Temas e 

suas Linhas de Ação para estratégia de P&D+I das Empresas Eletrobras. 

Segundo o Entrevistado B, o planejamento estratégico de P&D+I dá a visão a todos do 

futuro, pois permite no momento atual analisar as defasagens de desenvolvimento tecnológico, 

e permite planejar o que é necessário melhorar para estar no futuro pretendido. Segundo ele, a 

percepção da holding, em relação às outras empresas, é que ainda há pouca sinergia, pois não 

se sabe ainda com exatidão como acontece a gestão dos projetos de inovação dentro das 

empresas, mas que a CPT está cumprindo esse objetivo, ou seja, está buscando atingir uma 

cultura de inovação forte, em que os projetos pilotados pela mesma venham a partir dos gaps 

de inovação vistos na visão de longo prazo do Grupo.  

O Entrevistado C vai na mesma linha de opinião que o Entrevistado B, porém chama a 

atenção que os projetos de P&D+I não conflitam com a estratégia da empresa, mas não significa 

que são definidos na estratégia ou de acordo com ela e que essa seria uma das funções e 

importância da CPT.  

O entrevistado D reforça que a CPT tomou o cuidado de alinhar o Programa de Ação 

com os planos estratégicos das empresas. O mesmo conta que a CPT reuniu todas as empresas 

e discutiu-se, para um horizonte de quatro anos, quais seriam os temas importantes a serem 

desenvolvidos para as empresas, quais são os recursos financeiros e humanos disponíveis de 
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cada empresa para desenvolver as linhas de ação. Segundo ele, toda essa discussão gerou o 

programa de ação e afirma que a ideia é que esses projetos das empresas no âmbito da CPT 

estejam alinhados com o Programa de Ação, e que é a mesma que verifica esse alinhamento. 

Também foi possível evidenciar que a inovação é presente nas estratégias do Grupo 

Eletrobras, porém, para os entrevistados, este tema é um ponto de melhoria. Em seu Plano 

Diretor de Negócios e Gestão, as empresas Eletrobras tem buscado alinhar a carteira de projetos 

socioambientais com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), viabilizando assim 

a Agenda 2030 lançada pela ONU, destacando-se, pela relação com as ações de P&D+I: energia 

acessível e limpa; indústria, inovação e infraestrutura; e combate às mudanças climáticas. 

Os entrevistados A e B disseram que a inovação foi incluída no PDNG – a carteira de 

projetos que são relacionados à estratégia e que são distribuídas para as empresas, que 

desenvolvem seu plano estratégico específico – e que está em valores empresariais: inovação 

em empreendedorismo. O entrevistado B que a CPT tem um papel de alta gestão nas direções 

estretégias das empresas com a aprovação da política, do prêmio, no encaminhamento da 

ratificação para outras empresas, e outros. Já o Entrevistado B afirma que apesar de estar na 

estratégia ainda acha que tem pouca sinergia e acredita que nesse ponto há uma oportunidade 

de melhoria. 

O entrevistado C percebe menos a relevância do tema inovação nas estretégias ao dizer 

que o PDNG tem, na categoria menos prioritária, alguns projetos que fomentam a inovação. Ele 

ainda reforça que a inovação tem que virar estratégia dentre as prioridades, e que não parece 

para ele que tenha virado, nem na holding e nem em nenhuma empresa.  

Em relação à Eletronuclear, apenas um entrevistado disse conhecer o PDNG da holding 

e que acredita que o plano de negócios, onde tem os projetos estratégicos da Eletronuclear, é 

realizado com um esforço para fazer este alinhamento ao PNDG. Ressalta que no PNDG há 

vários projetos, mas não fica muito evidente quais são específicos de inovação. Outro 

entrevistado afirma que, no planejamento estratégico da Eletronuclear, há pouco de inovação 

que se traduz em políticas dentro da empresa e que ele acha que o plano de negócios da empresa 

nem fala de inovação. Os demais entrevistados pensam que os projetos de inovação da empresa 

não necessariamente estão ligados ao planejamento estratégico, são projetos de demanda 

cotidiana da empresa. Dois ou mais entrevistados vão de acordo com essas afirmações ao 

salientarem que é de suma importância para a Eletronuclear que a inovação seja incluída no 

planejamento estratégico da empresa com algum objetivo, com indicadores de inovação na 

administração da organização, para engajamento e, principalmente, que seja definida um 

financiamento específico para este tema.  
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Também não foi possível identificar um planejamento específico de P&D+I na 

Eletronuclear. A empresa possui representantes nos Grupos Temáticos que elaboram a 

estratégia do Grupo Eletrobras, porém não apresentou projetos relacionados às linhas de 

Pesquisa que compuseram o Programa de Ação. Porém a empresa participa do grupo da CPT e 

está sujeita aos moldes de funcionamento sobre as ações de inovação do Grupo Eletrobras e 

tem inclinado suas ações para estruturar a gestão interna e as suas próprias estratégias de 

P&D+I.  

Um dos motivos para que a Eletronuclear não esteja ainda na mesma maturidade das 

empresas do Grupo em termos de estratégias de P&D+I e para que não participe ainda tão 

ativamente das atividades da CPT é que a Eletronuclear não está sujeita à Lei no 9.991/2000, 

pois, de acordo com a Nota Técnica 403/2009-SER/ANEEL de 03/12/2009, a empresa não é 

considerada prestadora de serviços públicos e não tem o compromisso de aplicar recursos em 

P&D e Eficiência Energética. 

Vale ressaltar que Itaipu, como empresa binacional, não está sujeita à Lei no 9.991/2000; 

entretanto, a empresa reconhece a importância das atividades de P&D+I e investe em projetos 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em especial no PTI – Parque Tecnológico de Itaipu. 

Dentro do Programa de Ação apresenta valores de investimentos em P&D+I não relacionados 

aos recursos financeiros chamados de Recursos associados à Lei no 9.991/2000, mas aos valores 

chamados de Recursos Próprios.  

Embora a Eletronuclear não tenha apresentado projetos de P&D+I na elaboração do 

Programa de Ação, nas entrevistas foi possível identificar um levantamento de projetos de 

inovação que poderiam compor a sua própria estratégia de P&D+I. Porém esses projetos são 

geridos como projetos comuns e independentes, de variados setores e de forma pulverizada na 

empresa, e não há uma classificação desses projetos como projetos de inovação. Logo não há, 

a princípio, como identificar se as ações relacionadas à P&D+I convergem com os projetos 

oriundos do planejamento estratégico da Eletronuclear, assim como não foi possível observar a 

inovação como estratégia empresarial.  

 A fim de verificar se a empresa caminha para uma estratégia tecnológica e/ou seleção 

de tecnologias coerente com as necessidades internas à empresa e/ou às tendências nucleares 

do setor, primeiramente questionou-se aos entrevistados da Eletronuclear quais seriam as 

principais mudanças futuras do setor nuclear e dos setores internos à empresa.  

 No Quadro 22, observa-se as respostas comuns a dois ou mais entrevistados (de uma 

totalidade de 5 pessoas), podendo fazer a comparação entre demandas tecnológicas do setor 

nuclear e demandas tecnológicas Eletronuclear. 
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    Quadro 22. Comparação entre demandas tecnológicas do setor nuclear e Eletronuclear 

Principais Tendências Tecnológicas do Setor 

Nuclear 

Principais demandas tecnológicas internas a 

Eletronuclear 

 Reatores Modulares/ Pequenos Reatores 

 Novos Combustíveis 

 Processo de Gestão de Projetos de Novas 

Usinas 

 Instrumentação e Controle digital 

 Automação de processos, inclusive 

administrativos com softwares para aprovação de 

documentos  

 Operação de Combustíveis tolerantes à falha/ 

acidentes 
     Fonte: Elaborado pela autora 
 

Posteriormente, questionou-se aos mesmos quais os principais projetos de P&D+I 

estavam em curso ou a iniciar na empresa. O Quadro 23 sintetiza a relação dos projetos 

respondidos. 

 

Quadro 23. Projetos P&D+I Eletronuclear 
Projetos P&D+I em curso Projetos P&D+I a iniciar 

 Estudo de Corrosão em ambientes marinhos 

 Extensão de Vida útil A1 

 Qualificação Ambiental 

 Tecnologia Digital de Angra 3 

 Ativos Isotópicos 

 Carteira de projetos com CEPEL, com aporte 

anual sendo os atuais: Ensaio de Descargas Parciais 

dos Geradores, Barramentos, Para-raios dos 

Transformadores, Desenvolvimento Software Diane 

para cartões eletrônicos, motores e transformadores.  

 Busca de um novo modelo (e único, para caso 

Brasil) de negócio para viabilização de A3 

 Armazenagem a Seco de Combustível 

 Monitoramento das Encostas - Impacto de 

Segurança nas Usinas 

 Comportamento do Mole com as ondas 

 Inspeção de usinas com robôs e drones - protótipos 
de robôs 

 Modelagem econômico financeira de novas usinas 

com o CEPEL 

 Extensão do ciclo de vida de A1 e A2 

(combustível) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Paralelo à realização das entrevistas, a Eletronuclear finalizou um levantamento com 

suas Diretorias técnicas e de operação (DT e DO, respectivamente) de informações das ações 

de inovação da empresa no ano de 2018. Esse trabalho foi realizado pelo Departamento de 

Novos Empreendimentos, cuja uma das atribuições está a acompanhar as atividades de P&D+I 

do Grupo Eletrobras e resultou num primeiro documento organizado e centralizado de P&D+I 

da Eletronuclear. 

 Este levantamento ocorreu pela demanda da Eletrobras, através da CPT, com o objetivo 

de cálculos de benefícios fiscais pela Lei do Bem para o Grupo. Conforme abordado no 

referencial teórico, a Lei no 11.196/05, conhecida como Lei do Bem, promove incentivos fiscais 

para empresas realizarem pesquisas e desenvolverem inovações tecnológicas. Os descontos 
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oferecidos diretamente sobre o Imposto de Renda podem chegar a 60% dos gastos com a 

P&D+I.  

 Foram informados por essas Diretorias os projetos realizados em 2018 e os valores 

gastos nesse período com recursos humanos (mão de obra interna e contratada), com contratos 

de parceria com instituições de pesquisa e/ou empresas privadas relacionadas aos projetos de 

inovação e com materiais de consumo utilizados nesses projetos. A relação final de projetos de 

P&D+I, no ano de 2018, para a Eletronuclear encontra-se no Quadro 24. Os projetos CEPEL 

referem-se aos projetos desenvolvidos no ano de 2018 que justificam o aporte anual que a 

Eletronuclear realiza com esse Centro de Pesquisas. 

 

 Quadro 24. Levantamento projetos de inovação Eletronuclear – Lei do Bem 

 Projeto de P&D+I Descrição 

1 

Programa de Qualificação 

Ambiental de Equipamentos 

Elétricos e de I&C 

Demonstração da habilidade do equipamento em executar a função 

de segurança requerida, nas condições de projeto especificadas e em 

qualquer momento de sua vida qualificada 

2 

Projeto Ativo Isotópico 

(Desenvolvido pela ETN em 

Parceria Tecnológica com o 

IPEN-CNEN/SP) 

O objetivo é a caracterização isotópica dos rejeitos radioativos 

gerados na CNAAA. Este projeto está sendo desenvolvido em uma 

Parceira Tecnológica com o IPEN-SP 

3 

Contribuição de Associado 

Especial ao CEPEL para 

utilização de serviços 

tecnológicos do Centro 

Avaliação Dielétrica - Ensaio de Descargas Parciais - dos Geradores 

Elétricos Principais das Usinas Angra 1 e Angra 2 

Avaliação Dielétrica - Ensaio de Descargas Parciais - dos 

Barramentos de Saída (bus duct) dos Geradores Elétricos Principais 
das Usinas Angra 1 e Angra 2 

Ensaio de Descargas Parciais nos Para Raios dos Transformadores 

Elevadores de Saída das Usinas Angra 1 e Angra 2 

Suporte no Desenvolvimento e Aplicação do Software DianE para 
Monitoração dos Cartões Eletrônicos das Usinas Angra 1 e Angra 2 

Suporte no Desenvolvimento e Aplicação do Software DianE para 

Motores e componentes elétricos das Usinas Angra 1 e Angra 2 

Suporte no Desenvolvimento e Aplicação do Software DianE para 

Transformadores das Usinas Angra 1 e Angra 2 

4 

Sistema de Controle de Acesso 

Eletrônico às Áreas 

Radiologicamente Controladas 

da CNAAA 

Desenvolver um sistema novo para CAE, que realiza a gestão de 

acesso às áreas radiologicamente controladas das usinas, utilizando 

tecnologias atuais, que atenda às necessidades da Eletronuclear e 

que permita sua evolução 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Comparando os quadros 23 e 24 vemos que o Projeto de Sistema de Controle de Acesso 

Eletrônico às Áreas Radiologicamente Controladas, realizados pelo laboratório de elétrica do 

Parque Tecnológico de Itaipu não foi citado nas entrevistas. Este projeto é recente e foi iniciado 

em junho de 2018 e, por este motivo, pode não ter sido lembrado e citado durante as entrevistas. 

Por outro lado, pode-se verificar que o primeiro levantamento de P&D+I realizado pela 

Eletronuclear ainda não contempla todos os projetos em andamento apurados através das 

entrevistas semiestruturadas, conforme Quadro 23. 
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 Além disso, através da avaliação documental realizada para esta pesquisa, 

principalmente nos documentos da CPT relacionados ao SIPPED e Programa de Ação 

(conforme Quadro 9 - Levantamento documental), foi verificado que não só as iniciativas de 

P&D+I da Eletronuclear foram informadas, mas também o aporte anual repassado para o 

CEPEL, pela Eletronuclear. Nesses documentos fica claro que a Eletronuclear não tem 

informações porque não tem a obrigatoriedade com a ANEEL mas, o mesmo é falado sobre 

Itaipu, porém é destacado o interesse de Itaipu em Inovação e suas iniciativas próprias. A 

criação e aprovação do Programa de Ação aconteceu no início de 2019 e, a Eletronuclear não 

conseguiu informar a tempo, pois nesse período buscava centralizar as informações de P&D+I, 

espalhadas pela usina. 

 Além das ações iniciais em termos de P&D+I e do levantamento dos projetos de 

inovação, embora a Eletronuclear não tenha esse tema evidente em suas ações estratégicas, é 

possível verificar se os projetos desenvolvidos atualmente pelo menos encontram-se na direção 

das tendências tecnológicas esperadas pela empresa e pelo mercado nuclear. 

De acordo com o Quadro 22, as principais tendências tecnológicas do setor conhecidas 

pela Empresa são os reatores modulares e/ou pequenos reatores e o desenvolvimento de novos 

combustíveis. Na fase de pesquisa documental pode-se verificar quais são as tendências 

nucleares mundiais até o ano de 2050 e constatou-se que a percepção da empresa vai de 

encontro à essas tendências mundiais.  

No documento de mapeamento (roadmap) da energia nuclear estudado, os pequenos 

reatores modulados são citados como solução de interesse para pequenas e médias usinas 

nucleares para reduzir os custos de capital e para geração em sistemas isolados, longes das redes 

de transmissão. Segundo Guimarães (2012), pequenas unidades são vistas como um 

investimento muito mais controlável do que as grandes e alguns dispositivos de segurança 

necessários nas usinas de grande porte não são necessárias nos futuros projetos de pequeno 

porte (GUIMARÃES, 2012). 

 Sobre a utilização de novos tipos de combustíveis e fluídos de resfriamento o 

mapeamento (roadmap) da energia nuclear descreve sobre pesquisa e desenvolvimento futuras 

usinas nucleares para emprego após a década de 2020, chamadas de Geração IV. São conceitos 

bastante diversos dos atuais, que são basicamente fundamentados em reatores resfriados a água 

com combustível óxido de urânio. Segundo Guimarães (2012), os principais desafios de P&D 

incluem o desenvolvimento de novos combustíveis (tal como combustíveis de cerâmica 

revestida ou partículas de combustível) e materiais, assim como o projeto do núcleo e da turbina 

de hélio. O ciclo de combustível do tório mostra ter muitas possíveis vantagens sobre o ciclo 
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de combustível do urânio, incluindo a grande abundância do tório na crosta terrestre, 

propriedades físico‐químicas e nucleares superiores, melhor resistência à proliferação de armas 

nucleares e menor produção de plutônio e actinídeos. Segundo o autor, o desenvolvimento de 

tecnologias avançadas de reprocessamento de combustível também é um importante objetivo 

de P&D (pesquisa e desenvolvimento) no setor nuclear (GUIMARÃES, 2012). 

 Os estudos sobre o futuro tecnológico da geração elétrica nucelar também apontam 

outras alternativas tecnológicas para as usinas nucleares. Eles apresentam as principais 

evoluções pretendidas para as usinas que compõe o parque nuclear atual em operação, 

chamadas de Geração II. As usinas da Geração I representam as primeiras usinas comerciais, 

basicamente protótipos de demonstração industrial. Esses projetos modernos para a Geração II 

de usinas nucelares são chamados de Geração III e incluem diversas evoluções tecnológicas em 

relação à geração anterior, como, por exemplo, Instrumentação e Controle (I&C) digital, 

dispositivos para enfrentar acidentes severos (como recuperador de “corium”). Alguns deles 

são chamados de “Geração III+”, quando incluem também dispositivos inovadores de 

segurança intrínseca, como resfriamento passivo por circulação natural (GUIMARÃES, 2012).  

 Sobre os reatores já existentes percebe-se que a Eletronuclear também se encontra 

coerente com os estudos realizados na área nuclear mundial, quando as entrevistas apontam 

como necessidades internas às usinas hoje instaladas a Instrumentação e o Controle digital e 

também a operação de Combustíveis tolerantes à falha/ acidentes. 

 Segundo Guimarães (2012), o desenvolvimento contínuo das tecnologias de reatores e 

do ciclo do combustível é importante para atingir o pleno potencial das usinas nucleares 

mundiais em termos de competitividade com outras fontes de energia. Segundo o autor, o 

crescimento do setor nuclear mundial não exige grandes saltos tecnológicos. Os obstáculos para 

um crescimento nuclear mais rápido a curto e médio prazo estão ligados primeiramente às 

políticas industriais e econômicas (GUIMARÃES, 2012).  

 Nesse aspecto vemos que a Eletronuclear também considera importante em relação às 

suas demandas tecnológicas as questões políticas e econômicas para fomentar o crescimento do 

setor nuclear brasileiro, principalmente no desenvolvimento de novas usinas. O entrevistado J 

ressaltou bastante esse ponto em suas colocações, dizendo que na estratégia de P&D+I o 

desenvolvimento de novas usinas deve ser discutido, e que antes de se discutir qual opção 

tecnológica de reatores da Geração III ou III+ será adotada, a inovação de estar focada na busca 

de um novo modelo de negócio que viabilize a retomada da usina. Outros entrevistados também 

apontaram como demanda tecnológica criar ou redefinir o processo de Gestão de Projetos de 
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Novas Usinas, de modo a não cometer os mesmos erros principalmente na construção de Angra 

3 e ganhar confiabilidade nesse tipo de empreendimento. 

 Por fim, o estudo de futuro tecnológico da geração nuclear citou os reatores a fusão 

nuclear, um projeto internacional de construção do mais avançado reator experimental e a longo 

prazo, o desenvolvimento dos reatores nucleares híbridos fusão-fissão. Sobre essas tecnologias 

nada foi abordado pela Eletronuclear durante as entrevistas e nem verificado na análise 

documental. Já a automação de processos, inclusive administrativos com softwares para 

aprovação de documentos, foi bastante citada pelos entrevistados, o que apresenta uma 

demanda de melhoria administrativa específica Eletronuclear e é o único ponto levantado que 

não consegue se comparar com o estudo de tendências tecnológicas nucelares mundiais. 

 Percebe-se que a Eletronuclear tem sentido bastante com as novas configurações 

estratégicas da holding no que se diz respeito à inovação. A empresa tem buscado suas 

informações e dar as respostas necessárias à gestão da CPT e isso tem trazidos benefícios à 

empresa, pois o tema Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação tem chegado à alta direção e 

presidência da empresa, assim como as necessidades primárias para o avanço das questões e 

atendimento da Eletrobras e para a equidade de maturidade em relação às outras empresas do 

grupo.  

 Em relação as atividades de P&D+I levantadas pelos entrevistados e pela demanda da 

Lei do Bem, de acordo com os Quadros 23 e 24, percebe-se que a busca de um novo modelo de 

negócio para viabilização de Angra 3 e o estudo de modelagem econômico financeira de novas 

usinas com o CEPEL vai de encontro que o entrevistado J citou ser prioridade antes do 

desenvolvimento das tecnologias apontadas no estudo do mapeamento analisado. O estudo de 

utilização de tecnologia de instrumentação digital também apresenta dentre as ações 

desenvolvidas e coloca a Eletronuclear como usina com perspectivas à Geração III, conforme 

tendência do estudo. As tendências de pequenos reatores nucleares e relacionadas aos 

combustíveis entende-se ser uma segunda prioridade para a Eletronuclear, e estão de acordo 

com o estudo, já que essas ações se referem a usinas de Geração IV, usinas mais modernas que 

as de Geração III. A automação de processos administrativos levantada pelos pesquisados não 

foi identificada como ações de P&D+I em curso ou pretendidas pela Eletronuclear. As demais 

ações apresentadas pela Eletronuclear não são citadas como tendências futuras.  

Seguindo a análise desta categoria, os Processos de acordo com Galbraith (1995), 

descrevem os fluxos de informações que atravessam toda a empresa. Já a dimensão Estrutura, 

define a forma como a organização distribui internamente o poder e a autoridade. 
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Para atender essas duas dimensões, foram levantadas questões a respeito da estrutura 

organizacional da área gestora de P&D+I, e como esta área se relaciona com os gerentes de 

projetos, com a ANEEL, com as empresas do Grupo (no caso Eletrobras) e com a Eletrobras 

/CPT (no caso Eletronuclear) e com as demais empresas do setor e/ou parceiros. Foram 

levantados os macroprocessos desenvolvidos nos setores de P&D+I, como acontece o fluxo de 

informações e/ou cooperações entre as empresas e o alinhamento entre os processos, a estrutura 

organizacional adotada e também a estratégia. Com essas duas dimensões é possível mapear 

como a gestão dos projetos de inovação, sejam de cada empresa ou sejam em conjunto no grupo 

Eletrobras.  

A gestão da inovação tecnológica, segundo os autores Pfitzner, Filho e Brittes (2016), é 

um macroprocesso de sistematização de outros processos correlatos e ferramentas para uma 

melhor apropriação dos resultados da inovação pela organização. 

Em relação ao setor nuclear, além desses questionamentos, buscou-se também levantar 

quais são as áreas da empresa de maior interesse da área de gestora de P&D+I, assim como 

sobre as principais fontes internas e externas de inovação, de forma a ajudar a empresa a ampliar 

sua visão sobre as possíveis áreas de atuação pela área gestora de P&D+I da Eletronuclear.  

Tigre (2006) ressalta que a introdução de uma inovação em uma empresa não acontece 

no vácuo. Existe uma estrutura operacional e gerencial implantada, assim como rotinas, 

procedimentos e uma subjacente cultura organizacional que apoia e garante que as tecnologias 

de fato sejam implementadas. Para o autor, o sucesso na introdução de novas tecnologias 

depende fundamentalmente das estruturas de gestão da empresa, e como elas estão capacitadas 

absorverem eficientemente novos equipamentos, sistemas e processos produtivos. 

Guimarães e Mattos (2013) mostram quais os principais elementos da gestão 

tecnológica da unidade de P&D e de toda a empresa, que o plano estratégico tecnológico deve 

abordar sendo a estrutura organizacional, que define a relação de autoridade e responsabilidade 

entre administração central e a área de pesquisa e desenvolvimento, e a política de propriedade 

industrial, em especial a de licenças e patentes.  

Entre os objetivos da CPT, destacam-se, aqueles referentes à busca da atuação de forma 

integrada e sinérgica, e à maximização do uso do Cepel em toda a cadeia de inovação 

tecnológica e no assessoramento à aplicação de conhecimento técnico estratégico, com vistas à 

otimização dos investimentos em P&D+I e Tecnologia. Destaca-se, também, que a cooperação 

entre equipes e empresas Eletrobras nos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - 

P&D+I D, por meio da Comissão de Política Tecnológica – CPT, deve ser realizada entre as 

Empresas Eletrobras. 
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 Na política do grupo pode-se destacar como diretriz geral que o planejamento das ações 

de P&D+I das empresas Eletrobras deva atender às diretrizes estabelecidas pelo acionista 

majoritário por meio das políticas e planos, à legislação específica vigente do setor e às 

necessidades de P&D+I das empresas Eletrobras, garantindo que os esforços se mantenham 

alinhados com todos os objetivos e interesses dos envolvidos.  

A gestão da tecnologia coordena a P&D, a engenharia e o gerenciamento para planejar, 

desenvolver e implementar novas capacidades tecnológicas que possam impulsionar as 

estratégias corporativas e de operações da empresa. Significa identificar as possibilidades 

tecnológicas que devem ser buscadas por meio da P&D, selecionando as tecnologias a serem 

obtidas tanto de fontes internas quanto externas, prosseguindo então, pelo sucesso em sua 

implementação como novos produtos, processos e serviços (GUIMARÃES e MATTOS 2013). 

Segundo os autores, a estratégia tecnológica é constituída por três componentes básicos: 

 Medidas rotineiras que busquem elevar a produtividade e qualidade 

 Projetos de inovação que garantam a tecnologia necessária para a modernização e a 

expansão 

 Ações empreendedoras para enfrentar rupturas tecnológicas imprevistas, 

promovendo alianças estratégicas ou investindo em novas unidades de negócios 

 

Dentro da gestão da inovação, a cooperação aparece como uma técnica importante na 

visão da CPT. Cabe lembrar que, na visão sistêmica de inovação, além da inovação ser 

considerada como um processo mais amplo, que considera uma rede de agentes e interações 

complexas, a perspectiva sistêmica da inovação considera as relações com agentes externos às 

firmas, como forma de acessar conhecimentos externos à firma, de estabelecer vínculos de 

cooperação e de explorar sinergias importantes para inovar de maneira bem-sucedida. De 

acordo com os autores Castro et al. (2017), as redes formadas com instituições de pesquisa, 

universidades, fornecedores e outros parceiros empresariais, concorrentes, consumidores e 

usuários, instituições de política pública, órgãos de representação de classe, entre outros, são 

reconhecidas como importantes ao processo inovativo. 

 Nesse sentido, o departamento de P&D+I de uma empresa do SEB, por exemplo, pode 

ser visto como um agente que, além de empreender esforços e recursos em projetos e ser capaz 

de gerar conhecimento e novas tecnologias, também pode ser um agente articulador de uma 

rede de departamentos da firma com atores internos e externos. 

 Como ação inicial em termos de estrutura organizacional da área gestora de P&D+I do 

grupo Eletrobras, a Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras, Res-116/2012, de 
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09/02/12, “Reorganização das Atividades de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação Tecnológica (P&D+I) da Eletrobras”, estabeleceu a Comissão de 

Política Tecnológica (CPT) das empresas Eletrobras, definindo a estrutura associada, as 

atribuições e as responsabilidades específicas. 

 A Comissão de Política Tecnológica – CPT, teve sua atualização pela Resolução de 

Diretoria Executiva da Eletrobras nº 813/2017 de 18.12.2017, com o objeto principal a 

definição de políticas, estratégias, priorização e coordenação de ações conjuntas, 

acompanhamento, controle e prestação de contas dos projetos no segmento de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação – P&D+I das empresas do grupo. 

 A CPT pilota as ações de inovação do grupo e é composta por dois Diretores (DT e DD) 

e o Presidente da Eletrobras (PR), Diretores e Suplentes de todas as empresas do Grupo, 

conforme já explicado no Quadro 18. A Coordenação da CPT é realizada pelo Diretor de 

Geração da Eletrobras (DG).  O CEPEL exerce a Secretaria Executiva da CPT e, neste papel, 

gere a estratégia de P&D+I das empresas do grupo, acompanha a execução de atividades em 

Tecnologia e P&D+I, buscando o domínio tecnológico em áreas estratégicas para as empresas 

Eletrobras e a efetividade, eficácia e eficiência nos processos operacionais de gestão da 

inovação. Hierarquicamente abaixo da CPT, conforme Figura 19 já apresentada, estão os 

Grupos Temáticos (GTs).  

Os Grupos Temáticos de Implementação e Acompanhamento (GTs), coordenados por 

representantes técnicos da Diretoria de P&D+I do Cepel (com exceção do GTI que é 

coordenado por um representante da Eletrobras), são formados pelos representantes das 

Diretorias da Eletrobras (DG, DT e DD) e representantes das Diretorias e das áreas internas de 

gestão de P&D+I das empresas do grupo.  

A Secretaria Executiva propôs a criação de um GT para tratar de assuntos relacionados 

à gestão de P&D+I.  A coordenação da CPT entendeu ser mais oportuna, a criação da FT-Gestão 

de P&D (FT-GPD) com o objetivo de tratar dos temas necessários à plena operacionalização 

da CPT e outros assuntos relacionados à gestão de P&D. A FT, composta por representantes da 

Eletrobras, da Secretaria Executiva da CPT, pelos Gestores de P&D+I das empresas do grupo 

e pelos Coordenadores dos Grupos Temáticos da CPT.  

Vale ressaltar que a CPT auxilia todas as ações envolvendo inovação do grupo 

Eletrobras, porém cabe às Áreas de Gestão de P&D+I de cada uma das empresas planejar, 

executar e acompanhar as atividades de P&D+I fornecendo informações, atender demandas da 

Aneel em relação à prestação de contas dos projetos. 
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 Abaixo a Figura 21, resume a estrutura organizacional da Gestão de P&D+I das 

Empresas Eletrobras.  

 

Figura 21. Estrutura organizacional CPT 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

  

Em relação à gestão da inovação do grupo Eletrobras, os projetos chamados de projetos 

no âmbito da CPT são ações que as empresas desenvolvem com qualquer entidade de pesquisa 

(inclusive o CEPEL). A maioria desses projetos tem recursos associados à ANEEL, porém há 

também os recursos próprios da empresa e a carteira de projetos institucionais que são os 

projetos que o CEPEL desenvolve e que atendem todos as empresas Eletrobras e que os recursos 

são provenientes do aporte anual que cada empresa realiza para o CEPEL. 

 A Gestão da Inovação que existe pelo CEPEL, sem considerar a CPT, acontece com 

uma dinâmica diferente da Comissão.  O CEPEL é um centro de pesquisa é o negócio dele é 

desenvolvimento de tecnologia e inovação. O CEPEL tem vários departamentos, áreas e 

subáreas, e dentro delas vários projetos com gerentes técnicos diferentes. Estes departamentos 

estão associados à Diretoria de Pesquisa e de Laboratórios. A gestão de projetos dentro do 

CEPEL é feita num primeiro nível pelos gerentes técnicos de projeto e num segundo nível pelas 

diretorias, com acompanhamento quadrimestral e considerando um planejamento anual. Os 

projetos da carteira de projetos institucionais são aprovados ao final de cada ano pelo Conselho 

das empresas Eletrobras e são desenvolvidos com certos objetivos, para clientes que 

demonstraram interesse naquele tipo de projeto. 

 Nas demais empresas do grupo, normalmente, a gestão de P&D+I é associada à um 

projeto de P&D+I gerido em conjunto com a ANEEL. As empresas maiores têm uma área 
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específica de P&D+I que podem desenvolver projetos atendendo uma chamada pública de P&D 

da ANEEL ou fazendo chamadas especificas de temas que elas desejam estudar. As áreas de 

P&D+I, de cada empresa, acompanham seus projetos e as pessoas que os desenvolvem (que 

normalmente não são da equipe da área de gestão de P&D+I). Elas também acompanham os 

projetos do CEPEL, conforme carteira de projetos institucionais explicadas acima para o caso 

CEPEL. 

  Também existem empresas que não tem a obrigação ANEEL: Itaipu e Eletronuclear. 

Nesse caso, além dos projetos CEPEL elas podem desenvolver projetos de inovação por 

iniciativa própria. Itaipu, por exemplo, desenvolve seus projetos voltados para o Parque 

Tecnológico e possuem uma área específica de gestão de P&D+I que concentram essas 

informações para atender as demandas da CPT.  

 Logo, quando se fala dos projetos no âmbito da CPT, são os projetos informados pelas 

áreas de gestão de P&D+I das empresas: sejam projetos próprios, sejam projetos ANEEL, sejam 

projetos CEPEL. Atualmente, a CPT concentra a gestão de aproximadamente 200 projetos. 

 A CPT é um ambiente que busca criar sinergia entre os projetos através da troca de 

informação. É importante ressaltar que a gestão de cada projeto de inovação é de 

responsabilidade da própria empresa. A CPT centraliza as informações dos projetos e faz uma 

gestão mais macro com objetivos que tragam vantagens para todas as empresas e economias de 

orçamento. Por exemplo, empresas que tenham interesse em fazer projetos similares podem 

fazer um único projeto com mais recursos ou dividir os recursos de modo a utilizar o recurso 

financeiro para outro projeto, podendo então, executar mais projetos com os mesmos recursos. 

A CPT também acompanha se os projetos estão atendendo o formato ANEEL, se estão trazendo 

resultados para as empresas e se esses resultados são permeados para outras empresas. Também 

acompanha como está o saldo remanescente (em que a empresa não conseguiu investir em 

P&D) das empresas, e se esse saldo está a diminuir, conforme é previsto e orientado pela 

ANEEL. Logo, a gestão da inovação pela CPT é uma visão de gestão mais macro. Tudo que a 

CPT se programa a fazer em sua gestão é discutido com todas empresas e todos os documentos 

foram desenvolvidos em conjunto: plano de ação, programa de ação, política de inovação e 

outros.  

 Sobre a Gestão da Inovação no Grupo Eletrobras, ficou evidente nas entrevistas que a 

CPT é reconhecida como um grupo que desempenha esse papel (ou é uma iniciativa que tenta 

fazer), principalmente para os entrevistados mais próximos desta dinâmica de Gestão. Neste 

caso, eles mostraram conhecer bem os principais objetivos desta comissão, seu funcionamento, 

seus principais benefícios e resultados, além de entender que a gestão de inovação da CPT atua 
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não somente nos projetos de obrigatoriedade ANEEL, mas também os projetos CEPEL e 

projetos de iniciativa própria das empresas. Porém é notável que quando se diz em gestão de 

projetos de inovação, ou gestão da inovação, ou gestão da CPT, os primeiros entendimentos se 

relacionam com os projetos de obrigatoriedade ANEEL. Já para os entrevistados que não 

participam ativamente na CPT, esta comissão fica com uma responsabilidade reduzida, visto 

que eles enxergam essa gestão da inovação ligada particularmente à gestão de projetos de 

obrigação ANEEL. No caso da Eletronuclear, que não tem obrigatoriedade ANEEL, os 

entrevistados que não participam da CPT não sabiam da sua existência e não sabiam como 

acontece a gestão da inovação do grupo.  

O Entrevistado A está afirma que com a Comissão de Política Tecnológica, a 

estruturação em termos de gestão da inovação está começando a ser construída. A Eletrobras 

coordena esse trabalho no grupo, buscando uma gestão colaborativa e conjunta com as outras 

empresas. O Entrevistado H conta que antes da CPT, havia os projetos CEPEL e/ou ANEEL, 

mas não tinha uma gestão unificada, comum de holding. Cada empresa pilotava de forma 

separada com CEPEL e/ou ANEEL. O Entrevistado B chama a atenção que em relação à gestão 

propriamente dita dos projetos, a holding não interfere. Ela tem um papel de gestão da inovação 

ao centralizar as informações dos tipos de projetos que o grupo faz, como está a utilização dos 

recursos, e se é possível fazer projetos em conjunto para ampliar a capacidade de conhecimento 

e melhorar a capacidade de recursos. O entrevistado inicia falando apenas dos projetos ANEEL, 

mas depois se corrigiu dizendo que há mais projetos envolvidos quando se fala de gestão da 

Inovação. O Entrevistado E reforça que os projetos de P&D+I são geridos pelas próprias 

empresas. O que CPT tenta é a unificação geral de procedimentos, um incentivo à cooperação, 

aos projetos em conjunto, e outros.  

O Entrevistado B, apesar de concordar com a visão geral da CPT, traz à tona a questão 

da formulação de indicadores. Segundo ele, é necessário melhorar a forma de avaliar os 

resultados da inovação pois os indicadores não trazem as informações necessárias para fazer a 

gestão, as metas não são claras para estabelecer bons indicadores. Portanto, segundo ele, os 

resultados da inovação interpretados dos indicadores existentes não são consistentes e não 

demonstram a realidade. 

Já o Entrevistado J, para as empresas do grupo, que tem obrigação ANEEL, existe um 

formalismo de gestão de projetos da inovação, até porque elas têm que apresentar e comprovar 

para a ANEEL, em conformidade com as determinações legais. Este, não visualiza por exemplo 

a atuação da CPT como fomento da gestão da inovação. O Entrevistado C enxerga os projetos 

CEPEL, além dos projetos ANEEL, na gestão da inovação, afirmando que a gestão dos projetos 
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de inovação acontece via P&D e muito relacionada à verba obrigatória ou CEPEL.  Já o 

Entrevistado G, da Eletronuclear que não tem obrigatoriedade ANEEL, diz que participa do 

Conselho Deliberativo do CEPEL, então acompanha os projetos por esta pilotagem, ou seja, 

não conhece sobre a gestão da CPT.  

 Considerando que cada empresa tem sua gestão de projetos de inovação própria e que 

seus gestores de P&D+I e/ou suas áreas próprias de P&D+I centralizam as informações e 

discutem no âmbito da CPT, buscou-se conhecer com os entrevistados da Eletronuclear como 

acontecia a gestão de projetos de inovação na empresa. 

 Foi constatado que não existe na Eletronuclear uma gestão de P&D+I centralizada e/ou 

formalizada, porém que depois das demandas da CPT, a empresa tem tentado se organizar para 

elevar o nível de maturidade de inovação da gestão da inovação e para descobrir caminhos de 

estruturação que permitam isso.  

Segundo o Entrevistado H, diversas ações de eficiência energética são realizadas na 

empresa, e estas podem ser ações geridas por uma estrutura relacionada à inovação. Segundo 

ele existem iniciativas individualizadas para tentar fazer uma gestão dos projetos de inovação 

depois de demandas da Eletrobras, através da CPT. 

Segundo o Entrevistado G, diversos projetos são realizados e geridos na Eletronuclear, 

que têm caráter de pesquisa e de inovação, porém não existe ainda um enquadramento de 

projetos de inovação, logo não tem uma gestão dos projetos de inovação. Segundo ele, existe 

uma estrutura de gestão, por exemplo, para o projeto de extensão de vida útil (que tem 

características de inovação), mas essa estrutura de gestão não está ligada à gestão da inovação, 

primeiro porque não existe uma área específica de P&D+I e segundo porque não tem algum 

tipo de característica formalizada que enquadre este projeto como inovativo. O Entrevistado J 

reforça essa ideia dizendo que quase todo projeto da área nuclear envolve em maior ou menor 

grau inovação, mas que não existe uma distinção se um projeto é inovativo ou se um 

procedimento de gestão é para projetos de inovação. 

O Entrevistado F deu exemplo de um projeto que foi realizado com especialistas de 

diversas disciplinas, e professores das universidades em várias áreas, para solucionar um 

problema de carregamento sísmico. Esse trabalho, foi gerido pela área de projetos da 

Eletronuclear, não teve envolvimento de nenhuma área de inovação.  

Todos os entrevistados da Eletronuclear são cientes de que não existe além de uma 

gestão específica para projetos e inovação, uma estrutura ou um departamento de P&D+I. Há 

um Departamento que está com as atribuições relativas à inovação e as demandas da Eletrobras 

e CPT, porém não tem essa atividade descrita nas responsabilidades do departamento, a 
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inovação não é a única atribuição nem mesmo tem prioridade no mesmo. Segundo o 

Entrevistado J esse departamento faz apenas a gestão da informação.  

De acordo com a Figura 22, a Eletronuclear possui representantes na estrutura da CPT. 

Isso configura uma estrutura de gestão da inovação indireta, mesmo que a mesma não tenha 

uma área específica de P&D+I. 

 

Figura 22. Representantes Eletronuclear na estrutura organizacional CPT 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Adicionalmente a essas análises, pode-se extrair das entrevistas quais são as principais 

áreas de interesse na Eletronuclear, se houvesse uma estrutura formal de P&D+I e quais seriam 

as principais fontes internas e externas de inovação. O resultado, pode-se observar no Quadro 

25.  

Destaca-se que 100% dos entrevistados disseram que a Diretoria de Operação e 

Manutenção (DO) é a principal fonte de inovação da Eletronuclear. Nas atividades levantadas 

pela Lei do Bem, a DO teve papel fundamental pois forneceu mais de 77% das informações dos 

projetos cujo benefício foi aceito e enquadrado como inovadores.  

 Em relação às fontes externas os entrevistados ficaram divididos, sendo os três primeiros 

itens considerados como principais. Em relação à EPRI – Eletric Power Research Institute, os 

entrevistados disseram ser de suma importância fazer com que a Eletronuclear volte a ser 

membro. O EPRI tem várias usinas nucleares associadas a esse centro de pesquisa, e é possível 

ter acesso a várias soluções para área nuclear, e quais são os caminhos que as outras empresas 

estavam utilizando. 

 O Entrevistado H trouxe à tona mais uma das atividades importantes que uma estrutura 

própria de P&D+I poderia intermediar: em intercâmbios com outras usinas, sempre há a 
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necessidade de um acompanhamento maior por alguém que estivesse com olhar para inovação 

e uma visão mais macro e não apenas para pessoas que já tem um problema técnico e estão 

direcionados ou focados para resolvê-lo. Ou que, para os funcionários que fossem para outras 

usinas pudessem ter o acompanhamento ou preparação pela área de inovação para que tivesse 

também esse olhar e/ou perspectiva em suas visitas. A área e P&D+I também pode centralizar 

todas as experiências vividas por funcionários da Eletronuclear que tenham contato com fontes 

de inovação externas, para que essas ideias e informações sejam armazenadas e geridas. 

 

  Quadro 25. Fontes Internas e Externas de Inovação - Eletronuclear 

Fontes Internas 

 Diretoria de Operação e Manutenção (DO), com soluções da manutenção, 

engenharia e aspectos associados às melhorias de desempenho da usina 

 Instrumentação e controle e tecnologia digital (Manutenção) 

 Outros: novos materiais, monitoração de encosta, TI, engenharia de apoio às 

usinas, áreas administrativas, gestão ambiental e controle de rejeitos, soluções da 

engenharia civil, área de novas sinas 

Fontes Externas 

 Troca de experiências com Usinas do exterior  

 EPRI – Eletric Power Research Institute  

 Inspeções da WANO (Associação Mundial de Operadores Nucleares) e CNEN 

 Projetos e parcerias com universidades e com Institutos de Pesquisa como o 

IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares) 

 Reuniões e treinamentos com a AIEA - Agência Internacional de energia atômica 

 Associações como World Nuclear Association 
   Fonte: Elaborado pela autora 
 

As Empresas Eletrobras, por meio da Comissão de Política Tecnológica – CPT, no que 

se refere à cooperação, devem: 

 Incentivar a cooperação entre equipes e empresas Eletrobras nos projetos de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P&D+I 

 Incentivar os colaboradores a identificar e tratar os problemas empresariais como 

oportunidades, propondo ideias para P&D+I 

 Divulgar e apoiar as ações de P&D+I e estimular os seus colaboradores a agirem 

de maneira criativa e empreendedora, tanto individualmente como em times, 

fomentando uma cultura em que as ideias e as experimentações são incentivadas 

 

 A CPT não só tem o objetivo e uma estrutura capaz de fomentar a cooperação, como é 

vista pelos entrevistados atuando de maneira cooperativa. Eles observam que a cooperação 

ainda é uma ideia prematura do grupo, mas que a CPT vem contribuindo para disseminar este 

objetivo e obter resultados significativos em termos de parcerias entre empresas do setor 

elétrico.  
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Alguns entrevistados disseram que muitos possíveis acordos de cooperação ainda 

podem acontecer de forma interna e particular das empresas, pois este tema nunca foi assunto 

para se reportar à holding. Estes entrevistados acreditam que a divulgação de soluções pelas 

empresas é o primeiro passo para ocorrer a cooperação e que esta comunicação muitas vezes 

acontece somente internamente nas empresas que desenvolveram as soluções, quando 

acontecem. Neste caso, o prêmio de inovação será importante para comunicar soluções de uma 

empresa que possam ser utilizadas por outra, e portanto, para favorecer a cooperação.  

 O Entrevistado D já observa a possibilidade, sem burocracia, de cooperação nas 

empresas Eletrobras com a atuação do CEPEL, como centro de pesquisas do grupo. Segundo 

ele, quando se trata de um projeto desenvolvido pelo CEPEL, qualquer empresa do grupo pode 

participar da solução, sem nenhum formalismo necessário, como no caso dos projetos da 

ANEEL. O CEPEL também faz parcerias com universidades e outros centros de pesquisas, 

como parques tecnológicos.  

 No âmbito da CPT, o Entrevistado E dá ênfase à atuação dos Grupos Temáticos. 

Segundo ele, esses grupos são um tipo de fórum para identificar as necessidades comuns de 

pesquisa e problemas comuns que possam gerar atividades comuns de P&D+I. Segundo ele há 

dois GTs trabalhando neste sentido de forma bem atuante, os demais precisam aperfeiçoar o 

modelo de atuação.  Segundo ele, outro ponto que precisa ser melhorado é que não existe na 

CPT um processo definido de licenciamento, e que a cooperação é uma discussão técnica entre 

os grupos.  Os acordos de cooperação e licenciamento devem ser tratados na reunião de FT mas 

ainda não houve necessidade e demanda disso. O entrevistado pensa que talvez esse assunto 

venha à tona com a discussão do Prêmio. 

O Entrevistado D reafirma que, dentro da CPT, empresas Eletrobras, há os grupos 

temáticos que buscam criar ambientes para discussão da inovação. A ideia dos GTs é discutir 

as necessidades de P&D+I. Segundo ele, o prêmio também tem previsão de ter um evento 

itinerante das empresas Eletrobras com vários trabalhos apresentados (todos os que 

concorreram ao prêmio e não só os vencedores). Este evento vai ser um ambiente de discussão 

da inovação. Ele também informou que a CPT terá um fórum de discussão de inovação 

corporativa e outro de inovação proveniente de P&D+I.  

 Os entrevistados também identificaram fóruns e congressos do setor elétrico como 

oportunidades de cooperação, pois são onde se trocam informações do setor. Segundo o 

Entrevistado D, O SNPTE - Seminário do Setor Elétrico (não é só Eletrobras), é dividido em 

grupos de trabalho de todo o setor elétrico. Existe um grupo especifico de inovação, o SINTEL 
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- que são os projetos de inovação da ANEEL, onde se apresentam os resultados dos projetos de 

P&D ANEEL.  

 Outro grupo importante levantado para a cooperação é o Grupo FT, cujo objetivo é 

discutir não as questões das necessidades de inovação, mas as necessidades de aprimoramento 

dos processos de inovação e da gestão da inovação. 

As empresas Eletrobras também tem grupos, que não são os GTs, mas outros grupos 

técnicos que também saem demandas de inovação, apesar de não serem grupos de inovação 

(ex.: meio ambiente, geração, recursos hídricos, comercialização, linhas de transmissão). 

O Entrevistado F listou, no âmbito da CPT, 3 tipos de atuação no que se refere à 

cooperação: no nível mais alto, os representantes da CPT trocam informações para aprovação 

de documentos. A Secretaria executiva e os gestores de P&D+I das empresas tem uma troca 

bem frequente com os pares da Eletrobras, para responder os ministérios e outros. Os grupos 

temáticos, um fórum de cooperação técnica, que não tem uma frequência previamente 

estabelecida.  

 Na Eletronuclear, para os entrevistados que não tem muito contato com a CPT, as 

cooperações são identificadas com outras usinas nucleares e não com empresas do setor elétrico. 

Mesmo aqueles entrevistados que fazem parte da CPT ainda observam uma dificuldade de 

cooperação e trocas de experiências que possam ser uteis para a área nuclear, mesmo dentro da 

atuação dos GTs e mesmo que eles reconheçam a CPT como uma grande atividade de interação 

entre as empresas do grupo.  

Nesse contexto ainda é muito forte a cultura de se buscar soluções com outras usinas 

nucleares e/ou com instituições desse ramo. O Entrevistado H diz que embora haja essa 

interação fraca no âmbito da CPT, existem possibilidades de Eletronuclear melhorar esta 

atuação. Segundo ele, por exemplo, a Eletronuclear é exemplar em procedimentos de operação 

e manutenção, que todos eles são muito bem descritos e delineados, e que ela poderia ajudar 

outras empresas com essa experiência. 

O Entrevistado F reforça a importância de voltar a associação com o EPRI. Este centro 

tem várias usinas nucleares associadas, e com ele, é possível ter acesso a várias soluções para 

área nuclear e quais são os caminhos que as outras empresas estão utilizando. Foi também 

evidenciado uma forte tendência de acordos de cooperação com as usinas nucleares da 

Argentina. A Eslovênia também tem forte tendência de cooperação porque possui uma usina 

gêmea do caso brasileiro e a Romênia é importante no caso das discussões de modelos de usinas 

como a demanda que hoje existe para se solucionar os problemas de negócio de Angra 3.  
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O CEPEL também foi identificado como forte centro de pesquisa na qual a cooperação 

é importante para a Eletronuclear, principalmente soluções desenvolvidas em equipamentos 

elétricos. Segundo o Entrevistado J, o CEPEL é um ponto focal na cooperação, pois ele funciona 

como troca de experiência, à medida que várias empresas usam seus serviços, além do 

conhecimento das soluções estarem no CEPEL. Segundo ele, é bastante frequente o uso da 

capacidade do CEPEL para resolver problemas específicos. Além das reuniões de conselho do 

CEPEL, eles promovem vários eventos com esta finalidade. 

 Para finalizar as análises de acordo com as dimensões apresentadas por pelo Modelo 

Estrela de Galbraith (1995), esta pesquisa apresentará as reflexões sobre as dimensões Pessoas 

e Recompensas, que trazem à tona assuntos relacionados ao Prêmio de Inovação, bastante 

citado entre os entrevistados e em diversas categorias da entrevista.  

 Nestas dimensões é importante analisar os mecanismos ou programas de incentivo às 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação e as formas de divulgação dos programas 

e assuntos de P&D+I.  Cabe, nos questionamentos, trazer quais são as ações pretendidas pela 

CPT que podem influenciar a motivação e o comprometimento das pessoas com os objetivos 

de inovação da organização, alinhados com a estrutura e os processos para influenciar a direção 

estratégica da organização.  

O Programa de P&D do SEB regulamentado pela Lei no 9.991/2000 passou a obrigar as 

empresas do setor a alocar 1% de sua receita operacional líquida (ROL) em investimentos de 

projetos de P&D, para promover a inovação no setor. Ainda em meados daquela década, foi 

aperfeiçoada a legislação relativa aos incentivos ficais para a inovação, que passaram a compor 

o terceiro capítulo da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005), e intensificaram-se os programas e as 

chamadas públicas para apoio a empresas pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

(POMPERMAYER, NEGRI E CAVALCANTI, 2011).  A Lei no 11.196/05 é outra lei que 

impulsiona a inovação já que cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que 

realizam P&D+I.  

No que diz respeito à atuação da CPT, de acordo com a Política de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação, as empresas Eletrobras devem fomentar mecanismos de 

reconhecimento e valorização dos colaboradores que contribuem para os resultados dos projetos 

de P&D+I. Na construção do Programa de Ação, coube à CPT e à Secretaria Executiva 

estabelecer estratégias para Incentivo/Difusão e para divulgação e transparência das ações de 

P&D+I.  
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Para a CPT, no desenvolvimento de uma cultura de inovação, deve haver o incentivo de 

um ambiente com criatividade e variedade de pensamentos dos indivíduos, assim como sua 

capacidade de articulação, relacionamento e celebração dos resultados.  

Nesse sentido, dentro dos Grupos Temáticos subordinados da CPT, foi criado o GTI - 

Grupo Temático de Inovação (GTI). Este grupo possui objetivos diferentes aos demais grupos, 

visto que ele não se concentra em estudar e garantir a execução dos projetos de P&D+I de seu 

tema específico. O GTI é um Grupo Temático transversal que busca de forma uniforme em 

todas as empresas do Grupo Eletrobras desenvolver as competências relacionadas à inovação e 

reconhecer o esforço inovador dos empregados das empresas Eletrobras. 

De acordo com informações discutidas nas reuniões de CPT que deram origem ao GTI, 

o desenvolvimento de uma cultura de inovação nas empresas está intrinsecamente relacionado 

às práticas de gestão de pessoas adotadas pelas mesmas. Inovação é um processo que ocorre 

por meio das pessoas. Nesse sentido, praticas para estimular o pensamento criativo e o 

aprendizado de seus empregados são formas eficazes para as empresas consolidarem esse 

processo. 

Um dos primeiros resultados desse grupo foi estruturar a demanda do Prêmio de 

Inovação do Grupo Eletrobras, através do Manual do Prêmio. Este Manual é um documento 

com as diretrizes gerais do Prêmio de Inovação como: objetivos, periodicidade, modalidades e 

categorias, seleção, avaliação, responsabilidades e etc. 

Neste Manual foi definida a necessidade de incluir no PDNG (Plano Estratégico das 

Empresas Eletrobras) a realização do Prêmio. 

O Plano Diretor de Negócios e Gestão 2019-2023 (PDNG 2019- 2023), alinhado ao 

Plano Estratégico 2015-2030 (PE 2015-2030), desdobra a estratégia de longo prazo nas cinco 

diretrizes estratégicas a seguir: Crescimento Rentável; Atuação Sustentável; Excelência 

Operacional; Aprimoramento da Governança e Integridade Empresarial e, ainda, Valorização 

das Pessoas. 

Neste contexto, foi inserido no PDGN 2019-2023, na diretriz estratégica “valorização 

das pessoas, o projeto “desenvolver a cultura da inovação”. Esta última Diretriz Estratégica, 

Valorização das Pessoas, é definida por “Desenvolver e fortalecer competências técnicas e 

tecnológicas, valorizando os empregados e fomentando a cultura de resultados”.   

Diante dessa premissa da Estratégia, este projeto visa desenvolver as competências 

relacionadas à inovação, por meio de um plano de desenvolvimento de competências, e 

reconhecer o esforço inovador dos empregados das empresas Eletrobras, por meio do Prêmio 

de Inovação das Empresas Eletrobras. 
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Sendo o PDNG detalhadamente repassado e incluído nas estratégias das empresas da 

Holding, a área de estratégia da Eletrobras, em junho de 2019, deu início ao trabalho de 

desenvolver o tema “inovação” nas empresas Eletrobras, como intenção da liderança, com os 

seguintes desdobramentos de projeto:  

 Objetivo: Desenvolver projetos de P&D+I, com foco na agregação de valor 

 Estratégia: Fomentar a atividade criativa e inovadora 

 Iniciativa: Desenvolver a Cultura de Inovação 

 

Percebe-se na CPT, que a Lei 9.991/2000 é a principal motivação para desenvolver 

projetos de P&D+I nas empresas Eletrobras, fomentando uma cultura de inovação no grupo, 

visto que a maior parte dos projetos pilotados por esta comissão dizem respeito às obrigações 

legais desta Lei. O objetivo central deste Programa de P&D ANEEL é alocar adequadamente 

os recursos humanos e financeiros em projetos e, com isso, fomentar uma cultura de inovação 

no Brasil, ao estimular a P&D no SEB (ROVERE et al., 2018).   

Porém, principalmente para as empresas que não tem essa obrigatoriedade ANEEL, 

como no caso nuclear, a Lei do Bem surgiu como grande impulsionadora da inovação. A Lei 

no 11.196/05 promove incentivos fiscais para empresas realizarem pesquisas e desenvolverem 

inovações tecnológicas. Os descontos oferecidos diretamente sobre o Imposto de Renda podem 

chegar a 60% dos gastos com a P&D+I. 

A Eletronuclear por exemplo, por esta motivação, conseguiu fazer seu primeiro 

levantamento das atividades de P&D+I, conforme Quadro 24, e enviou em 31/07/2019 (ano 

base 2018) o formulário para informações sobre as atividades de pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento ao MCTIC – Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

A previsão de benefício calculado por este formulário está gerando outras consequências como, 

por exemplo, a apresentação desses resultados à Presidência com o intuito de formular ações 

futuras internas à empresa para fomentar a cultura de inovação.  

Quanto à divulgação como forma de fomento à inovação, em geral as empresas possuem 

formas de divulgação próprias. Entretanto, para o aumento da sinergia das atividades de P&D 

entre as empresas do grupo e uma divulgação mais abrangente do importante papel das 

empresas Eletrobras em ações de P&D+I no setor elétrico brasileiro, propõe-se que os 

resultados sejam apresentados nos GTs e nas reuniões da CPT, a realização de um workshop 

bianual e a criação de uma revista digital, ou solução equivalente.   

Essa divulgação tem um papel fundamental também na valorização das pessoas, além 

do próprio fomento à inovação, à medida que as soluções são apresentadas e o grupo de trabalho 
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também. O Prêmio, para esse motivo, pensou em um Plano Integrado de Comunicação do 

Prêmio.  

Segundo o Entrevistado B, o GTI (Grupo Temático de Inovação) é um grupo de trabalho 

para tratar da inovação e tem um papel de fomentar a inovação nas empresas, não de se 

responsabilizar pelos resultados das inovações nas empresas. Cada integrante do GTI é o elo, é 

ponto focal, para tratar com as áreas necessárias para orquestrar os assuntos relacionados à 

inovação, para que as pessoas percebam que o tema é transversal, ou seja, a inovação não é 

papel de uma área ou somente de um grupo de pessoas. 

Para o entrevistado F, da Eletronuclear, é necessário criar uma cultura, que os 

engenheiros e o pessoal se sintam valorizados pois sempre há um trabalho desenvolvido. Eles 

devem sempre buscar melhorar seus processos, pensando em termos de inovação, nas áreas 

onde eles atuam.  

Para o entrevistado A, o prêmio de inovação das empresas Eletrobras é uma forma de 

valorização dos funcionários do grupo. O prêmio, segundo ele, também é uma forma de 

atividade em conjunto das empresas do grupo. O prêmio de inovação será para soluções já 

implantadas há algum tempo, com resultados e alguma consistência. 

Segundo o entrevistado H, a política de inovação também age como mecanismo de 

incentivo à inovação. Sobre a política, ela é de conhecimento de todos os entrevistados e é 

recentemente divulgada em todas as empresas do grupo. Porém é de reconhecimento de todos 

que a mesma ainda é restrita às pessoas que trabalham com P&D+I e todos os entrevistados 

reconhecem a importância de melhorar a divulgação e a aplicação desta política para todos os 

funcionários do grupo Eletrobras. O Entrevistado A confirma isso ao dizer que a política é 

recente. Segundo ele, a cultura de inovação ainda é sentida apenas nas pessoas que trabalham 

com a inovação e cultura organizacional. Assim como a definição comum de inovação ainda é 

restrita ao grupo que trabalha com o prêmio de inovação. A divulgação da inovação ocorre de 

forma pontual e precisa ser melhorada. 

 Segundo o Entrevistado D, há um item no plano de ação desse ano que é a divulgação 

dos resultados de P&D+I de todo o grupo Eletrobras. Isso é bem importante porque essa 

divulgação vai fazer que esses resultados sejam utilizados não só pela empresa, mas por todas 

as empresas. Um projeto de P&D+I que é desenvolvido para uma empresa poderá, através da 

comunicação e divulgação, ser utilizado para outras empresas. 

Segundo ele, no plano de ação 2019 há uma ação que prevê um material comum para divulgação 

periódica de assuntos relacionados à CPT. O objetivo é criar uma comunicação comum, sem 

limitar que cada empresa divulgue o que quiser de P&D+I.  
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  Segundo o Entrevistado B, a holding já divulga soluções das empresas no seu grupo 

através da comunicação, mas não há ainda nada efetivo de cooperação. Isso fica a critério se 

alguém de outra empresa vai ver a notícia e vai se interessar por realizar o mesmo em sua 

empresa. Para o Entrevistado A, esta divulgação é pontual, e se concentrou mais na divulgação 

da política, ou quando as pessoas de P&D+I participaram de algum evento. O Entrevistado D 

diz que no CEPEL é comum essa divulgação por ser natureza do trabalho de um centro de 

pesquisa. Ele acredita que nas outras empresas é a ação de comunicação que vai fomentar a 

inovação e a valorização das pessoas. Na Eletronorte, por exemplo, foi identificado uma forte 

ação de comunicação de soluções e assuntos de inovação. No caso da Eletronuclear foi unânime 

a resposta dos entrevistados ao dizerem que não há esforço de comunicação e divulgação de 

assuntos e pessoas que estão relacionadas as ações de P&D+I. É reconhecido que nesta empresa, 

a política foi divulgada, mas que comunicar a inovação é o grande desafio. 

 

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INOVAÇÃO 

 

Esta categoria de análise busca identificar a origem e o nível das práticas de inovação 

nas organizações do Grupo Eletrobras. Concentrou-se nesta categoria em discutir sobre a 

política de inovação e os primeiros desdobramentos da mesma pois entende-se que a política 

definida e divulgada é o primeiro passo para o fomento e aplicação da Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação em uma empresa. 

O grande desafio para aqueles que atuam no ambiente de CTI, seja no governo, seja nas 

ICTs, nas empresas ou em outros tipos de entidades inovadoras, é aprofundar cada vez mais o 

debate sobre o papel do país em desempenhar políticas claras, estáveis e relevantes e que 

agregue os principais atores e promotores de processos que gerem crescimento do Brasil não 

apenas com base em suas extraordinárias condições e recursos naturais, mas também, e cada 

vez mais, no conhecimento resultante das atividades de ciência tecnologia e inovação 

(GUIMARÃES e MATTOS, 2013).  

Em relação às empresas, a questão do desenvolvimento tecnológico está sempre 

presente nas análises econômicas focando a definição de um padrão de política industrial tendo 

em vista conduzir as empresas a uma constante restruturação da competitividade interna e 

externa, por meio do processo tecnológico. 

A consideração da política de inovação como o elemento principal de orientação da 

política industrial deve-se ao reconhecimento de que a empresa é o agente fundamental da 

dinâmica econômica em economias capitalistas e, nesse sentido, o resultado de suas ações 
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reflete as condições competitivas do país (GADELHA, 2001). O objetivo da Política de 

Inovação é orientar as ações institucionais de incentivo e gestão da inovação, de forma a 

promover a geração de conhecimento, de produtos e de serviços. 

Neste contexto, nesta categoria buscou-se verificar a existência ou não de uma política 

de inovação para o grupo Eletrobras e se há algum desmembramento da mesma para o setor 

nuclear. Se caso positivo, também foi necessário verificar se essas políticas são convergentes. 

Se caso negativo, questionou-se então se havia algum documento específico das empresas 

criados a partir da divulgação da política, como consequência e sinalização de alguma 

particularidade necessária. Nessa categoria também foi importante verificar se com a 

implementação da política já existe uma definição comum de inovação nas empresas e quais 

são os demais benefícios visualizados a partir dela. Buscou-se verificar a definição pessoal dos 

entrevistados sobre inovação para comprovar ou não a definição comum e/ou para avaliar se a 

definição de inovação na política atende as necessidades das empresas. Como consequência da 

implementação da política buscou verificar se também já são vistos os benefícios da gestão da 

inovação proposta pela CPT e como as empresas do grupo estão relacionadas em nível de 

maturidade de inovação, na opinião dos entrevistados. Acredita-se que com essas perguntas é 

possível visualizar um panorama do contexto atual de inovação das empresas Eletrobras.  

A Eletrobras, comprometida com seus projetos de P&D+I, reguladas e gerida pela 

ANEEL, divulgou recentemente sua Política de P&D+I das Empresas Eletrobras (POL-07). A 

política, que foi atualizada para adequação ao padrão vigente e para modernização dos 

princípios e diretrizes, foi aprovada por meio da deliberação DEL-199/2018, em 28/09/2018. 

Esta política tem o objetivo de estabelecer diretrizes e orientações gerais para as ações de 

pesquisa e desenvolvimento relacionadas à ciência ou tecnologia, buscando a implementação 

sistemática de inovações para elevar a competitividade das empresas Eletrobras. 

Para gestão dessa política e, logo, das ações inovativas há a atuação forte do CEPEL, 

que exerce a Secretaria Executiva de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e 

Tecnologia da Comissão de Política Tecnológica das empresas Eletrobras (CPT). É o executor 

central de suas linhas de pesquisa, programas e projetos, e provê consultoria e assessoramento 

na avaliação de resultados, na gestão do conhecimento tecnológico e sua aplicação (CEPEL, 

2018). 

Tendo em vista o atendimento das especificidades de cada empresa, esta política pode 

ser desdobrada em outros documentos normativos específicos, sempre alinhados aos princípios 

e diretrizes aqui estabelecidos. 
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Em paralelo, e como complementação de sua participação na P&D+I do SEB, a 

Eletronuclear aprovou na 1437º reunião da Diretoria Executiva em 27/11/2018 a adoção da 

Política de P&D+I das Empresas Eletrobras, com homologação em 23/01/2019. A 

Eletronuclear tem representantes na CPT, coordenada pelo CEPEL/Eletrobras no intuito de 

exercitar as políticas e estratégias de inovação definidas por esta comissão, e participar da 

priorização e coordenação de ações conjuntas, acompanhamento, controle e prestação de contas 

dos projetos no segmento de P&D+I das empresas do Sistema Eletrobras. 

Após a análise das entrevistas comprovou-se que é de conhecimento de todos que há 

uma política de inovação comum a todas as empresas e que ela foi construída de forma conjunta 

com as empresas no âmbito da Comissão de Política Tecnológica (CPT). Não foi constatado 

nenhuma política específica ou desmembramento desta para a Eletronuclear. Sendo a política 

recente, segundo os entrevistados do setor nuclear, não se observou ainda uma necessidade de 

criação de um documento específico para a inovação do setor nuclear. 

Segundo o Entrevistado B, a política deve ser a mesma e ela foi construída considerando 

a transversalidade. Segundo ele, se houver alguma necessidade de trazer especificidade, ela 

precisa ser desdobrada em algum outro documento: norma de P&D&+I da Eletronuclear, por 

exemplo. Para a holding, não é obrigatório informar os desdobramentos da política, se houver.  

No caso de documentos específicos relacionados à política, ou à gestão dos projetos da 

inovação a que esta faz a menção, não foram encontradas evidências de criações e/ ou 

aplicações de especificidades em relação à inovação das empresas do grupo. Porém a própria 

Eletrobras citou um programa de melhorias interno que é anterior à criação da CPT. Também 

foi citado por um dos entrevistados que há uma política de inovação específica na Eletronorte 

e em Furnas, porém anterior à política de inovação da CPT.  

Segundo o Entrevistado B, além da política e do regimento interno da CPT, há na 

Eletrobras o Programa de Melhorias para inovação incremental. Chama-se de inovação 

incremental, qualquer melhoria de processo que possa gerar uma inovação maior. Ele não chega 

a ser um regulamento nem um documento de inovação, ele é um manual de melhoria de 

processos, dentro da gestão de processos e não está no escopo do setor de Inovação da 

Eletrobras.  

O Programa de Melhoria de Processos Eletrobras (PMPE) tem por objetivo criar uma 

cultura de melhoria continua na empresa, através do desenvolvimento de projetos que 

possibilitem ganhos seja por aumento de eficiência dos processos, por aumento de qualidade, 

redução de retrabalho ou redução de custos operacionais. Este programa capacita os 

empregados da Eletrobras nas técnicas de melhoria de processos e fomentam projetos que 
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busquem a resolução de problemas de baixa complexidade, construindo uma cultura de 

melhoria contínua na organização.  

Nesse programa são formados times e grupos de trabalhos e o aperfeiçoamento 

profissional do funcionário é realizado por meio da participação na solução de problemas, 

identificação de melhorias e de oportunidades. Cada time de trabalho é formado por um grupo 

de funcionários de diferentes áreas com o desafio de resolver os pontos de atenção. 

Apesar de não haver nenhuma documentação de inovação específica a alguma empresa 

do grupo e após a criação da política, os entrevistados que estão mais ligados à pilotagem da 

CPT apresentaram o conhecimento de alguns documentos oriundos da criação da política da 

CPT. Esses documentos, assim como a política, fazem parte da estrutura da CPT e são comuns 

a todas as empresas do grupo Eletrobras.  

Foi sinalizado por um deles os seguintes documentos: procedimentos de 

acompanhamento de projetos e de prestação de contas da ANEEL, o Programa de Ação 2019-

2022 e o Plano de Ação que detalha as medidas de gestão para o ano corrente. Outro documento 

importante criado foi o Manual do Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras. 

Esse levantamento também foi importante para verificar se o pesquisador detinha todos 

os documentos importantes para sua análise documental ou se havia algum outro documento 

que ainda não havia sido considerado. 

Sendo a política comum, portanto todos os entrevistados afirmaram ser convergentes as 

informações sobre a política. Porém, quando se perguntou sobre a definição comum de 

inovação, que é um dos itens da política, todos os entrevistados responderam não acreditar que 

exista essa uniformidade de conceitos de inovação em todas as empresas.  

Segundo o Entrevistado B, todos entendem a inovação como algo desruptivo, que é feito 

por mentes brilhantes e muito fora da realidade, que acontece raramente. A inovação proposta 

pela CPT, e como também o mesmo enxerga, pode ser algo incremental e quanto mais 

incremental melhores as chances de ter uma inovação desruptiva (que quebra padrões e faz algo 

completamente novo). O Entrevistado D, não acha que o conhecimento de inovação é comum 

para todas as empresas. Ele associa a inovação ao mercado quando afirma que a inovação 

acontece quando a pesquisa, que vai para o mercado, traz resultados. Segundo ele, não basta 

ser inédita, deve chegar ao público. Este entrevistado já traz novos conceitos de inovação que 

não são a inovação incremental e desruptiva. Segundo ele, o grupo CPT trata tanto da inovação 

corporativa (de gestão) e da inovação tecnológica (oriundas de P&D). O Entrevistado E ratifica 

dizendo que as pessoas ainda confundem, acham que inovação é ter uma ideia brilhante e que 

ainda não tem a noção de que inovação é levar uma ideia até o uso final.  
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Levando as definições pessoais de cada entrevistado, pode-se observar que o grupo 

Eletrobras possui 4 terminologias para falar de inovação que geram 2 tipos de conceito de 

inovação, conforme Quadro 26. 

 

     Quadro 26. Tipos de Inovação – Eletrobras 
Tipos de Inovação Descrição 

Inovação tecnológica (P&D)  

OU 

Inovação Desruptiva  
Traz algo efetivamente novo - 

equipamentos e novas técnicas 

Inovação Corporativa (melhoria 

de processos) 
Inovação Incremental  Em algo que já existe 

      Fonte: Elaborado pela autora 
 

A inovação incremental foi muito citada pela Eletrobras. Segundo eles, no dia a dia é a 

melhoria de processos (a inovação incremental), que tem baixos custos e que inicia o desafio 

de P&D+I. Essa visão pode ser consequência de uma atuação forte do Programa de Melhorias 

na empresa, já apresentado. A solução nova pode ser considerada nova naquele ambiente e não 

necessariamente nova no mundo e ela só se torna uma inovação se é transformada numa ação 

e gera resultado para a empresa.  

 O CEPEL, por ser um ambiente de pesquisa já observa a inovação como a transformação 

da pesquisa num produto, que chegue no mercado e que atinja o público. Essa definição pode 

ser relacionada à definição da Eletrobras, conforme Quadro 27. Eles também consideram a 

inovação proveniente da melhoria de um processo, de uma atividade. No Quadro 27, pode-se 

ver de forma resumida quais são as características principais para que um processo seja 

considerado inovativo. 

 
Quadro 27. Características essenciais da inovação 

  Características essenciais da inovação 

  Eletrobras CEPEL 

Sequência do 

processo da 

inovação 

 Solução nova (Ideia) Pesquisa 

Solução implementada (Ação) Produto 

Benefícios para a empresa (Resultado) Mercado 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Segundo o Entrevistado D, se há uma criatividade que mude um processo da empresa e 

que melhore ou traga um upgrade, sem P&D, e que resulte em ganhos, isso é uma inovação. 

Para ele, tanto a inovação corporativa quanto a inovação de pesquisa, devem ser inéditas, 

diferentes, transformadas num produto e/ou num processo que será utilizado e que trará ganhos.  

No caso da Eletronuclear, observou-se que essas terminologias, tanto dos conceitos de 

inovação quanto das características, não são utilizadas pelos entrevistados. Isso pode ser 

explicado porque a Eletronuclear tem ciência apenas do documento da política de inovação. 
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Depois da análise documental desta pesquisa o pesquisador pode constatar que a definição de 

inovação e destes termos não estão no documento de Política de Pesquisa e Desenvolvimento 

e Inovação, e sim no Manual do Prêmio de Inovação, que foi divulgado em abril de 2019 nas 

empresas Eletrobras e em junho de 2019 na Eletronuclear. Mesmo sendo recente na Empresa 

Eletrobras e CEPEL, esses termos já haviam sendo discutidos nas reuniões de CPT ao serem 

discutidos às diretrizes gerais do prêmio de inovação, antes da construção e aprovação do 

Manual.  

Porém, observou-se que os entrevistados da Eletronuclear também enxergam a inovação 

incremental como tipo de inovação eficiente para as transformações necessárias do setor 

nuclear. Segundo o Entrevistado F, a inovação passa por desenvolver um problema por uma 

maneira nova, não precisa ser totalmente inédita, mas diferente do passado, seja pesquisando 

como se faz no mundo, ou se atualizando.  O Entrevistado G também citou a inovação como o 

desenvolvimento de alguma coisa nova com caráter novo, não necessariamente inédito, 

podendo ser um processo de trabalho novo, uma tecnologia mais moderna. O Entrevistado H 

reforça que a inovação não é muitas vezes uma ideia brilhante, genial e que saiu do nada. Para 

ele, as vezes é um pequeno detalhe no processo que é feito de uma maneira melhorada, ou seja, 

uma melhoria continua. O Entrevistado I também acredita que inovação é propor algo novo, 

para resolver problemas que fazem parte das atividades do dia a dia. É uma visão nova sobre o 

que é esperado e não sobre o que já é feito. Por fim, o entrevistado J disse que a inovação é tudo 

aquilo que de alguma forma contribui para melhorar o desempenho da instituição: um novo 

processo, uma nova forma, um invento, e outros. Este último trouxe a visão também de 

resultados e benefícios explicito nas características da Inovação, conforme Quadro 27.  

Pode-se verificar que há uma definição comum da inovação no Grupo, embora seja de 

opinião de todos os entrevistados que esta definição não é comum a todos os empregados das 

empresas e que a divulgação de assuntos relacionados à inovação precisa ser melhorada.  

Com a análise documental pode-se verificar que a Política de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação das Empresas Eletrobras não possui da definição comum da 

inovação. Pelo Manual do Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras pode-se verificar que 

inovação é uma solução implementada de forma inédita na empresa, que implique em efetivo 

aumento de receita e/ou qualidade, e redução de tempo e/ou custo, agregando valor aos 

negócios. Esta definição está de acordo com o Quadro 27 que resume as percepções sobre a 

inovação pelos entrevistados da Eletrobras e CEPEL. Quanto a Eletronuclear, acredita-se que é 

questão de tempo para que esta percepção também seja comum ao grupo, já que a divulgação 

do Manual do prêmio acabou de ser realizada na empresa.  



193 

 

Através da mesma análise documental, também foi possível comprovar que os dois tipos 

de inovação, levantados pelo Quadro 26, também são considerados e definidos no Prêmio de 

Inovação. De acordo com o Manual, há os tipos de soluções:  

 Soluções provenientes de projetos de P&D: nesta modalidade devem ser inscritas as 

soluções desenvolvidas por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento, 

vinculados ao programa de P&D ANEEL instituído a partir da Lei 9.991/2000, aos 

fundos setoriais, e a outros projetos de P&D fomentados internamente ou resultantes 

de parcerias com empresas/instituições públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras. 

 Soluções provenientes de iniciativas desenvolvidas por empregados: nesta 

modalidade devem ser inscritas as iniciativas desenvolvidas por empregados que 

tenham criado soluções inovadoras em produtos ou processos. 

 

Além da definição comum da inovação, que pode ser considerada como um benefício 

da implementação da política (já que o Manual do Prêmio é um resultado desta implementação, 

como já foi dito), é possível investigar quais são os outros resultados da política de P&D+I, 

observados pelos entrevistados.  

O Quadro 28 mostra os principais (citados por dois ou mais pessoas) benefícios 

levantados e percebidos pelos entrevistados, em ordem decrescente de relevância (maior 

número de vezes citado). Na linha outros são alguns benefícios citados apenas por um 

entrevistado.  

 
     Quadro 28. Benefícios da Política de inovação 

Benefícios da Política de Inovação 

P
r
in

c
ip

a
is

 

 Promoção da cultura da inovação  

 Esforço colaborativo entre as empresas e compartilhamento de soluções  

 Padronização/uniformização de técnicas e práticas no grupo 

 Apresentação das intenções e expectativas da alta administração em relação à inovação pelas 

macro diretrizes  

 Tentativa de melhorar os resultados de inovação, nesta centralização de P&D+I  

 Prêmio de inovação com sua definição comum de inovação  

O
u

tr
o
s  Valorização das pessoas que trabalham com P&D+I 

 Pré requisito para outras iniciativas mais concretas e mais próximas do dia a dia, como 

procedimentos por exemplo 

 Programa de Ação, com as linhas de ação de P&D+I 
     Fonte: Elaborado pela autora 
  

Uma característica levantada pelo CEPEL é que, dentro do próprio CEPEL, talvez não 

sejam tão percebidos os benefícios da implementação da Política de Pesquisa, Desenvolvimento 
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e Inovação das empresas Eletrobras. Isso porque o CEPEL é um pouco diferente das outras 

empresas, já que o foco dele é desenvolvimento tecnológico e inovação enquanto que nas outras 

é gerar energia elétrica. Então a inovação não está no dia a dia das pessoas, mesmo que elas 

façam inovação, de maneira mais automática. No caso do CEPEL, o negócio dele é a pesquisa, 

com foco produtos que cheguem ao usuário final e tragam retorno para o setor. Para o CEPEL, 

a política é vista como essencial e necessária e ela não é nova, ela está no cerne dos seus 

objetivos. Na Eletronuclear alguns entrevistados ainda não percebem benefícios com a 

implementação da política e inclusive acreditam que ela foi somente divulgada, mas não 

implementada de fato. É unanimidade na Eletronuclear a opinião de que a política ainda não é 

aplicada no dia a dia do trabalho, e foi levantada novamente a questão de que é necessário ter 

algum procedimento interno para as melhorias de processo e não somente focar nas diretrizes 

macros de uma política. 

Seguindo este raciocínio, buscou-se conhecer os benefícios vistos com a gestão da 

inovação proposta pela CPT, sendo a mesma também uma consequência da implementação da 

política de inovação na Eletrobras. O Quadro 29 mostra os principais (citados por dois ou mais 

pessoas) benefícios levantados e percebidos pelos entrevistados, em ordem decrescente de 

relevância (maior número de vezes citado). Na linha outros são alguns benefícios citados apenas 

por um entrevistado.  

 

     Quadro 29. Benefícios da Gestão da inovação CPT 

Benefícios da Gestão da Inovação pela CPT 

P
r
in

c
ip

a
is

 

 Projetos em conjunto, ampliando a colaboração, sinergia entre as empresas e a capacidade de 

conhecimento e melhorar os resultados através de economia de recursos. Esses projetos em 

comum, também podem alavancar as empresas menores e com menos estrutura de P&D+I, mas 
que tem interesse em participar com menor recurso. Também, nesse aspecto é possível 

identificar sobreposições de projetos 

 Prêmio de Inovação e Reconhecimento do esforço inovador  

 Divulgação das soluções de inovação também como oportunidade de buscar boas práticas 

com empresas que tem uma maior maturidade de inovação  

 Utilização da Lei do Bem  

 Visão estratégica da holding nas ações de inovações, aumentando a priorização das empresas 

nas questões de inovação, principalmente para as empresas que não tem a inovação em seu 

negócio principal  

 Visão Geral dos projetos de P&D+I de todas as empresas do grupo, pela holding  

 Utilizar a metodologia de gestão da inovação da CPT como referência para se criar ou 
melhorar a estruturação da área de P&D+I própria de gestão de projetos de inovação da empresa 

ligada à holding 
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O
u

tr
o
s 

 Uniformizar a maturidade de inovação das empresas, trazendo todas elas para um patamar 

mais elevador de inovação 

 Uniformização de práticas e diretrizes 

 Proposta de uma Comunicação Integrada do Grupo Eletrobras para a Inovação 

 Trazer à tona a importância da inovação incremental e quebrar o paradigma da inovação 

somente de laboratórios e da área de tecnologia e P&D 

 Fomento da cultura de inovação 

 Inovação para áreas de apoio como por exemplo comunicação, da contabilidade, do jurídico, 

compras 

 Fazer as empresas se enxergarem dentro dos negócios da holding e não como empresas 
isoladas 

 Aprovação em nível de alta direção de oportunidades de melhorias e resolução de problemas 

pelos gestores de P&D+I  

 Dialogo mais fácil com os gestores de P&D+I das empresas, pois as informações chegam 

mais fáceis 

 Possibilidade de verificar os retornos dos investimentos em inovação 

 Impulso em outras ações de inovação como fóruns  

 Utilizar a metodologia de gestão da inovação da CPT como referência para se criar ou 

melhorar a estruturação da área de P&D+I própria de gestão de projetos de inovação da empresa 

ligada à holding   
     Fonte: Elaborado pela autora 
 

Segundo o Entrevistado B, a gestão da inovação, centralizada pelo CEPEL, trouxe para 

a holding o principal benefício de saber as informações dos tipos de projetos que o grupo faz, 

como está a utilização dos recursos, e se é possível fazer projetos em conjunto para ampliar a 

capacidade de conhecimento e melhorar a capacidade de recursos. A CPT também veio, para 

as outras empresas, para trazer essa visão mais estratégica, de se enxergar como grupo, como 

sistema. Nesse contexto, as empresas se enxergando como mesmo negócio, antes de iniciar um 

projeto deve-se buscar qual empresa tem a melhor expertise e que poderia liderar, sendo os 

recursos compartilhados, melhorando assim os resultados. Segundo ele, quem não utiliza essa 

comissão para resolver os problemas, está perdendo oportunidade, além de que ali estão os 

diretores e de atuação acima da alçada da maioria dos gestores de P&D+I das empresas. O 

Entrevistado D também enxerga essa vantagem para a holding, que com a atuação da CPT, 

conta com uma visão do sistema Eletrobras para os quase 200 projetos com informações 

recebidas de uma maneira simples e organizada pela Comissão 

 Este entrevistado também diz algo a parte sobre o prêmio de inovação. No mundo ideal, 

o prêmio deveria vir após uma cultura e práticas de inovação já estabelecidas em cada empresa, 

pois, como é possível pensar em melhorias se o ambiente organizacional não está adequado 

para que isso aconteça. Porém, implementar o prêmio nesse momento não deixa de ser 

importante pois pelo prêmio é possível valorizar o esforço inovador. O prêmio também mostra 

que a empresa não tem somente o discurso, mas está preocupada com a prática, através do 

prêmio e dos fóruns, por exemplo. 
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O Entrevistado D, que não é da Eletronuclear, apontou como benefício da gestão da 

inovação que é pilotada pela CPT a troca de experiências entre empresas com maturidades 

diferentes de P&D+I. Segundo ele, um exemplo é a Eletronuclear, que faz P&D+I, mas que 

agora está querendo se estruturar, pois abriu os olhos para esse capital que ela já tinha, mas que 

estava disperso. Esse entrevistado disse que no começo ela dizia que não fazia P&D+I, e agora 

já todo o grupo já sabe que a Eletronuclear faz.  Segundo ele, com a CPT as empresas estão 

muito mais alinhadas. E empresas que não estavam estruturadas em termos de P&D+I já estão 

mais estruturadas. O objetivo é para um nível mais alto de estruturação. 

 Na Eletronuclear o benefício mais citado pela gestão da inovação, foi a Lei do Bem. 

Conforme já exposto, essa iniciativa debatida no âmbito da CPT gerou o primeiro levantamento 

de projetos de inovação da área nuclear, gerando resultados com benefícios fiscais e gerando 

na empresa uma motivação maior sobre o tema. Na Eletronuclear também foi levantado que a 

metodologia de gestão da inovação da CPT pode ser utilizada como referência para se criar ou 

melhorar a estruturação da área de P&D+I própria da área nuclear, criando uma gestão 

específica de projetos classificados como projetos de inovação. 

 Por fim, buscou-se verificar como as empresas do grupo estão relacionadas em nível de 

maturidade de inovação, na opinião dos entrevistados. Foi unânime a opinião de que as 

maturidades são bem diferentes, mas que a CPT vem atuando neste aspecto e que esses 

benefícios de maturidade já são vistos nas empresas que estavam menos estruturadas em termos 

de P&D+I.  

 Segundo o Entrevistado D, a CPT ajuda a todas as empresas a ficarem no mesmo nível 

de gestão de inovação, porque elas são bem diferentes em termos de estruturação. Outro 

objetivo da CPT, sendo ele, é inclusive poder verificar a possibilidade de igualar à qual área na 

empresa a área de P&D+I está ligada, por exemplo: se está ligada a operação, à geração, a novos 

negócios, e outros.  Segundo o Entrevistado B, uniformizar o nível de maturidade é essencial 

no grupo, pois no passado perdeu-se oportunidades para olhar para essas diferenças, perceber 

que alguém faz melhor e buscar chegar naquele patamar. Na Eletronuclear, eles se observam 

como uma empresa em nível menor de maturidade em relação às outras empresas do grupo e 

citam Furnas como exemplo de uma maior maturidade de inovação.  

 

4.3 CAPACIDADE DE INOVAÇÃO 

 

Esta categoria de análise busca identificar, a partir das práticas atuais de inovação 

apresentadas até aqui, verificar os principais processos organizacionais desenvolvidos 
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internamente para dar suporte à capacidade de inovação em uma empresa e principalmente, 

quais seriam as ações futuras necessárias para a evolução do ambiente de inovação das empresas 

Eletrobras. Nesta categoria levantou-se quais são as metodologias ou ferramentas de gestão que 

apoiam as inovações e concentrou-se nesta categoria em discutir as principais dificuldades nas 

questões da inovação, oportunidades de melhorias, e especificidades observadas em relação a 

área nuclear, que não sejam talvez de conhecimento do restante do setor elétrico.  

O Manual de Oslo (1997) destaca que a capacidade de inovar é aprimorada a partir das 

inovações ocorridas da empresa, bem como a utilização de sistemas adequados à gestão do 

conhecimento. Para Oliveira et al. (2016), “essa capacidade depende do desenvolvimento de 

uma cultura inovadora agregada às funções da organização, sendo difundida por cada atividade 

e não apenas como um resultado”. Para isso é importante que a inovação seja conduzida de 

modo estruturado, por meio de rotinas. 

Pode-se dizer que a capacidade de inovação apresenta as condições que uma empresa 

necessita para apoiar o processo de inovação, agilizando a adoção de novos processos, o 

desenvolvimento e a introdução de novos produtos e serviços. As condições estão relacionadas 

com a habilidade de mobilizar e gerenciar recursos e rotinas (BALAN e LINDSAY, 2007). 

 Pode-se salientar que esta é tida como uma habilidade da organização para desenvolver 

e arquitetar estratégias de inovação, segundo Dodgson, Gann e Salter (2008), pois envolve a 

capacidade de criação, ampliação e modificação de recursos utilizados para inovação, desta 

forma, a capacidade de inovação pode ser concebida e posicionada como uma capacidade 

organizacional estratégica. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) destacam que a inovação é consequente de processos 

organizacionais alinhados à estratégia organizacional que geram projetos para vantagem 

competitiva. 

Para   constituir   a   capacidade   de   inovação, a empresa desenvolveu dois   principais 

processos estruturados organizacionais baseados em rotinas e estratégias de inovação: a 

Comissão de Política Tecnológica e os Grupos Temáticos, do qual pode-se destacar o GTI pois 

é o grupo que trata das questões relacionadas à cultura inovadora e gestão do conhecimento.  

Nesse contexto de um sistema adequado à gestão do conhecimento e à cultura inovadora, 

com um modo estruturado, através de rotina, para inovar, com habilidade de gerenciar recursos 

e rotinas e arquitetar estratégias de inovação, segundo os autores acima destacados, pode-se 

observar que o fomento à capacidade de inovação é incluído na Política de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação das empresas Eletrobras, como atribuição da CPT, que deve, nos 

seguintes tópicos:   
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 Incentivar a cooperação entre equipes e empresas Eletrobras nos projetos de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P&D+I 

 Comunicar os objetivos e resultados de P&D+I de forma clara e regular 

 Incentivar os colaboradores a identificar e tratar os problemas empresariais como 

oportunidades, propondo ideias para P&D+I 

 Direcionar as ações de P&D+I para os objetivos e indicadores definidos e esclarecer 

a todos os envolvidos o seu papel no alcance dos resultados 

 Divulgar e apoiar as ações de P&D+I e estimular os seus colaboradores a agirem 

de maneira criativa e empreendedora, tanto individualmente como em times, 

fomentando uma cultura em que as ideias e as experimentações são incentivadas 

 Selecionar projetos e parceiros de P&D+I alinhados com as diretrizes estabelecidas 

no Programa de Integridade (Compliance) das empresas Eletrobras 

 

Dentro das diretrizes gerais da Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das 

Empresas Eletrobras, é possível ver a capacidade de inovação associada ao conceito de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008) que destacam que a inovação é consequente de processos 

organizacionais alinhados à estratégia organizacional.  

São diretrizes gerais da Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das Empresas 

Eletrobras: 

 A estratégia de P&D+I deve estar sempre alinhada ao Plano Estratégico das 

empresas Eletrobras 

 O planejamento das ações de P&D+I das empresas Eletrobras deve atender às 

diretrizes estabelecidas pelo acionista majoritário por meio das políticas e planos, à 

legislação específica vigente do setor e às necessidades de P&D+I das empresas 

Eletrobras, garantindo que os esforços se mantenham alinhados com todos os 

objetivos e interesses dos envolvidos 

 As empresas Eletrobras devem fomentar mecanismos de reconhecimento e 

valorização dos colaboradores que contribuem para os resultados dos projetos de 

P&D+I 

 

Sendo assim, a capacidade de inovação da organização inicia-se pelo alinhamento da 

diretriz estratégica com a Comissão de Política Tecnológica, que identifica, juntamente com as 

áreas da empresa, oportunidades no mercado e capta e avalia as ideias de diferentes fontes 



199 

 

externa e interna. Essas ideias são encaminhadas para elaboração de projetos conforme as linhas 

de ação definidas no Programa de Ação e são geridas pelas áreas de P&D+I de cada empresa 

específica. 

As empresas Eletrobras, por meio da Comissão de Política Tecnológica – CPT sempre 

que aplicável, devem: 

 Atuar de forma integrada no tema, criando condições favoráveis para a otimização 

dos investimentos, minimizando redundâncias e desperdícios, difundindo e 

compartilhando resultados e maximizando o desempenho 

 Sistematizar o planejamento, a execução, a prestação de contas e a internalização 

dos resultados dos projetos de P&D+I, buscando sempre atingir as etapas finais do 

processo de inovação 

 Realizar o investimento mínimo e compulsório, conforme legislação específica do 

setor 

 Maximizar a atuação do Eletrobras/Cepel nas atividades de Tecnologia e P&D+I e 

na difusão dos resultados 

 Fomentar a utilização dos recursos disponíveis nas principais instituições, nacionais 

e internacionais, de apoio à inovação 

 Fomentar a atividade criativa e inovadora, o desenvolvimento da cultura da 

propriedade intelectual e o aprimoramento da capacitação em Tecnologia e P&D+I 

 Fortalecer a atuação integrada da Rede de Laboratórios das empresas Eletrobras 

(Relase), para otimização do seu apoio ao desempenho das atividades e à 

manutenção dos ativos das empresas Eletrobras 

 Aplicar os mecanismos de integridade vigentes para seleção de parceiros e projetos 

de P&D+I, assim como assegurar a implementação das ações de monitoramento 

pertinentes 

 

A CPT se reúne, ordinariamente, a cada dois meses, em reuniões presenciais ou por 

videoconferência, e, extraordinariamente sempre que necessário for, por convocação do 

Coordenador. As reuniões presenciais ocorrem na Eletrobras e é pilotada pela Secretaria 

Executiva do CEPEL que: encaminha a agenda de reuniões para os representantes da CPT, 

assim como os documentos que irão subsidia-las, e elabora e divulga a Ata das reuniões 

ocorridas. 



200 

 

As Empresas Eletrobras, com o apoio da Secretaria Executiva e dos grupos temáticos 

(GTs) da CPT, elaboram e encaminham para aprovação da CPT a estratégia de P&D+I. 

Os Grupos Temáticos devem desempenhar papel essencial na prospecção dos projetos 

de P&D+I. A partir do estabelecimento do Programa de Ação em Tecnologia e P&D+I das 

Empresas Eletrobras 2019-2022 e frente às carteiras de projetos de P&D+I, líderes e respectivas 

equipes dos Grupos Temáticos deverão avaliar novas oportunidades de investimento em P&D+I 

a fim de apresentar conteúdo propositivo aos Gestores de P&D+I das empresas Eletrobras. 

Adicionalmente, tal avaliação também deverá subsidiar a revisão do Programa de Ação no 

momento oportuno. 

Os Grupos Temáticos têm como função traduzir as necessidades das partes interessadas 

em reuniões onde são analisadas as tecnologias de domínio da empresa, contrapondo com as 

necessidades latentes do mercado de atuação e com os fatores de influência como, sociedade, 

legislação, fornecedores, concorrência e meio ambiente.  

A cada reunião da CPT, a Secretaria Executiva apresenta uma síntese da evolução e dos 

assuntos discutidos em cada Grupo Temático. Os Grupos Temáticos se reúnem periodicamente, 

assim como a CPT, e paralelamente à mesma, para seguir com os avanços solicitados nas 

reuniões de CPT e de todas as ações que envolvem inovação do Grupo Eletrobras, de acordo 

com o tema e o tipo de GT. 

O Programa de Ação será o norteador das ações de P&D+I a serem desenvolvidas no 

quadriênio 2019-2022 e também define ações alinhadas às atividades de P&D+I, como metas 

e indicadores; produtos e resultados esperados; recursos necessários e suas fontes; divulgação 

e transparência; difusão e outros. O Programa de Ação da CPT é um programa de ação 

quadrienal e representa o plano estratégico de P&D+I da Comissão de Política Tecnológica das 

empresas Eletrobras - CPT. Seu acompanhamento é feito pelos Planos de Ação anuais. 

Para a construção do Programa de Ação, coube aos GTs: 

 Identificar temas relevantes que tenham sido omitidos;  

 Detalhar os temas prioritários, enfatizando as necessidades atuais e as previstas; 

 Para cada tema, identificar a disponibilidade, no grupo Eletrobras, de 

conhecimentos, recursos humanos, laboratórios etc.; 

 Para cada tema, identificar projetos de P&D+I concluídos, em andamento ou 

previstos; 

 Propor temas a serem desenvolvidos em curto prazo (2019/2020), médio prazo 

(2021/2022) e após 2022 
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Para a definição dos Temas e Linhas de Ação que compõem este Programa de Ação, 

inicialmente a Secretaria Executiva da CPT elaborou um levantamento preliminar das 

estratégias do sistema Eletrobras com rebatimento em ações de P&D+I, contidas no Plano 

Diretor de Negócios e Gestão - PDNG 2018-2022. Tais estratégias mantiveram-se alinhadas no 

PDNG 2019-2023, onde são identificados como objetivos das empresas do grupo a 

sustentabilidade socioambiental e financeira com foco em resultados e produtos, inclusive nas 

suas ações em P&D+I. 

Dentro dos Grupos Temáticos subordinados da CPT, e cujos gestores são do CEPEL, 

existe um grupo chamando de Grupo Temático de Inovação (GTI). Este grupo possui objetivos 

diferentes aos demais grupos, visto que ele não se concentra em estudar e garantir a execução 

dos projetos de P&D+I de seu tema específico. O GTI é um Grupo Temático transversal que 

busca de forma uniforme em todas as empresas do Grupo Eletrobras desenvolver as 

competências relacionadas à inovação e reconhecer o esforço inovador dos empregados das 

empresas Eletrobras. 

De acordo com informações discutidas nas reuniões de CPT que deram origem ao GTI, 

o desenvolvimento de uma cultura de inovação nas empresas está intrinsecamente relacionado 

às práticas de gestão de pessoas adotadas pelas mesmas. Inovação é um processo que ocorre 

por meio das pessoas. Nesse sentido, praticas para estimular o pensamento criativo e o 

aprendizado de seus empregados são formas eficazes para as empresas consolidarem esse 

processo. 

Uma das ações do GTI foi a definição das macro diretrizes de um prêmio comum de 

inovação que gerou o Manual do Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras. Este Manual 

foi aprovado na 1ª reunião de 2019 da CPT, em fevereiro de 2019, tendo como objetivo 

principal fomentar a cultura de inovação nas empresas Eletrobras, por meio da valorização do 

esforço inovador de seus empregados. 

De acordo com o Manual, é necessário incluir a realização do Prêmio no PDNG (Plano 

Estratégico das Empresas Eletrobras) e para cumprir este estabelecido, foi inserido no PDGN 

2019-2023, na diretriz estratégica “valorização das pessoas, o projeto “desenvolver a cultura da 

inovação”. 

De acordo com o referencial teórico destacado acima para esta categoria, a utilização de 

sistemas adequados à gestão do conhecimento, o desenvolvimento de uma cultura inovadora, a 

condução da inovação de modo estruturado e por meio de rotinas e a habilidade de arquitetar 

estratégias de inovação são fatores importantes que apoiam o processo de inovação e logo 

aprimoram a capacidade de inovar. E pode-se verificar, pelo estudo do caso, que todos esses 
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fatores estão em curso e já tem uma rotina estabelecida por meio de políticas, regulamentos e 

documentos específicos da gestão da inovação das empresas Eletrobras.  

Nesta categoria, mais do que levantar os principais processos organizacionais que 

apoiam a capacidade de inovação, considerou-se importante buscar quais são as ações futuras 

necessárias para a evolução destes processos nas empresas Eletrobras. Aos entrevistados, foram 

questionados quais as principais dificuldades dos processos relacionados à gestão da inovação 

no âmbito da CPT e aos entraves à realização de projetos inovativos, quais as principais 

adaptações ou melhorias necessárias, se há alguma especificidade a considerar (no caso da 

energia nuclear) e quais são as principais ferramentas utilizadas e/ou que seriam importantes na 

gestão da inovação das empresas Eletrobras.  

 De acordo com Guimarães e Mattos (2013), não basta estar convicto da necessidade de 

inovar, é preciso saber como fazer por e por onde começar. Desenvolver, selecionar e 

implementar técnicas e ferramentas que capacitem as empresas a combinar tecnologia e 

estratégia de negócios tem sido o objetivo de várias organizações e de inúmeros projetos 

conduzidos nos âmbitos nacional e internacional.  

Uma ferramenta que pode ser usada para a definição do plano tecnológico é a análise 

SWOT (strengths, weaknesses opportunities, threats – forças fraquezas, oportunidades e 

ameaças). Os autores também citam como exemplos a gestão de informações tecnológicas, o 

gerenciamento de projetos, a gestão da criação e aplicação de tecnologia, os modelos de difusão 

de tecnologia, as ferramentas de criação de bancos de ideias, dentre outras. 

No referencial teórico deste trabalho foram verificadas as técnicas propostas pelo 

Presidente da Eletronuclear em uma das suas produções acadêmicas. Guimarães e Mattos 

(2013) propõem técnicas de Gestão da Inovação de aplicabilidade comprovadas por projetos da 

União Europeia, no qual as ferramentas são agrupadas em quatro diferentes áreas de foco. 

Também são apresentadas as ferramentas propostas no trabalho de Temaguide (1999) onde são 

evidenciadas práticas com seus objetivos e técnicas formais normalmente utilizadas.  

Comparando as técnicas de gestão da inovação selecionadas para este trabalho, 

escolheu-se algumas práticas que apareceram em ambas as técnicas selecionadas e que são 

aplicáveis, a partir da observação do caso pelo pesquisador, às empresas de setor elétrico: 

 Análise SWOT  

 Estudo em rede com fornecedores de tecnologia, fontes tecnológicas, outras 

empresas;  
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 Técnicas relacionadas à estrutura organizacional e processos como SAP, BAAN, e 

vários Sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP), fluxogramas, mapas de 

processos e outros 

 Softwares de gerência de projetos e cronogramas de marcos 

 Benchmarking do tipo: competitivo, funcional, genérico, industrial, performance, 

estratégico e tático 

 Brainstorming 

 

A partir da análise das respostas dos entrevistados pode-se verificar quais são as 

ferramentas de gestão utilizadas atualmente na gestão da inovação das empresas Eletrobras e 

quais são as ferramentas potenciais que poderiam ser utilizadas, na opinião dos mesmos, para 

fomentar o aumento da capacidade de inovação, o que pode ser verificado no Quadro 30. 

 

     Quadro 30. Ferramentas de Gestão CPT 

Ferramentas 

utilizadas 

 O SIPPED 

 SAP  

 Métodos de análise e soluções de problemas como A3 e Design Thinking  

 Princípios do PMBOK  

 CA Project & Portfolio Management. (antigo Clarity™ PPM) 

Ferramentas 

potenciais 

 SWOT para definição dos projetos de inovação a atacar 

 Comunicação entre softwares de gestão de projetos entre as empresas 

Eletrobras 
     Fonte: Elaborado pela autora 

 

O SIPPED, Sistema de Informações de Projetos de P&D+I do Sistema Eletrobras, foi a 

ferramenta mais citada no âmbito da CPT e é ferramenta própria de acompanhamento de 

projetos. O SIPPED é uma ferramenta web para auxiliar o acompanhamento da carteira de 

projetos de P&D+I e consolidar as informações e os resultados relacionados às atividades de 

P&D+I do Sistema Eletrobras, sob responsabilidade da CPT. 

Segundo o Entrevistado D, o SIPPED é um sistema de levantamento de informações 

sobre os projetos e informações financeiras que gera: um relatório anual e uma síntese dos 

projetos Eletrobras como um todo. Algumas finalidades importantes que o SIPPED permite: 

verificar aderência ao programa, identificar áreas de maior ou menor atuação, onde estão 

alocados os investimentos e se é necessário mudar o rumo destes. Segundo ele, é um relatório 

puramente financeiro, sobre investimento de P&D+I. Além disso, a CPT está buscando ter um 

relatório gerencial semestral que permita o acompanhamento dos projetos individualmente e 

dos recursos aplicados em P&D+I. Esse novo sistema permitirá não só gerar relatórios, mas 

como ver todas as informações necessárias: projetos específicos, projetos de um determinado 
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tema, etc. No futuro espera-se que esse sistema tenha convergência com outros sistemas da 

empresa, como o SAP por exemplo. 

O Entrevistado E diz que as empresas estão aderindo ao SAP, e espera-se que as 

informações de custo sejam fornecidas de maneira mais homogênea, (por exemplo, como se 

calculou o custo para dar uma informação de investimento, o que se considerou ou não). Esse 

entrevistado chama a atenção que o SIPPED não é uma ferramenta de gestão de projetos, pois 

já existem ferramentas no mercado para isso, mas ele é uma ferramenta de gestão pois concentra 

as informações dos projetos das empresas (cada empresa adiciona informações mínimas sobre 

seus projetos) e, a partir desta ferramenta de gestão, são discutidos os projetos no âmbito da 

CPT. A maior parte são projetos CEPEL, outra parte ANEEL e uma pequena parte são projetos 

específicos das empresas. O SIPPED é um retrato sem zoom dos projetos com informações 

como: datas de início e fim, orçamento, situação da execução física e financeira, principais 

produtos. 

Na Eletrobras observou-se que as ferramentas citadas estão relacionadas ao Programa 

de Melhoria de Processos Eletrobras – PMPE em que os funcionários das empresas recebem 

incialmente um treinamento sobre diversas metodologias como A3, como estruturar os 

processos, a filosofia Lean, MIASP, Indicadores de processos, gestão de mudanças.  

  No caso da Eletronuclear, as ferramentas utilizadas estão relacionadas às ferramentas 

de gestão de projetos, mas percebeu-se que não há uma definição comum na empresa de qual 

metodologia de gestão de projetos utilizar: cada gestor do projeto em questão pode utilizar a 

que mais for conveniente para o projeto. O Entrevistado J lembra que essas ferramentas são 

utilizadas para gestão de projetos, não para os projetos de inovação, já que na empresa não 

existe ainda essa diferenciação. O Entrevistado G cita uma metodologia que a DT (Diretoria 

Técnica) adotou para os projetos e uma metodologia de Parada Técnica. 

 Sobre as ferramentas potenciais o Entrevistado D apresenta uma discussão na CPT: a 

que nível a CPT vai fazer a gestão dos projetos. Segundo ele, a gestão detalhada hoje é feita 

pelas empresas, e cada qual usa o seu sistema de acompanhamento de projetos. Num primeiro 

momento a ideia da Eletrobras não é atuar de modo detalhado. Porém espera-se que o SIPPED, 

de maneira mais macro, tenha acesso as informações das empresas. Não seria uma nova 

ferramenta, a melhoria da já existente e que ela pudesse se comunicar com os sistemas das 

outras empresas.  O Entrevistado E reforça que esta melhoria traria a possibilidade de, se 

necessário, puxar o zoom desses projetos, mesmo que essas empresas tenham suas ferramentas 

próprias e já existentes de gestão de projetos. 
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 No caso da Eletronuclear, não houve dos entrevistados a sinalização de propostas de 

ferramentas de gestão para a inovação. O que foi comentado está relacionado às exigências 

atuais de licenciamento nuclear, por exemplo, o Entrevistado H disse que na empresa há a 

necessidade de um sistema de gestão integrado para procedimentos, normas e regulamentação. 

Segundo ele existe uma necessidade de integrar tudo, um sistema de gestão na empresa que 

englobe operação, qualidade, licenciamento, inovação, recursos humanos. O Balanced 

Scorecard também foi apontado para ser utilizado, porém na visão estratégica.  

Analisando as técnicas propostas pelo referencial teórico, pode-se observar 

oportunidades de utilização de várias ferramentas por exemplo, a Análise SWOT, citada por 

um dos entrevistados, que seria uma excelente ferramenta para avaliar quais as prioridades de 

projetos de inovação de acordo com análise do cenário das empresas do setor elétrico.  

Outras ferramentas como o Benchmarking do tipo e o Brainstorming não foram citadas 

e nem evidenciadas durante a fase de observação participante o que representam oportunidades 

para a gestão da CPT como buscar melhores práticas através do processo de comparação de 

produtos, serviços e práticas de gestão de inovação de outras empresas do setor elétrico (que 

não fazem parte do grupo Eletrobras) e como explorar a potencialidade criativa do grupo pelo 

método de tempestade de ideias. Porém é possível observar o Benchmarking como busca para 

melhores práticas em algumas atuações dos Grupos Temáticos, assim como acredita-se o 

Brainstorming ter sido utilizado, pela natureza dos eventos e pelo entendimento do que se foi 

realizado antes da chegada do observador, em toda composição de documentos e diretrizes 

como os procedimentos, as linhas de atuação do Programa de Ação, as diretrizes macros do 

Prêmio de Inovação e outros.  

Sobre o estudo em rede com fornecedores de tecnologia, fontes tecnológicas, outras 

empresas, nada foi citado como ferramenta, porém, durante as observações pode ser constatada 

a grande variedade de projetos em parceria com organizações de P&D+I, incluindo 

universidades, a fim de obter acesso a ideias e tecnologias e compartilhar habilidades, recursos, 

informação e expertise. A cooperação interna entre empresas também é bem forte assim como 

a participação de eventos e congressos em busca de fontes externas de inovação também já 

foram citados em outras categorias de análise. No Caso da Eletronuclear observa-se, 

atualmente, forte trabalho envolvendo o encadeamento produtivo de fornecedores locais para a 

construção de um parque tecnológico na região de Angra dos Reis, além desta empresa ter 

cultura forte de interação tecnológica com fornecedores conhecidos do ramo nuclear e outras 

empresas mundiais com reatores e usinas semelhantes às instaladas no Brasil. 
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Os trabalhos referentes ao parque tecnológico de Angra dos Reis e ao encadeamento 

produtivo de fornecedores locais é de responsabilidade do Departamento de Novos 

Empreendimentos, departamento que também faz a gestão de P&D+I da Eletronuclear. Assim, 

embora não seja escopo dessa pesquisa, alguns trabalhos e reuniões desses assuntos também 

foram observados pela pesquisadora, a fim de verificar impactos e trabalhos em conjunto com 

as atividades de P&D+I da empresa.  

Além desses trabalhos, ainda no início, refletirem diretamente no estudo de rede de 

fornecedores e fontes tecnológicas, como ferramenta da gestão da inovação, espera-se que a 

construção de um parque tecnológico em Angra no futuro, possa aumentar a atividade de 

P&D+I da Eletronuclear, assim como exemplo do Parque Tecnológico de Itaipu, diminuindo 

inclusive a discrepância evidenciada no Quadro 20 entre Itaipu e Eletronuclear.  

Segundo as informações neste quadro, referentes ao Programa de Ação 2019-2022, 

Itaipu, como empresa binacional, não está sujeita à Lei 9.991/2000; entretanto, a empresa 

reconhece a importância das atividades de P&D+I e investe em projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, em especial no PTI – Parque Tecnológico de Itaipu. 

Reconhecendo a importância da presença de um parque tecnológico na região de Angra 

dos Reis para aumentar seu potencial de desenvolvimento de trabalhos de P&D+I, a 

Eletronuclear, em agosto de 2019, acompanhará a Prefeitura de Angra dos Reis em uma visita 

ao Parque Tecnológico de Itaipu.  

Das técnicas resgatas pelo referencial teórico, observou-se, pelos entrevistados, forte 

percepção para a utilização de softwares de gerenciamento de projetos e de cronogramas de 

marcos. Também foram citadas as técnicas relacionadas à estrutura organizacional e processos 

como o SAP.  

Os métodos de análise e soluções de problemas como A3 e Design Thinking, muito 

utilizados internamente na Eletrobras, e propostos por seu programa próprio de melhorias de 

processos o PMPE não foram citadas nos referenciais teóricos de ferramentas técnicas na gestão 

da inovação. Acredita-se que essas ferramentas foram citadas entre os entrevistados porque a 

melhoria de processos, também chamada como inovação incremental é um tipo de inovação 

considerada nas empresas Eletrobras.  

Por fim, foi realizado o levantamento das dificuldades encontradas atualmente no 

âmbito da CPT e, em especial, na Eletronuclear, para identificar oportunidades de aumentar a 

sua capacidade de inovação. 

Em questionamentos, de forma separada, para se extrair o máximo possível de 

informações, foram feitas as perguntas: quais as principais dificuldades na implementação da 
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política, quais as adaptações que poderiam ser sugeridas numa nova versão da política, quais as 

principais especificidades de sua empresa na política de inovação, quais as principais 

dificuldades na gestão da inovação, quais as adaptações/ melhorias que poderiam ser sugeridas 

na gestão da inovação, quais as principais especificidades de sua empresa na gestão da 

inovação, quais as razões para que projetos de inovação previstos ainda não tenham sido 

iniciados, quais as barreiras para desenvolver soluções inovadoras.  

Com todas as respostas, pode-se correlacionar as informações conforme Quadro 31. A 

correlação foi feita a princípio pelo próprio entrevistado ou pelo pesquisador (quando não havia 

correlação própria do entrevistado), ou seja, não necessariamente a mesma pessoa que 

respondeu sobre uma dificuldade, propôs uma melhoria ou adaptação relacionada a ela. 

Também se optou por separar os resultados da Eletronuclear, devido aos objetivos específicos 

da pesquisa, e também porque o enfoque dado pelos entrevistados não estava tão relacionado 

aos assuntos específicos da gestão da CPT. 

 
Quadro 31. Dificuldades e Sugestões de Melhorias na Gestão CPT 

Política e Gestão da Inovação 

Dificuldade Sugestões de Melhorias 

A política é recente   Finalização da ratificação das políticas nas empresas 

que ainda não a fizeram 

 Atualização da política de 2 em 2 anos, para não cair no 
esquecimento 

A divulgação da inovação ocorre de forma 

pontual 
 Melhorar a divulgação da política e dos assuntos de 

inovação, como soluções técnicas e outros 

A Política por ser macro diretrizes ainda não é 

utilizada pelos operacionais 
 Desdobramentos de políticas especificas em cada 

empresa 

 Desdobramento da política em normas e outros 

documentos operacionais de inovação e melhorias de 

processo, que apresentam as técnicas padronizadas e de 

linguagem mais acessível  

 Definir uma diretriz macro para inovação incremental 

 Implementar o PMPE em outras empresas 

 Responsabilização da liderança na aplicação da política 

 Estruturação de todas as empresas focando a 

operacionalização da inovação e a aplicação da política 

 Programas de Valorização das pessoas 

Número baixo de ações de inovação  Definição das ações para inovação incremental nas 

empresas 

 Realizar capacitações que despertem a inovação nos 

funcionários 

Característica do negócio: falta de concorrência, 

setor   mais conservador e muito regulado 

 

Negócio principal ser produzir energia e não 

fazer inovação 

 
A inovação não é tratada como prioridade 

 

Mudanças governamentais que mudam os modos 

operantes 

 Explicitar o tema inovação no Planejamento Estratégico 

 Verificar se as ações que estão sendo desenvolvidas em 

inovação estão de acordo com o Planejamento Estratégico 

 Mostrar mais valor através do report do que já é feito 

em caso de mudança da coordenação da CPT 
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Diferentes culturas de inovação das empresas  Equalizar o nível de maturidade da inovação nas 

empresas 

 Dar mais ênfase na política sobre a atividade conjunta 

das empresas, como forma de garantir a aplicabilidade da 

mesma 

 Melhoria em relação aos acordos de cooperação 

tecnológica e sobre a cessão de direitos de uso 

 Definir frequência de encontro dos GTs 

A gestão é recente 

 

O time de gestão é inexperiente e heterogêneo 
entre as empresas 

 Equalizar o nível de maturidade da inovação nas 

empresas (principalmente em empresas mais avançadas 

como a de Tucuruí)  

 Pensar em uma estrutura em que os gestores de P&D+I 

das empresas sejam das mesmas áreas de atuação  

 Qualificar os times em gestão da inovação 

Falta de recursos humanos para fazer a gestão da 

inovação 
 Buscar maior número de pessoas para se trabalhar com 

a inovação 
     Fonte: Elaborado pela autora 

 

Segundo o Entrevistado A, sendo a política recente, a cultura de inovação ainda é sentida 

apenas nas pessoas que trabalham com a inovação e cultura organizacional, assim como a 

definição comum de inovação ainda é restrita ao grupo que trabalha com o prêmio de inovação. 

O Entrevistado B, também reforça ao propor suas melhorias que a cultura de inovação acontece 

a partir de práticas implementadas e de uma gestão que fomenta um maior número de ações da 

inovação. Segundo ele o maior desafio hoje é fazer a inovação chegar “na ponta", ou seja, no 

modo operacional e do dia a dia das empresas. De acordo com o Entrevistado E as pessoas não 

estão muito acostumadas a seguir uma orientação macro quando se tratam de P&D+I e ainda 

acham que P&D+I se faz de acordo com que a própria pessoa acha que é interessante. Por 

exemplo, segundo ele, quando o negócio da empresa é a pesquisa, há um agravante de ter uma 

cultura de que há uma interferência excessiva na criatividade do pesquisador.  

Sobre a Gestão da Inovação foi unânime nas respostas dos gestores da estrutura da CPT 

que cada empresa tem sua dificuldade de gestão interna (falta de pessoal, dia a dia com funções 

diferentes as que a CPT solicita, culturas especificas e outros) e que os times das empresas são 

diferentes para responder à CPT, prejudicando a velocidade da resposta e a interação na CPT. 

Segundo eles, compatibilizar as práticas de gestão das empresas com as necessidades da CPT é 

um desafio, pois são práticas diferentes. Nos grupos temáticos há a atuação de pessoas em 

diversos níveis e funções nas empresas, o que dificulta o funcionamento dos grupos.  

No que se refere à diferente maturidade de inovação, muitos entrevistados citaram sobre 

os pontos de melhoria em relação aos acordos de cooperação tecnológica que representam o 

convenio entre duas ou mais empresas do grupo para pesquisar em conjunto uma mesma 

solução. De acordo com o entrevistado A, é importante pois as empresas são espalhadas pelo 

país e muitas vezes acontece de duas ou mais empresas estarem investindo em buscar soluções 
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para os mesmos problemas. Sobre a cessão de direitos de uso, uma empresa pode perceber que 

alguém já tem a solução para seu problema e seria o caso apenas da empresa que já possui a 

tecnologia ceder os direitos de uso, por fazer parte do mesmo grupo empresarial, sem custos e 

respeitando a propriedade intelectual da inovação. 

No quadro 32, a mesma análise foi realizada para a Eletronuclear, de modo a atender 

objetivos específicos da pesquisa.  

 

Quadro 32. Dificuldades e Sugestões de Melhorias na Gestão Eletronuclear 
Política e Gestão da Inovação - Eletronuclear 

Dificuldade Sugestões de Melhorias 

Falta de recursos humanos  Simplificar os processos de demanda da gestão da inovação 

para solicitar o mínimo de informações 

 Área de P&D+I maior com gente de dedicação exclusiva 

Falta de priorização das atividades em 
relação à inovação  

 Promover melhor entendimento dentro da empresa do que se 
trata a política e das vantagens que pode-se auferir, como a Lei do 

Bem 

 Criação de indicadores para a administração e métricas de 

avaliação dos resultados 

 Considerar inovação na diretriz estratégica  

 Definição de uma verba específica para P&D+I 

 Desdobramentos de políticas especificas em cada empresa 

 Desdobramento da política em normas e outros documentos 

operacionais de inovação e melhorias de processo, traduzidas em 

ação 

 Valorização dos funcionários 

A divulgação da inovação ocorre de 
forma pontual 

 Divulgar amplamente a Política na empresa 

Número baixo de ações de inovação  Valorização dos funcionários 

 Definição de como enquadrar os projetos sendo de inovação 

 Aumentar a participação na Lei do Bem 

A inovação é vista como algo ousado e 

que dificulta o licenciamento ou que não 

tem a aprovação da CNEN 

 Desmistificação da inovação, apresentando a incremental 

como oportunidade 

 Realizar capacitações que despertem a inovação nos 

funcionários 

Contratação de serviços  Estudo, através das leis de incentivo à inovação e 

Benchmarking com demais empresas públicas, como agilizar as 

contratações de universidades, centros de pesquisa, ICTs. Como 

agilizar contratações de convênios e parcerias com intuições e/ou 

empresas que prestam serviços de soluções e inovações.  

 Ter um mecanismo claro e inquestionável do ponto de vista 

jurídico e administrativo para contratação de ICTs 

 Incubadora de empresas 

 Parque Tecnológicos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com o Entrevistado J, na época da estruturação dos fundos do setor elétrico, 

a Eletronuclear ficou de fora. Com isso não recebeu os benefícios da inovação que outras 

empresas receberam, com variáveis e resultado. Segundo ele, agora a comunicação da inovação 

é o grande desafio, por estar fora há tanto tempo e esse tema ter sido negligenciado. 
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Para o Entrevistado F, a inovação no setor nuclear é muitas vezes vista como algo 

ousado e que possa prejudicar o processo de licenciamento de operação das usinas. Segundo 

ele, por ser área nuclear é bem diferente das outras e deve seguir um processo de licenciamento 

rigoroso que exige um cuidado maior na área de inovação. Segundo o Entrevistado F, muitas 

vezes há um grande esforço para desenvolver um trabalho e chegar em várias conclusões, mas 

a aplicação vai depender da aprovação da CNEN (órgão licenciador). A CNEN prefere que se 

já tenha uma solução já aplicada e utilizada em outras usinas. Porém inovação, segundo ele, 

pode ser diversos estudos gerem um conhecimento melhor sobre as margens que temos de 

segurança, não necessariamente de processo nuclear. Para o Entrevistado G há um valor cultural 

forte da área que é resistente às mudanças. O Entrevistado H também cita segurança nuclear. 

Segundo ele, lado existe uma tendência na indústria nuclear a se manter as coisas como estão, 

nos processos críticos a inovação é vista como arrojada que pode comprometer a segurança 

nuclear, por outro lado existe a necessidade de inovação constantemente.  

De acordo com referencial teórico, Trott (2012) observa que, se por um lado as empresas 

precisam de estabilidade para executar suas rotinas de trabalho, por outro necessitam 

desenvolver novas ideias e novos produtos para serem competitivas no futuro. Esse dilema 

representa uma das grandes questões sempre presente no mundo empresarial. 

Outro ponto muito levantado pelos entrevistados da Eletronuclear é a problema de 

redução de efetivos. Aliado à outras dificuldades como a cultura e a falta de priorização e 

valorização da chefia, a inovação, ou as demandas solicitadas pelas equipes que lideram a 

gestão da inovação, muitas vezes é entendida como trabalho adicional para as pessoas.  

O Entrevistado J cita como principal dificuldade, além do momento financeiro difícil, 

os entraves administrativos para contratação de parcerias e convênios e/ou através de centro de 

pesquisas e/ou universidades. Segundo ele, existe uma burocracia muito pesada e complexa 

para se contratar serviços dessa natureza, sendo mais fácil contratar uma empresa. Para ele, isso 

é muito ruim pois a inovação passa pela facilitação da contratação de universidades e/ou centros 

de pesquisas, muitas vezes também de natureza pública. Um exemplo recente citado por ele é 

o convenio do processo de contratação da atividade inovadora de extensão de vida útil de Angra 

1, que teve êxito, mas com um trabalho bastante árduo. Isso mostra que algo está errado. Não 

pode ser mais difícil contratar uma universidade ou centro de pesquisa, do que contratar uma 

empresa sendo que os ICTs fariam muito melhores. Esses ICTs são órgãos de administração 

direta, que não tem autonomia orçamentaria, então eles não podem receber recursos. Segundo 

ele, o erro está na origem, e é necessário ter a mínima autonomia orçamentaria para movimentar 

essas ICTs, sem colocação de intermediários como fundações, o que aumenta custo e a 
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possibilidade de parecer falta de transparência, ou seja, ainda não há uma solução 

administrativa. O Entrevistado G afirma que é mais fácil fazer trabalho com empresas do 

exterior do que nacionais.  

 

4.4 CONCLUSÃO DAS ANÁLISES 

 

Esta pesquisa analisou os resultados a partir de três categorias finais de análise: 

Arquitetura Organizacional, Contextualização da inovação e Capacidade da inovação.  

A categoria Arquitetura Organizacional, buscou identificar os tipos de estruturas de 

organização que estão sendo adotadas por empresas do Grupo Eletrobras para gerenciar P&D+I. 

Para analisar como as empresas estão estruturando suas áreas de P&D+I, foram consideradas 

as cinco dimensões propostas pelo Modelo Estrela de Galbraith (1995): estratégia, estrutura, 

processos, pessoas e sistemas de recompensa. 

No início das análises foi possível verificar que muito mais que ter um alinhamento das 

ações de P&D+I com as tendências futuras do setor, o que por si só já esboça um plano 

estratégico tecnológico de P&D+I para cada empresa, é necessário ter o tema inovação nas 

estretégias empresariais e nos planos de negócio das empresas. Além de ser possível conseguir 

um financiamento para os projetos de inovação a partir da decisão de alta direção, classificar 

como inovativos, ou não, os projetos existentes do planejamento estratégico também pode ser 

uma boa solução para que as empresas enxerguem se suas ações são ou não consideradas ações 

de P&D+I.  

A Eletrobras como holding iniciou a abordagem desta questão ao incluir a inovação no 

PDNG – a carteira de projetos que são relacionados à estratégia e que são distribuídas para as 

empresas, que desenvolvem seu plano estratégico específico – e conta com esse tema em 

valores empresariais: inovação em empreendedorismo. Esta inclusão é recente, fomenta o 

desenvolvimento do Prêmio de Inovação nas Empresas Eletrobras e espera-se que essa atitude 

também passe a ser desenvolvida nas demais empresas do grupo.  

Quanto às estratégias de P&D+I, o CEPEL exerce a Secretaria Executiva de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e Tecnologia da CPT e, neste papel, gere a estratégia de 

P&D+I das empresas do grupo Eletrobras, acompanha a execução de atividades em Tecnologia 

e P&D+I, e conta com a atividade dos grupos temáticos (GTs) que elaboram e encaminham 

para aprovação da CPT a estratégia de P&D+I. Também pode-se constatar que as estratégias 

de P&D+I estão de acordo com o Plano Estratégico da Eletrobras já que, para a definição dos 

Temas e Linhas de Ação que compõem este Programa de Ação, foi realizado um levantamento 
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preliminar das estratégias do sistema Eletrobras contidas no Plano Diretor de Negócios e Gestão 

– PDNG. Portanto, também se espera, através das práticas da CPT que essas atitudes sejam 

realizadas pelas empresas e que possam evoluir e utilizar boas práticas em suas próprias 

metodologias de gestão de projetos de P&D+I. 

De acordo com Guimarães e Mattos (2013), uma tecnologia apropriada é aquela que 

impulsiona a estratégia e dá à empresa uma vantagem sustentável. Os potenciais alternativos 

tecnológicos devem ser analisados desse ponto de vista e, aquelas que não passarem por esse 

critério, deverão ser abandonadas, mesmo que representem significativos avanços técnicos em 

termos absolutos. Além disso, é diretriz geral da Política de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação das Empresas Eletrobras que a estratégia de P&D+I deve estar sempre alinhada ao 

Plano Estratégico das empresas Eletrobras.  

Em relação à Eletronuclear, percebe-se a empresa no início de uma estruturação de 

P&D+I. Um primeiro levantamento de ações que poderiam ser classificadas como inovativas 

foi realizado e percebeu-se que elas estão alinhadas com os desejos e intenções tecnológicas da 

Eletronuclear, que por sua vez estão alinhadas com o futuro tecnológico da energia nuclear 

mundial. Segundo Guimarães e Mattos (2013), a elaboração de uma estratégia tecnológica 

inicia-se pela análise da situação atual da empresa. Internamente, identifica-se seu perfil, suas 

unidades de negócio, as vantagens comparativas que a empresa detém, seus pontos fortes e suas 

limitações. Em seguida, são identificadas mudanças no ambiente externo, nas dimensões 

políticas, econômica e tecnológica.  

Portanto, embora ainda não exista formalmente uma estratégia definida, evidente e 

divulgada de P&D+I da empresa no seu plano de negócios, pode-se concluir que existe um 

esforço tecnológico e que este é coerente e está sendo atualmente aplicado através de gestão de 

projetos independentes e de diversas diretorias da empresa, com gestão de inovação de maneira 

descentralizada e não uniforme. Levanta-se como importante a estruturação de uma área de 

gestão de inovação na empresa e a inclusão da inovação no planejamento estratégico com 

objetivos, indicadores, e financiamentos específicos para este tema. Sem essa estruturação, 

pode ser possível que em algum momento este alinhamento não aconteça, trazendo ônus para a 

empresa. 

Com essa estrutura seria possível aprofundar esse levantamento de atividades 

inovativas, definindo um processo de busca de informações tal que todas as áreas e 

departamentos da empresa pudessem ser atingidos e não somente o núcleo de entrevistados a 

que esta pesquisa fez referência. Devem ser incluídas, por exemplo, as ações de eficiência 

energética que são desenvolvidas na empresa, citada e observadas no Grupo Temático em 
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questão, um dos grupos considerados da CPT de maior atuação, assim como o GTI (de 

inovação).  

Cabe por exemplo, a esta estrutura proposta verificar se as ações de P&D+I apresentadas 

pela Eletronuclear que não são citadas como tendências futuras do setor elétrico nuclear 

mundial podem ser casos de priorização de projetos ineficiente, se são atividades de demanda 

comum do negócio com alguma especificidade Eletronuclear e/ ou se algum desses estudos 

poderia servir de exemplo para outras usinas nucleares.  

Outro exemplo é que a automação de processos administrativos, levantada como uma 

das principais demandas tecnológicas pelos entrevistados, não foi identificada como ações de 

P&D+I em curso ou pretendidas pela Eletronuclear. Evidencia-se, portanto, mais uma área de 

atuação e estudo desta estrutura de gestão da inovação proposta para a empresa. 

Outra vantagem desta estrutura de gestão da inovação para a Eletronuclear é o 

atendimento das demandas da CPT e melhor aproveitamento da comissão para elevar o nível 

de maturidade de P&D+I. Não só as boas práticas da CPT e as ações solicitadas pela mesma 

impulsionam esse aumento da maturidade, mas como também a interação com as outras 

empresas do setor elétrico nos Grupos Temáticos, com discussões técnicas e sobre possíveis 

soluções para problemas comuns.  

Nesse contexto, ter uma área própria para os assuntos de P&D+I, contribuiria na gestão 

do conhecimento da área nuclear. Na realização de intercâmbios com outras usinas nucleares 

mundiais, nas missões da WANO (Associação Mundial de Operadores Nucleares) e outras, as 

boas práticas e os conhecimentos importantes poderiam ser organizados de forma estruturada e 

de responsabilidade desta área. 

A centralização dos assuntos de P&D+I da Eletronuclear permitiriam por exemplo ter 

atualmente, no Programa de Ação do grupo, registrado os principais projetos de Inovação da 

Eletronuclear com seus recursos próprios (assim como é evidenciado para Itaipu) e ter 

registrado o aporte anual do CEPEL (assim como é evidenciado para todas as empresas do 

Grupo).  O aporte e os projetos são realizados, mas não foram divulgados e nem incluídos no 

Programa de Ação por uma falta de centralização dessas informações quando a demanda foi 

feita pela Eletrobras e a Secretaria Executiva do CEPEL. 

O levantamento das ações de P&D+I da Eletronuclear foi realizado, não a tempo de ser 

contemplado na versão anual do Programa de Ação e de ser incluído no SIPPED, mas a tempo 

de gerar o cálculo de benefício efetivo fiscal para o ano de 2018. 

Deve-se verificar a possibilidade à CPT de revisão do documento e posterior inclusão 

dos projetos no SIPPED. Porém, para isso, a estrutura definida de gestão de inovação da 
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Eletronuclear torna-se essencial, já que propostas de revisão desse documento deverão ser 

feitas, a inclusão operacional das informações no SIPPED também, e o levantamento das ações 

de P&D+I que foi feito para a Lei do Bem deve-se revisado, visto que o mesmo não abrangeu 

todos os projetos citados durante a realização das entrevistas.  

Outra sugestão à pilotagem da CPT é enfatizar melhor, para a equipe que compõe a 

comissão e os grupos temáticos, sobre os projetos que não são ANEEL. Trazer à tona assuntos 

sobre os projetos CEPEL e de iniciativa própria pode evitar o esquecimento da inclusão de 

algum projeto importante e pode também trazer mais para perto da comissão empresas que não 

tem a obrigatoriedade ANEEL, como a Eletronuclear.  

Em relação à Eletronuclear também é necessário reforçar que a CPT possui três eixos 

de atuação e não somente os projetos ANEEL. Os projetos CEPEL também são conhecidos por 

muitos diretores da Eletronuclear por conta da reunião da Diretoria Executiva do CEPEL, que 

acontece em paralelo (e com outra equipe) às reuniões da CPT. Logo, a Eletronuclear também 

precisa perceber que os projetos CEPEL são tratados no âmbito da CPT, assim como projetos 

de iniciativa própria que compreendem vários projetos com parcerias e convênios com 

instituições de pesquisas e centros tecnológicos.  

Além disso, embora a Eletronuclear tenha conseguido se beneficiar com a Lei do Bem, 

através desse levantamento, vê-se que nem todos os projetos foram informados. A Eletronuclear 

poderia ter retornado um valor superior de benefício fiscal se todos os projetos tivessem sido 

informados, situação que ocorreria se houvesse a área de gestão de projetos de inovação 

estruturada, conforme proposto nas conclusões dessa pesquisa. 

Logo, esta pesquisa se torna relevante também para aumentar o benefício efetivo fiscal 

para o próximo ano, visto que conseguiu levantar um número maior de projetos que podem ser 

classificados como inovativos. Além disso, as propostas de melhorias desta pesquisa, como por 

exemplo a estruturação de uma área de gestão da inovação da empresa, fomentam as melhorias 

dos processos atuais em relação às ações de P&D+I garantindo a não repetição dos eventos 

deste ano que fizeram a empresa ocupar a imagem de empresa com menor nível de maturidade 

de inovação dentro do Grupo Eletrobras. 

O benefício alcançado através da Lei do Bem em 2019 é um grande primeiro resultado, 

porém é necessário que ocorra alguma centralização das ações referentes à inovação para que 

execute a proposta efetiva de ações por esta pesquisa para, finalmente considerar dentro do 

Grupo Eletrobras, a Energia Nuclear como parte integrante do P&D+I do Setor Elétrico.   
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Caso não seja possível nesse momento criar uma estrutura própria de P&D+I, como um 

departamento na Eletronuclear, deve-se pensar na possibilidade de criar uma Comissão 

Específica na empresa que possa atuar em todas as ações necessárias já listadas até aqui. 

A recomendação que se faz é que esta área deva ficar associada à Diretoria de Operação 

e Manutenção (DO), visto que nas entrevistas, 100% dos entrevistados disseram que a DO é a 

principal fonte de inovação da Eletronuclear. Nas atividades levantadas pela Lei do Bem, a DO 

teve papel fundamental pois forneceu mais de 77% das informações dos projetos cujo benefício 

foi aceito e enquadrado como inovadores.  

Em relação às fontes externas os entrevistados disseram ser de suma importância fazer 

com que a Eletronuclear volte a ser membro da EPRI – Eletric Power Research Institute. O 

EPRI tem várias usinas nucleares associadas a esse centro de pesquisa, e é possível ter acesso 

a várias soluções para área nuclear, e quais são os caminhos que as outras empresas estavam 

utilizando. 

Sobre a Gestão da Inovação no Grupo Eletrobras, ficou evidente nas entrevistas que a 

CPT é reconhecida como um grupo que desempenha esse papel (ou é uma iniciativa que tenta 

fazer), principalmente para os entrevistados mais próximos desta dinâmica de Gestão. Neste 

caso, eles mostraram conhecer bem os principais objetivos desta comissão, seu funcionamento, 

seus principais benefícios e resultados, além de entender que a gestão de inovação da CPT atua 

não somente nos projetos de obrigatoriedade ANEEL, mas também os projetos CEPEL e 

projetos de iniciativa própria das empresas. Porém é notável que quando se diz em gestão de 

projetos de inovação, ou gestão da inovação, ou gestão da CPT, os primeiros entendimentos se 

relacionam com os projetos de obrigatoriedade ANEEL. Sobre a atuação dos GTs levantou-se 

a necessidade de se definir, nas reuniões de FT, sobre os acordos de cooperação e licenciamento.  

Considerando que cada empresa tem sua gestão de projetos de inovação própria e que 

seus gestores de P&D+I e/ou suas áreas próprias de P&D+I centralizam as informações e 

discutem no âmbito da CPT, buscou-se conhecer com os entrevistados da Eletronuclear como 

acontecia a gestão de projetos de inovação na empresa. 

Foi constatado que não existe na Eletronuclear uma gestão de P&D+I centralizada e/ou 

formalizada, porem que depois das demandas da CPT, a empresa tem tentado se organizar para 

elevar o nível de maturidade de inovação da gestão da inovação e para descobrir caminhos de 

estruturação que permitam isso. Porém foi levantado pelos entrevistados uma necessidade de 

maior envolvimento dos representantes Eletronuclear nas reuniões dos grupos temáticos, como 

fator essencial para o crescimento da maturidade de inovação. 
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A Eletronuclear pode usar a metodologia de gestão da inovação da CPT para criar uma 

metodologia própria para gestão de projetos que devem ser classificados como projetos de 

inovação. Antes de definir uma metodologia comum de gestão de projetos de inovação na 

Eletronuclear, é preciso descobrir primeiro quais são os projetos de inovação. Logo, se faz 

necessário criar uma rubrica e um check-list para que todos os gestores de projetos possam 

enquadrar ou não algum projeto como inovativo. 

A categoria de análise Contextualização da Inovação buscou identificar a origem e o 

nível das práticas de inovação nas organizações do Grupo Eletrobras. Concentrou-se nesta 

categoria em discutir sobre a política de inovação e os primeiros desdobramentos da mesma 

pois entende-se que a política definida e divulgada é o primeiro passo para o fomento e 

aplicação da P&D+I em uma empresa. 

A Eletrobras, comprometida com seus projetos de P&D+I, regulada e gerida pela 

ANEEL, divulgou recentemente sua Política de P&D+I das Empresas Eletrobras. Esta política 

tem o objetivo de estabelecer diretrizes e orientações gerais para as ações de pesquisa e 

desenvolvimento relacionadas à ciência ou tecnologia, buscando a implementação sistemática 

de inovações para elevar a competitividade das empresas Eletrobras. 

Para gestão dessa política e, logo, das ações inovativas há a atuação forte do CEPEL, 

que exerce a Secretaria Executiva de P&D+I e Tecnologia da Comissão de Política Tecnológica 

das empresas Eletrobras (CPT). 

Tendo em vista o atendimento das especificidades de cada empresa, esta política pode 

ser desdobrada em outros documentos normativos específicos, sempre alinhados aos princípios 

e diretrizes aqui estabelecidos. 

Após a análise das entrevistas comprovou-se que é de conhecimento de todos que há 

uma política de inovação comum a todas as empresas e que ela foi construída de forma conjunta 

com as empresas no âmbito do Comitê de Política Tecnológica (CPT). Não foi constatado 

nenhuma política específica ou desmembramento desta para a Eletronuclear. Sendo a política 

recente, segundo os entrevistados do setor nuclear, não se observou ainda uma necessidade de 

criação de um documento específico para a inovação do setor nuclear. Porém, um dos 

entrevistados sugeriu verificar a política específica de Furnas e Eletronorte para avaliar a 

necessidade e/ou vantagem de uma criação de uma política específica. 

No caso de documentos específicos relacionados à política, ou à gestão dos projetos da 

inovação a que esta faz a menção, não foram encontradas evidências de criações e/ ou 

aplicações de especificidades em relação à inovação das empresas do grupo. Porém, a própria 

Eletrobras citou um programa de melhorias interno que é anterior à criação da CPT. O Programa 
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de Melhoria de Processos Eletrobras (PMPE) tem por objetivo criar uma cultura de melhoria 

continua na empresa, através do desenvolvimento de projetos que possibilitem ganhos seja por 

aumento de eficiência dos processos, por aumento de qualidade, redução de retrabalho ou 

redução de custos operacionais 

Sendo a política comum, portanto todos os entrevistados afirmaram ser convergentes as 

informações sobre a política. Quando se perguntou sobre a definição comum de inovação, que 

é um dos itens da política, todos os entrevistados responderam não acreditar que exista essa 

uniformidade de conceitos de inovação em todas as empresas. Porém, com as análises das 

entrevistas, pode-se verificar que há uma definição comum da inovação no Grupo, embora seja 

de opinião de todos os entrevistados que esta definição não é comum a todos os empregados 

das empresas e que a divulgação de assuntos relacionados à inovação precisa ser melhorada. 

Levando as definições pessoais de cada entrevistado, pode-se observar que o grupo 

Eletrobras possui quatro terminologias para falar de inovação que geram dois tipos de conceito 

de inovação: Inovação tecnológica (P&D) ou Inovação Desruptiva e Inovação Corporativa 

(melhoria de processos) ou Inovação Incremental. 

O CEPEL observa a inovação como a transformação da pesquisa num produto que 

chegue no mercado e que atinja o público. Essa definição pode ser relacionada à definição da 

Eletrobras, pois consideram a inovação proveniente da melhoria de um processo, de uma 

atividade com a sequência de uma ideia, uma ação e um resultado. 

No caso da Eletronuclear, observou-se que essas terminologias, tanto dos conceitos de 

inovação quanto das características, não são utilizadas pelos entrevistados. Isso pode ser 

explicado porque a Eletronuclear tem ciência apenas do documento da política de inovação. 

Depois da análise documental desta pesquisa, o pesquisador pode constatar que a definição de 

inovação e destes termos não estão no documento de Política de P&D+I, e sim no Manual do 

Prêmio de Inovação, que foi divulgado em abril de 2019 nas empresas Eletrobras e em junho 

de 2019 na Eletronuclear. Mesmo sendo recente na Eletrobras e CEPEL, esses termos já vinham 

sendo discutidos nas reuniões de CPT no momento das discussões quanto às diretrizes gerais 

do prêmio de inovação, antes da construção e aprovação do Manual. Quanto à Eletronuclear 

acredita-se que é questão de tempo, de divulgação do prêmio, para que esse conceito de 

inovação também possa ser difundido. Cabe aqui, ressaltar a importância do grupo temático de 

inovação (GTI) que também possui esse papel: de fomentar a inovação nas empresas através de 

seus representantes. Logo, além do prêmio, outras ações de atuação podem ser discutidas nesse 

grupo.  
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Uma observação nesse aspecto é que poderia ser interessante uma revisão da política 

com a definição de inovação comum, pois, se o prêmio não se concretizar, o conceito comum 

de inovação precisa ser difundido.  

Observou-se que os entrevistados da Eletronuclear também enxergam a inovação 

incremental como tipo de inovação eficiente para as transformações necessárias do setor 

nuclear. A inovação incremental foi muito citada pela Eletrobras. Segundo eles, no dia a dia é 

a melhoria de processos (a inovação incremental), que tem baixos custos e que inicia o desafio 

de P&D+I. 

Nesse aspecto pode-se considerar o programa de melhorias da Eletrobras como 

referência para se iniciar a criar uma cultura de inovação em uma empresa como a 

Eletronuclear. Foi evidenciado que a DO é a principal fonte de inovação, com levantamento de 

bastantes inovações incrementais, logo um programa de melhoria de processos seria ideal para 

se iniciar um processo de gestão da inovação nesta área, e consequentemente, na Eletronuclear 

como todo.  

Pelo Manual do Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras pode-se verificar a 

definição de inovação está de acordo com a as percepções sobre a inovação pelos entrevistados 

da Eletrobras e CEPEL. Quanto a Eletronuclear, acredita-se que é questão de tempo para que 

esta percepção também seja comum ao grupo, já que a divulgação do Manual do prêmio acabou 

de ser realizada na empresa. 

Através da mesma análise documental, também foi possível comprovar que os dois tipos 

de inovação, levantados nas entrevistas, também são considerados e definidos no Prêmio de 

Inovação.  

Como ação principal em relação à implementação da política, deve-se melhorar a 

divulgação da política, assim como das soluções de inovação em todas as empresas do grupo 

não só como forma de cooperação de projetos e fomento à inovação, mas também como 

valorização das pessoas e recompensa por seus esforços. Na Eletronuclear o desafio é 

implementar e tornar a utilização real no dia a dia, e não somente divulgar melhor a política na 

empresa. 

Quanto aos demais benefícios observados pelos entrevistados após a implementação da 

política de inovação, podemos citar como principais: promoção da cultura da inovação, esforço 

colaborativo entre as empresas e compartilhamento de soluções, padronização/uniformização 

de técnicas e práticas no grupo, apresentação das intenções e expectativas da alta administração 

em relação à inovação pelas macro diretrizes, tentativa de melhorar os resultados de inovação, 

nesta centralização de P&D+I e o Prêmio de inovação com sua definição comum de inovação.  
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Na Eletronuclear alguns entrevistados ainda não percebem benefícios com a 

implementação da Política e inclusive acreditam que ela foi somente divulgada, mas não 

implementada de fato. É unanimidade na Eletronuclear a opinião de que a política ainda não é 

aplicada no dia a dia do trabalho, e foi levantada novamente a questão de que é necessário ter 

algum procedimento interno para as melhorias de processo e não somente focar nas diretrizes 

macros de uma política. 

Quanto aos benefícios observados pelos entrevistados com a gestão da inovação pelo 

CPT, podemos citar como principais: projetos em conjunto, ampliando a colaboração, sinergia 

entre as empresas, capacidade de conhecimento, economia de recursos e o nivelamento da 

maturidade de inovação entre as empresas; o Prêmio de Inovação, a divulgação das soluções de 

inovação também como oportunidade de buscar boas práticas com empresas que tem uma maior 

maturidade de inovação, utilização da Lei do Bem, a visão estratégica da holding nas ações de 

inovações, aumentando a priorização das empresas nas questões de inovação, a visão geral dos 

projetos de P&D+I de todas as empresas do grupo, pela holding e a utilização da metodologia 

de gestão da inovação da CPT como referência para se criar ou melhorar a estruturação da área 

de P&D+I própria de gestão de projetos de inovação da empresa ligada à holding. 

Na Eletronuclear, o benefício mais citado pela gestão da inovação, foi a Lei do Bem. 

Conforme já exposto, essa iniciativa debatida no âmbito da CPT gerou o primeiro levantamento 

de projetos de inovação da área nuclear, gerando resultados com benefícios fiscais e gerando 

na empresa uma motivação maior sobre o tema. Na Eletronuclear também foi levantado que a 

metodologia de gestão da inovação da CPT pode ser utilizada como referência para se criar ou 

melhorar a estruturação da área de P&D+I própria da área nuclear, criando uma gestão 

específica de projetos classificados como projetos de inovação. 

Por fim, foi unânime a opinião de que as maturidades são bem diferentes, mas que a 

CPT vem atuando neste aspecto e que esses benefícios de maturidade já são vistos nas empresas 

que estavam menos estruturadas em termos de P&D+I. 

 Para finalizar as análises, a categoria de análise Capacidade de Inovação, buscou 

identificar, a partir das práticas atuais de inovação apresentadas até aqui, verificar os principais 

processos organizacionais desenvolvidos internamente para dar suporte à capacidade de 

inovação em uma empresa e principalmente, quais seriam as ações futuras necessárias para a 

evolução do ambiente de inovação das empresas Eletrobras. Nesta categoria levantou-se quais 

são as metodologias ou ferramentas de gestão que apoiam as inovações e concentrou-se nesta 

categoria em discutir as principais dificuldades nas questões da inovação, oportunidades de 
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melhorias, e especificidades observadas em relação a área nuclear, que não sejam talvez de 

conhecimento do restante do setor elétrico. 

De acordo com o referencial teórico destacado para esta categoria, a utilização de 

sistemas adequados à gestão do conhecimento, o desenvolvimento de uma cultura inovadora, a 

condução da inovação de modo estruturado e por meio de rotinas, e a habilidade de arquitetar 

estratégias de inovação são fatores importantes que apoiam o processo de inovação e logo 

aprimoram a capacidade de inovar. E, pode-se verificar, pelo estudo do caso, que todos esses 

fatores estão em curso e já tem uma rotina estabelecida por meio de políticas, regulamentos e 

documentos específicos da gestão da inovação das empresas Eletrobras. 

Sendo assim, a capacidade de inovação da organização inicia-se pelo alinhamento da 

diretriz estratégica com a CPT, na elaboração de projetos conforme as linhas de ação definidas 

no Programa de Ação que são geridos pelas áreas de P&D+I de cada empresa específica. Os 

Grupos Temáticos também desempenham papel essencial na prospecção dos projetos de 

P&D+I.  

Dentro dos Grupos Temáticos subordinados da CPT, existe um grupo chamando de 

Grupo Temático de Inovação (GTI). O GTI busca o desenvolvimento de uma cultura de 

inovação nas empresas, desenvolvendo as competências relacionadas à inovação e 

reconhecimento do esforço inovador dos empregados das empresas Eletrobras. 

Uma das ações do GTI foi a definição das macro diretrizes de um prêmio comum de 

inovação que gerou o Manual do Prêmio de Inovação das Empresas Eletrobras. De acordo com 

o Manual, é necessário incluir a realização do Prêmio no PDNG (Plano Estratégico das 

Empresas Eletrobras) e para cumprir este estabelecido, foi inserido no PDGN 2019-2023, na 

diretriz estratégica “valorização das pessoas, o projeto “desenvolver a cultura da inovação”. 

Nesta categoria, mais do que levantar os principais processos organizacionais que 

apoiam a capacidade de inovação, considerou-se importante buscar quais são as ações futuras 

necessárias para a evolução destes processos nas empresas Eletrobras. 

No referencial teórico deste trabalho foram verificadas as técnicas propostas pelo 

Presidente da Eletronuclear em uma das suas produções acadêmicas. Guimarães e Mattos 

(2013) propõem técnicas de Gestão da Inovação de aplicabilidade comprovadas por projetos da 

União Europeia, no qual as ferramentas são agrupadas em quatro diferentes áreas de foco. 

Também são apresentadas as ferramentas propostas no trabalho de Temaguide (1999) onde são 

evidenciadas práticas com seus objetivos e técnicas formais normalmente utilizadas.  
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Comparando as técnicas de gestão da inovação selecionadas para este trabalho, 

escolheu-se algumas práticas que apareceram em ambas as técnicas selecionadas e que são 

aplicáveis, a partir da observação do caso pelo pesquisador, às empresas de setor elétrico. 

A partir da análise das respostas dos entrevistados pode-se verificar quais são as 

ferramentas de gestão utilizadas atualmente na gestão da inovação das empresas Eletrobras e 

quais são as ferramentas potenciais que poderiam ser utilizadas, na opinião dos mesmos, para 

fomentar o aumento da capacidade de inovação. 

O SIPPED foi a ferramenta mais citada no âmbito da CPT e é ferramenta própria de 

acompanhamento de projetos. Esta ferramenta possui atualmente necessidade de evolução para 

se comunicar com as demais ferramentas de gestão de projetos das empresas Eletrobras.  

Observou-se ainda que as ferramentas citadas estão relacionadas ao Programa de 

Melhoria de Processos Eletrobras – PMPE em que os funcionários das empresas recebem 

incialmente um treinamento sobre diversas metodologias como A3, como estruturar os 

processos, a filosofia Lean, MIASP, Indicadores de processos, gestão de mudanças.  

  No caso da Eletronuclear, as ferramentas utilizadas estão relacionadas às ferramentas 

de gestão de projetos, mas percebeu-se que não há uma definição comum na empresa de qual 

metodologia de gestão de projetos utilizar: cada gestor do projeto em questão pode utilizar a 

que mais for conveniente para o projeto.  

Logo, acredita-se conveniente, definir uma metodologia comum de gestão de projetos 

na Eletronuclear como ponto de partida, para depois definir como gerir os projetos de inovação 

(considerando que também irá existir uma rubrica que seja possível classificar os projetos como 

projetos inovativos).  

 Analisando as técnicas propostas pelo referencial teórico, pode-se observar 

oportunidades de utilização de várias ferramentas, por exemplo, a Análise SWOT, citada por 

um dos entrevistados, que seria uma excelente ferramenta para avaliar quais as prioridades de 

projetos de inovação de acordo com análise do cenário das empresas do setor elétrico.  

Outras ferramentas como o Benchmarking e o Brainstorming não foram citadas e nem 

evidenciadas durante a fase de observação participante, porém é possível observar o 

Benchmarking como busca para melhores práticas em algumas atuações dos Grupos Temáticos, 

assim como acredita-se o Brainstorming ter sido utilizado, pela natureza dos eventos e pelo 

entendimento do que se foi realizado antes da chegada do observador, em toda composição de 

documentos e diretrizes como os procedimentos, as linhas de atuação do Programa de Ação, as 

diretrizes macros do Prêmio de Inovação e outros.  
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Sobre o estudo em rede com fornecedores de tecnologia, fontes tecnológicas e outras 

empresas, nada foi citado como ferramenta porém, durante as observações pode ser constatada 

a grande variedade de projetos em parceria com organizações de P&D+I, incluindo 

universidades, a fim de obter acesso a ideias e tecnologias e compartilhar habilidades, recursos, 

informação e expertise. A cooperação interna entre empresas também é bem forte assim como 

a participação de eventos e congressos em busca de fontes externas de inovação também já 

foram citados em outras categorias de análise. No Caso da Eletronuclear observa-se, 

atualmente, forte trabalho envolvendo o encadeamento produtivo de fornecedores locais para a 

construção de um parque tecnológico na região de Angra dos Reis, além desta empresa ter 

cultura forte de interação tecnológica com fornecedores conhecidos do ramo nuclear e outras 

empresas mundiais com reatores e usinas semelhantes às instaladas no Brasil. 

Das técnicas resgatas pelo referencial teórico, observou-se, pelos entrevistados, forte 

percepção para a utilização de softwares de gerenciamento de projetos e de cronogramas de 

marcos. Também foram citadas as técnicas relacionadas à estrutura organizacional e processos 

como o SAP.  

Os métodos de análise e soluções de problemas como A3 e Design Thinking, muito 

utilizados internamente na Eletrobras, e propostos por seu programa próprio de melhorias de 

processos o PMPE não foram citadas nos referenciais teóricos de ferramentas técnicas na gestão 

da inovação. Acredita-se que essas ferramentas foram citadas entre os entrevistados porque a 

melhoria de processos, também chamada como inovação incremental é um tipo de inovação 

considerada nas empresas Eletrobras.  

Resumidamente, em relação às ferramentas, recomenda-se utilizar, de acordo com 

Temaguide (1999), as seguintes TM Tools: Auditoria tecnológica, Gestão de Projetos, 

Benchmarking e Criatividade. Utilizando as informações descritas para essas ferramentas no 

referencial teórico, será possível abranger todas as técnicas levantadas em análise como já 

realizadas ou como oportunidades. 

Auditorias tecnológicas são auditorias de habilidades, tecnologia e inovação são 

ferramentas de diagnóstico que podem ser integradas em várias funções tecnológicas. 

Sobre a Gestão de Projetos, deve-se apoiar no processo de aplicação de recursos 

escassos para atingir metas estabelecidas em tempo e custos restritos, apoiar a equipe e 

assegurar que o comprometimento é mantido por todas as pessoas, assegurar que informação 

apropriada é comunicada para todas as partes interessadas para permitir que boas decisões 

sejam feitas.  
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O Benchmarking é o processo de melhorar o desempenho continuamente, identificando, 

compreendendo, e adaptando práticas proeminentes e os processos encontrados dentro e fora 

de uma organização (companhia, organização pública, universidade, faculdade, etc.). 

A criatividade é uma característica de indivíduos, grupos e organizações. Técnicas de 

criatividade podem ajudar indivíduos particulares ou grupos a se tornarem mais criativos ou 

usar sua originalidade de pensamento ou inventividade para situações particulares.  

Por fim, foi realizado o levantamento das dificuldades encontradas atualmente no 

âmbito da CPT e, em especial, na Eletronuclear, para identificar oportunidades de aumentar a 

sua capacidade de inovação. Todas as sugestões de melhorias levantadas fazem parte do quadro 

de ações a serem realizadas que será apresentada mais adiante.  

Foram apontados como dificuldades na gestão da inovação pela CPT: a política é 

recente, a divulgação da inovação ocorre de forma pontual, a Política por ser macro diretrizes 

ainda não é utilizada pelos operacionais, número baixo de ações de inovação, característica do 

negócio: falta de concorrência, setor mais conservador e muito regulado, negócio principal ser 

produzir energia e não fazer inovação, a inovação não é tratada como prioridade, mudanças 

governamentais que mudam os modos operantes, diferentes culturas de inovação das empresas, 

falta de recursos humanos para fazer a gestão da inovação, gestão é recente, o time de gestão é 

inexperiente e heterogêneo entre as empresas. 

Sobre a Gestão da Inovação foi unânime nas respostas dos gestores da estrutura da CPT 

que cada empresa tem sua dificuldade de gestão interna (falta de pessoal, dia a dia com funções 

diferentes as que são solicitadas pela gestão, culturas especificas e outros) e que os times das 

empresas são diferentes para responder à comissão, prejudicando a velocidade da resposta e a 

interação na CPT. Segundo eles, compatibilizar as práticas de gestão das empresas com as 

necessidades da Comissão de Política Tecnológica é um desafio, pois são práticas diferentes. 

Nos grupos temáticos há a atuação de pessoas em diversos níveis e funções nas empresas, o que 

dificulta o funcionamento dos grupos.  

Em relação à Eletronuclear, a inovação no setor nuclear é muitas vezes vista como algo 

ousado e que possa prejudicar o processo de licenciamento de operação das usinas. Outro ponto 

citado pelos entrevistados da Eletronuclear é a problema de redução de efetivos. Aliado à outras 

dificuldades como a cultura e a falta de priorização e valorização da chefia, a inovação, ou as 

demandas solicitadas pelas equipes que lideram a gestão da inovação, muitas vezes é entendida 

como trabalho adicional para as pessoas. A divulgação dos assuntos relacionados à inovação e 

o número baixo de ações também foram citados como dificuldades. 
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Os entraves administrativos para contratação de parcerias e convênios e/ou através de 

centro de pesquisas e/ou universidades também foi uma das principais dificuldades e foi 

apontado como principal desafio para o fomento da inovação no setor nuclear brasileiro. 

 Este trabalho, a partir das análises e, após esta conclusão, gerou uma lista de ações a 

serem desenvolvidas no que tange à gestão da inovação, principalmente da Eletronuclear, para 

que a empresa se estruture em termos de P&D+I. As ações foram divididas em alguns eixos, 

como pode ser observado no Quadro 33. 

 

Quadro 33. Lista de Ações de P&D+I Eletronuclear 
Eixo de Atuação Ações de Melhorias 

Estratégia 

 Incluir o tema Inovação nos planos de negócio da empresa 

 Definir objetivos, indicadores, e financiamentos específicos 
para este tema 

 Aprofundar esse levantamento de atividades inovativas, 

incluindo por exemplo as ações de eficiência energética e as demais 

ações levantadas pelas entrevistas deste trabalho 

 Avaliar o alinhamento dessas atividades de P&D+I com as 

tendências futuras do setor, conforme realizado na análise deste 

trabalho 

 Incluir os projetos no Programa de Ação 2019-2022 da CPT 

Estrutura 
 Criar uma estrutura de gestão da inovação centralizada, ligada 

à DO, com pessoas de dedicação exclusiva 

Processos 

 Criar uma rubrica e um check-list para que todos os gestores 

de projetos possam enquadrar ou não algum projeto como inovativo 

 Definição de uma metodologia comum de Gestão de Projetos  

 Aumentar a participação da Eletronuclear nos Grupos 

Temáticos 

 Buscar uma forma de registrar as inovações e ideias 

provenientes das áreas, intercâmbios e missões externas 

 Voltar a ser membro do EPRI e buscar cooperações 

 Promover melhor entendimento dentro da empresa do que se 

trata a política e das vantagens que pode-se auferir, como a Lei do 

Bem 

 Definir um formulário para preenchimento dos dados 

importantes para a Lei do Bem, apresentar em todas as Diretorias 

 Ações de melhorias nas contratações de ICTs, convênios e 
parcerias 

 Ter um mecanismo claro e inquestionável do ponto de vista 

jurídico e administrativo para contratação de ICTs 

Pessoas e Recompensa 

 Divulgar o prêmio e a definição comum de inovação 

 Considerar o programa de melhorias da Eletrobras como 

referência, a iniciar pela DO 

 Divulgar as soluções de inovação em todas as empresas do 

grupo 

 Realizar capacitações que despertem a inovação nos 

funcionários 

Política de Inovação 

 Verificar a política específica de Furnas e Eletronorte para 

avaliar a necessidade e/ou vantagem de uma criação de uma política 

específica 

 Utilizar o GTI para melhorar a divulgação dos assuntos 

relacionados à inovação, independente do prêmio 

 Revisar a política com a definição de inovação comum 

 Divulgar amplamente a política  
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Ferramentas 

 Definição de uma ferramenta comum para gestão de projetos 

 Inclusão dos projetos inovativos no SIPPED, 

acompanhamento 

 Utilizar, de acordo com Temaguide (1999), as seguintes TM 

Tools: Auditoria tecnológica, Gestão de Projetos, Benchmarking e 

Criatividade. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Quanto as ações gerais da gestão da inovação pela CPT e no geral para o grupo 

Eletrobras, foram levantados por esta pesquisa os seguintes tópicos, que se destacam: 

 Melhorar a divulgação da política, assim como das soluções de inovação em todas 

as empresas do grupo não só como forma de cooperação de projetos e fomento à 

inovação, mas também como valorização das pessoas e recompensa por seus 

esforços. 

 Sobre a atuação dos GTs levantou-se a necessidade de se definir, nas reuniões de 

FT, sobre os acordos de cooperação e licenciamento. 

 As empresas solicitaram simplificar, por parte da CPT, os processos de demanda da 

gestão da inovação para solicitar o mínimo de informações e não repetitivas 

 A CPT deve CPT enfatizar melhor atuação de projetos no âmbito CPT: ANEEL + 

CEPEL + iniciativa própria 

 Finalizar a ratificação das políticas nas empresas que ainda não a fizeram 

 Atualizar a política de 2 em 2 anos, para não cair no esquecimento 

 Desdobramento da política em normas e outros documentos operacionais de 

inovação e melhorias de processo, que apresentam as técnicas padronizadas e de 

linguagem mais acessível ao operacional 

 Definir uma diretriz macro para inovação incremental 

 Implementar o PMPE em outras empresas 

 Responsabilizar de maneira mais assertiva a liderança na aplicação da política 

 Realizar capacitações que despertem a inovação nos funcionários 

 Definir frequência de encontro dos GTs 

 Pensar em uma estrutura em que os gestores de P&D+I das empresas sejam das 

mesmas áreas de atuação 

 Evoluir o SIPPED para se comunicar com as demais ferramentas de gestão de 

projetos das empresas Eletrobras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este capítulo traz à tona as discussões realizadas neste trabalho como cumprimento dos 

objetivos e das contribuições propostas por essa pesquisa.  

Como objetivo principal este trabalho se propôs a obter uma visão geral do processo de 

P&D+I do SEB, pela Eletrobras, em especial do processo de desenvolvimento de P&D+I na 

energia nuclear, a fim de verificar qual a contribuição do setor elétrico nuclear neste conjunto. 

Sobre o processo de P&D+I da Eletrobras e Eletronuclear, o estudo do caso se fez 

coerente, trazendo todas as informações relacionadas a este tema, em especial no subitem que 

descreve a Inovação nas Empresas Eletrobras.  

Para descrever esse processo, as principais informações foram descritas: o 

estabelecimento da Comissão de Política Tecnológica (CPT) das empresas Eletrobras, 

definindo a estrutura associada, as atribuições e as responsabilidades específicas; a revisão e a 

publicação da Política de P&D+I do Sistema Eletrobras, assim como suas diretrizes; os Grupos 

Temáticos de Implementação e Acompanhamento (GTs); O Programa de Ação e os temas 

prioritários e linhas de pesquisa em P&D+I; os indicadores associados à gestão da inovação; o 

Plano de Ação 2019 e sua principal ferramenta de acompanhamento de projetos de inovação – 

o SIPPED; e o Grupo Temático de Inovação e os estabelecimento, por este grupo, do Manual 

do Prêmio de Inovação das empresas Eletrobras.  

Em especial Eletronuclear, em cada análise realizada, foi comentado e descrito o papel 

da Eletronuclear naquele conjunto e conteúdo discutido. Essas análises geraram uma lista de 

Ações de melhorias, conforme Quadro 33, a serem desenvolvidas pela Eletronuclear para que 

a empresa se estruture em termos de P&D+I e aumente sua participação na gestão da inovação 

de P&D+I da Eletrobras, aumentando a contribuição do setor nuclear neste conjunto.   

Em relação aos objetivos específicos além de estudar, de forma ampla e detalhada, como 

está sendo estabelecida a Política de P&D+I da Eletrobras, cuja análise do caso já descrita acima 

atende para avaliar como a empresa está preparada para fomentar, orientar e priorizar a 

pesquisa, o desenvolvimento e a inovação nos empreendimentos que fazem parte do seu grupo, 

em especial a Eletronuclear, também se buscou: 

 Descrever a política de inovação atual e as técnicas de gestão da inovação existentes na 

Eletronuclear, considerando características, ideias, diretrizes para esta empresa, através 

do estudo da política de P&D+I e das ações de gestão de sua holding Eletrobras. Neste 

objetivo específico, o estudo de caso também se fez importante para descrever a política 

de inovação atual. Sobre a política de inovação, pelas entrevistas semiestruturadas foi 
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possível comprovar o conhecimento da política da inovação de todos os entrevistados, 

inclusive de levantar as principais definições de inovação utilizadas pelas empresas, o 

que pode ser observado nos Quadros 26 e 27, dos quais as considerações Eletronuclear 

também foram analisadas. Sobre as técnicas de gestão da inovação, as mesmas foram 

levantadas, a partir da análise documental do estudo de caso, mas principalmente pelas 

entrevistas semiestruturadas, onde foi possível detalhar como é realizada a gestão da 

inovação no grupo Eletrobras, na Eletronuclear em especial, e quais são as técnicas e 

ferramentas associadas. No Quadro 30 estão sintetizadas as principais ferramentas de 

gestão da CPT, e depois dele, são descritas as informações sobre ferramentas para a 

Eletronuclear. A partir da análise teórica do referencial, também são apresentadas as 

oportunidades de utilização de várias ferramentas de gestão para a inovação. Os Quadros 

31 e 32 sintetizam, a partir das análises das características e diretrizes da Política de 

inovação e do modo operante de gestão da inovação da CPT, quais são as principais 

dificuldades encontradas e quais seriam as principais ideias e sugestões de melhorias, 

seja Eletrobras, seja Eletronuclear.  

 Examinar o estudo do cenário de inovação e prospecção tecnológica energética nuclear 

mundial e contribuir para o aprimoramento e levantamento das atividades de P&D+I da 

Eletronuclear a fim de desenvolver um plano de ação específico para a P&D+I nuclear 

no país. Para estes objetivos específicos a composição do estudo documental em 

comparação e/ou adição ao levantamento das informações pelas entrevistas, gerou os 

quadros 22, 23 e 24. Assim, foi possível verificar se a empresa caminha para uma 

estratégia tecnológica e/ou seleção de tecnologias coerente com as necessidades internas 

à empresa e/ou às tendências nucleares do setor e contribuir (encontrando novas 

informações pelas entrevistas) para o levantamento dos projetos de inovação da 

Eletronuclear, realizado para fins de comprovação para o benefício da Lei do Bem.  

 Identificar boas práticas de empresas do setor elétrico que já executam seus programas 

de P&D+I (inseridas ou não na ANEEL). No âmbito da CPT, através das entrevistas 

foram levantados os principais benefícios da política e da gestão da inovação nas 

empresas Eletrobras, cuja síntese se encontra nos Quadros 28 e 29. Com esse 

levantamento foi possível verificar as principais boas práticas pelas empresas de modo 

a fazer, posteriormente, as considerações Eletronuclear. Além disso, a CPT incentiva a 

cooperação entre equipes e empresas Eletrobras nos projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação - P&D+I através da atuação dos Grupos Temáticos. No 

levantamento sobre cooperação, pelas entrevistas, foi possível observar boas práticas 
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sobre identificar e tratar os problemas empresariais como oportunidades, propondo 

ideias para P&D+I. Em relação à Eletronuclear pode-se extrair das entrevistas, além 

dessas possibilidades de cooperação com as empresas do grupo Eletrobras, quais são as 

principais áreas de interesse na Eletronuclear, se houvesse uma estrutura formal de 

P&D+I, e quais seriam as principais fontes internas e externas de inovação da empresa. 

Também, pode-se evidenciar quais são as principais cooperações que acontecem no 

setor nuclear, identificando novas oportunidades de projetos de P&D+I.  

 

Além dos objetivos propostos por essa pesquisa, e descritos acima, este trabalho também 

levantou os mecanismos ou programas de incentivo às atividades de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação e as formas de divulgação dos programas e assuntos de P&D+I. 

 Em relação aos resultados esperados, pode-se verificar que todos foram atendidos: 

 Sobre apoiar o aumento do número de projetos de P&D+I nuclear e sobre influir no 

aumento da participação da Eletronuclear no âmbito da CPT, os levantamentos das 

atividades de P&D+I pela Eletronuclear, motivados pela Lei do Bem e pela realização 

desta pesquisa, fez a atuação do setor nuclear aumentar na CPT, inclusive com propostas 

atuais de se incluir esses projetos no SIPPED e no Programa e Plano de Ação, revisando 

assim os documentos formalizados no início deste ano. Com esse levantamento também 

foi possível observar os recursos utilizados para P&D+I na Eletronuclear, gerando os 

benefícios da Lei do Bem, mas também para consolidar o setor nuclear como 

participante atuante e ativo nas linhas de fomento à inovação do setor elétrico brasileiro, 

mesmo que não exista a obrigação de investimentos em P&D+I pela ANEEL. Esse 

levantamento e a concretização da utilização de benefício pela Lei do Bem, somado ao 

levantamento das demandas tecnológicas necessárias da Eletronuclear (em comparação 

com o estudo de prospecção tecnológica do setor nuclear mundial) também cumpre sua 

função prevista de fomentar a modernização e inovação do setor elétrico nuclear 

brasileiro para diminuir suas disparidades com o setor nuclear mundial; 

 Sobre ter um panorama das atividades de P&D+I da Eletronuclear e sobre encontrar 

possíveis fontes de financiamento para implementação das tecnologias nucleares, os 

Quadros 22, 23, e 24 são os resultados, 

 Sobre o plano de ação específico para a P&D+I nuclear, temos como principal resultado, 

além de todas as propostas feitas nas análises e na conclusão desta pesquisa, o quadro 

33 que, se aplicado, pode suportar as possíveis implantações tecnológicas previstas até 

2050 e os demais projetos de P&D+I que serão levantados para o panorama, ajudando 
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a eliminar os principais obstáculos na promoção de produtos tecnológicos na produção 

de energia nuclear brasileira. 

 Sobre os possíveis produtos tecnológicos, considerados os workshops para públicos-

alvo especializados e seminários, em agosto de 2019, foi compilada na Eletronuclear 

uma apresentação sobre as principais atividades e trabalhos de P&D+I que estão 

surgindo na Empresa, a partir da estrutura de gestão da inovação pela CPT e das 

iniciativas próprias da Eletronuclear. Esta apresentação será feita primeiramente na 

Diretoria Técnica (diretoria que inclui o Departamento de Novos Empreendimentos), 

posteriormente para a reunião de Diretoria Executiva, no qual está inserido o Presidente, 

e por último para a Diretoria de Operação e Comercialização, diretoria que foi 

evidenciada como principal fonte de inovação nesta pesquisa. Também pretende-se 

fazer esta apresentação para a Diretoria de Administração, pois percebeu-se que existem 

equipes dessa diretoria ativas e atuantes nos Grupos Temáticos, com trabalhos de 

eficiência energética. Vale lembrar que esta diretoria não foi considerada para as 

entrevistas, visto que não se imaginava inicialmente que a mesma poderia fomentar 

projetos técnicos e inovativos. 

 Sobre trazer à tona a discussão sobre a política de inovação no setor nuclear, esta 

pesquisa como um todo, torna-se o principal resultado, visto que não existe ainda 

nenhum trabalho similar encontrado e que, no início das ideias de projeto desta 

dissertação, ainda era estranho e inconcebível para alguns funcionários da Eletronuclear 

que o tema inovação pudesse ganhar força e importância dentro deste setor específico 

de energia.  

  

Vale aqui retomar que esta pesquisa teve algumas limitações e não se propôs a aprovar 

um projeto de P&D+I da Eletronuclear pela ANEEL nem o acompanhar os projetos de inovação 

da Eletronuclear no âmbito da CPT; a criar uma política de inovação específica para a 

Eletronuclear, deixando de considerar a atual política de inovação das empresas Eletrobras; a 

criar um modelo de gestão da inovação para a Eletronuclear, que não venha a seguir a gestão 

adotada pela holding; a discutir a relevância, do ponto de vista técnico, dos projetos e das 

tecnologias escolhidas para a Eletronuclear como prioridades, ou propor mecanismos de 

seleção destas tecnologias. 

Sobre as sugestões futuras de estudo pode-se citar: 

 Estudar o escritório de projetos da Diretoria de Administração em comparação como 

modelo de gestão, lembrando de criar uma rubrica e um check-list para que todos os 
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gestores de projetos possam enquadrar ou não algum projeto como inovativo. Dessa 

forma seria possível definir uma metodologia comum de Gestão de Projetos, 

destacando os projetos de inovação 

 Atualizar esta pesquisa incluindo a Diretoria de Administração na amostra para 

análise, de modo a encontrar novas oportunidades e sugestões de estudos 

 Estudar ações de melhorias nas contratações de ICTs, convênios e parcerias de 

forma a ter um mecanismo claro e inquestionável do ponto de vista jurídico e 

administrativo para contratação de ICTs. Este estudo visaria realizar uma 

comparação com outras empresas de produção de energia elétrica e/ou não, porém 

do setor público, que tem uma maturidade maior de inovação, focando no setor 

administrativo de compras e licitações. 

 Estudar as ferramentas de gestão, conceitos e técnicas de gestão de processos da 

literatura de modo a propor um programa de melhoria de processos específico 

Eletronuclear, partindo de base do PMPE – Programa de Melhoria de Processos 

Eletrobras. 
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APENDICE  

 

7.1 APENDICE I - QUESTÕES DE ENTREVISTAS 

 

Bloco 1 – Questões relacionadas ao conceito de Inovação Tecnológica e ao conhecimento 

da Política de Inovação empresarial (Perguntas 1.1 a 1.14, na ordem abaixo) 

Questão Referências 

Há alguma política de inovação instituída na empresa? 
Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Ela está divulgada de forma correta e ampla nos canais de 

comunicação da sua empresa? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Você aplica esta política no desenvolvimento de suas tarefas? 
Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Você percebe algum tipo de benefício com a política de inovação 

na empresa? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Quais as principais dificuldades que você encontra na 

implementação desta política de inovação? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Você percebe melhorias e adaptações que poderiam ser propostas 

numa nova versão desta política de inovação? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Há alguma especificidade da sua empresa que seria importante estar 

explicito em uma política de inovação? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Existe uma definição comum de inovação na sua empresa? Como 

você entende a inovação? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

No caso de empresas, hierarquicamente ou funcionalmente, ligadas 

à sua empresa, você conhece a política de inovação destas 

empresas? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Se sim na resposta anterior, você percebe convergência nessas 

políticas? Quais? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Se sim na resposta anterior, você percebe divergência nessas 

políticas? Quais? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

No caso da sua empresa estar ligada a uma holding, você conhece a 

política de inovação desta empresa? Reconhece a política da sua 

empresa como parte da política da holding? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Se sim na resposta anterior, você percebe convergência nessas 

políticas? Quais? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

Se sim na resposta anterior, você percebe divergência nessas 

políticas? Quais? 

Schumpeter (1988), 

VIOTTI, 2008 

 

Bloco 2 – Questões referentes à Gestão da Inovação Tecnológica, técnicas e ferramentas 

de gestão da inovação (Perguntas 2.1 a 2.20, na ordem abaixo) 

Questão Referências 

Como acontece a dinâmica de gestão dos projetos de inovação na sua 

empresa? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 
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No caso de empresas, hierarquicamente ou funcionalmente, ligadas à 

sua empresa, você sabe se a gestão de inovação é similar à sua 

empresa? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

No caso da sua empresa estar ligada à uma gestão de inovação 

realizada pela holding, você reconhece a gestão da inovação da sua 

empresa como parte da gestão da inovação da holding?  

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Como acontece a dinâmica de gestão dos projetos de inovação em sua 

empresa com as demais empresas do Setor Elétrico Brasileiro? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Existem regulamentos e diretrizes específicas de gestão de inovação 

na sua empresa? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

No caso da sua empresa estar ligada à uma gestão de inovação 

realizada pela holding, você conhece os documentos relativos à gestão 

da inovação? Como são aplicados em seu caso? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Se sim, ela é conhecida pelas pessoas envolvidas na Gestão da 

Inovação e pelas empresas que estão sendo geridas? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Você percebe algum tipo de benefício com esta dinâmica da gestão da 

inovação na empresa? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Quais as principais dificuldades que você encontra na implementação 

desta política de inovação? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Você percebe melhorias e adaptações que poderiam ser propostas neste 

funcionamento da gestão da inovação? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Há alguma especificidade da sua empresa que seria importante ser 

praticado nas ações de gestão de inovação? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Como as empresas do setor elétrico são organizadas dentro da gestão 

de inovação de modo a discutir as tecnologias e os assuntos técnicos e 

atender as demandas da equipe coordenadora de gestão de inovação? 

Existe cooperação entre essas empresas? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Quais são as atividades realizadas em conjunto no setor elétrico? 

Existem reuniões, eventos, seminários? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

No grupo, existem processos de licenciamento, cooperação para 

pesquisas ou desenvolvimento conjunto de tecnologias e serviços?  

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Em termos gestão de inovação e de tecnologia, você percebe que as 

empresas envolvidas na dinâmica de gestão da inovação do setor 

elétrico estão homogeneizadas ou existe discrepância entre elas?  

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Em termos gestão de inovação e de tecnologia você percebe que as 

ações que estão sendo tomadas e priorizadas estão relacionadas com as 

demandas que são feitas pelo planejamento estratégico da sua 

empresa? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Você recorre a outras empresas do setor elétrico quando precisa de uma 

informação que não tem ou para ter acesso a novidades ou soluções 

para algum tipo de problema? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 
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Quais as ferramentas de gestão que você identifica nesse processo? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Quais dessas ferramentas são mais importantes na Gestão da Inovação? 

Por que? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

Existe alguma ferramenta de gestão que você conhece que não é 

utilizada na Gestão da Inovação mas poderia ser de utilidade para 

atingir os resultados? 

Tigre (2006) 

Guimaraes e 

Mattos (2013) 

 

Bloco 3 – Questões referentes a estrutura de P&D+I da empresa – Eletronuclear 

(Perguntas 3.1 a 3.12, na ordem abaixo) 

Questão Referências 

Existe um departamento de P&D+I? 
Guimaraes e 

Mattos (2013). 

A equipe envolvida neste departamento, fica somente a atividades de 

P&D+I? 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais as principais áreas de interesse em P&D+I? (ex.: informática, 

automação, novos materiais, equipamentos) 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais são os projetos de P&D+I em andamento? Seus objetivos e seu 

orçamento? 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais as atividades de P&D+I já concluídas. Quais os resultados e 

orçamento? Quais os pontos a melhorar? 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais projetos de P&D+I ainda não foram iniciados mas existe a 

demanda? Qual é objetivo e o orçamento necessário? 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais as razões por que sua empresa não iniciou ainda os projetos 

acima listados? 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais as principais barreiras para o desenvolvimento de soluções 

inovadoras? (ex.: informação, falta de pessoal especializado, 

financiamento, tecnologia) 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais são as principais fontes internas de ideias inovadoras? (ex.: 

departamento de P&D; Produção; Administração, Engenharia) 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais são as principais fontes externas de ideias inovadoras? (ex.: 

clientes, concorrentes, fornecedores, universidades, consultores) 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Cite as principais tendências tecnológicas futuras do seu setor 
Guimaraes e 

Mattos (2013). 

Quais são as áreas da empresa que você acredita que ocorrerão 

significativas mudanças tecnológicas (ex.: automação, controle da 

produção, tecnologia, controle de qualidade, matérias primas, 

processos, gestão, sistema de informações, desenvolvimento de novos 

produtos) 

Guimaraes e 

Mattos (2013). 
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7.2 APENDICE II - MODELO DE TCLE  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título da pesquisa: A Gestão da Inovação do Setor Elétrico Nuclear Brasileiro 

Pesquisador Responsável: Juliana de Souza Oliveira  

Telefone: 24 981356380  

E-mail: js_oliveira@yahoo.com.br 

Endereço: Rua Célio Moreira, 485, São Luiz, Volta Redonda, RJ, CEP.: 27286-220  

 

Local de realização da pesquisa: Universidade Federal Fluminense – UFF.  

Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA.  

Telefone Geral +55 (24) 30768740.  

Endereço: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783, Bloco A.  

CEP: 27.213-145. Aterrado. Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Síntese do Projeto de Pesquisa: 

 

Para promoção da inovação no setor elétrico brasileiro, a Lei 9.991/2000 passou a obrigar as 

empresas do setor a alocar 1% de sua receita operacional líquida (ROL) em investimentos de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), cujo montante é gerido e distribuído pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A Lei do Bem (Lei no 11.196/2005) também 

se tornou forte impulsionadora para o desenvolvimento tecnológico no país e tem crescido nos 

últimos anos no setor elétrico brasileiro através do apoio dos grupos de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Eletrobras, a empresa do Governo Federal que coordena as empresas 

públicas deste setor, logo, as suas atividades de P&D+I. Assim, as empresas do setor elétrico 

brasileiro, inclusive as que não fazem parte da ANEEL, passaram a se organizar para o 

levantamento e apoio a diversos projetos inovativos. A Eletrobras Eletronuclear é uma empresa 

de grande representatividade no setor pois é responsável por 30% da energia elétrica consumida 

do Estado do Rio de Janeiro (percentual que aumentará para 50% com as conclusões das obras 

da Usina Nuclear de Angra 3) além de ser a maior produtora de energia nuclear da América 

Latina, para a qual contribui com 46% da energia gerada nesta região. Apesar de sua 

representatividade no setor elétrico brasileiro, e de ser parte integrante da Eletrobras, a 

Eletrobras Eletronuclear não está contemplada no Programa de P&D+I coordenado pela 

ANEEL. Para o setor nuclear, a ANEEL é responsável apenas pela parte de comercialização da 

energia gerada, definindo anualmente as proporções de cotas-partes e de montantes anuais de 

energia a serem alocados, de acordo com os mercados consumidores. É neste contexto, que este 

trabalho se propõe a estudar, de forma ampla e detalhada, como está sendo estabelecida a 

Política de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da Eletrobras e a consolidar a participação 

do setor nuclear nas linhas de fomento à inovação do setor elétrico brasileiro. São contribuições 

deste estudo avaliar como a empresa está preparada para fomentar, orientar   e   priorizar   a   

pesquisa, o desenvolvimento   e   a   inovação nos empreendimentos que fazem parte do seu 

grupo, considerando o contexto institucional de cada empresa, em especial a Eletronuclear, 

propondo características, ideias, diretrizes para esta empresa, através do desmembrando da 

política de P&D+I e das ações de gestão de sua holding. 
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Declaração de Consentimento: 

Declaro, por meio deste termo, que eu 

_______________________________________concordei em ser entrevistado(a) e participar 

da pesquisa intitulada “A Gestão da Inovação do Setor Elétrico Nuclear Brasileiro”, realizada 

pela aluna do Programa de Pós Graduação em Administração, Mestrado Profissional em 

Administração da Universidade Federal Fluminense, Juliana de Souza Oliveira. Fui 
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e resultados obtidos sobre cada instituição, de forma alguma, poderão ser usados 
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Eu li e discuti com o pesquisador responsável pela entrevista os detalhes descritos neste 

documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha 

participação a qualquer momento sem dar uma justificativa para minha instituição, sem prejuízo 

para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Eu concordo que 

os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito. Eu entendi a 
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cópia assinada e datada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 ________________________, ______de _____________________de _________. 

 

 

Assinatura do(a) participante:      _____________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a): _____________________________ 

Assinatura do(a) testemunha(a):  _____________________________ 
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7.3 APENDICE III – MAPA SÍNTESE 
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