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RESUMO 

 

Planejar e gerenciar o desenvolvimento tecnológico são questões estratégicas 

para as organizações que desejam realizar processos de P&D. A elaboração de 

Planos Tecnológicos (PT) pode representar um desafio significativo de esforço e 

planejamento para essas organizações. Os problemas mais comuns são falhas 

nas previsões dos projetos sejam eles de novos produtos, serviços ou processos. 

Esse estudo tem por objetivo desenvolver uma metodologia para identificar, 

classificar e quantificar os fatores denominados alavancadores e desafiadores 

que possam estar presentes na elaboração do PT. Desenvolveu-se um protocolo 

para entrevista e coleta de dados em duas fases, aplicado aos envolvidos na 

elaboração do PT. Na Fase 1 considerou-se a metodologia de construção do PT 

vigente na unidade de análise. Para Fase 2, considerou-se a metodologia T-Plan 

na construção do Mapa Tecnológico. Os fatores investigados foram organizados 

em dimensões (planejamento, desenvolvimento e aplicação) que foram 

segmentados em variáveis de pesquisa (viabilidade, compromissos, 

comunicação, direcionadores, priorização, monitoramento, aprendizado, 

revalidação, aplicação e replicação) e, dependendo dos resultados, eles foram 

classificados em alavancadores ou desafiadores. O processo de elaboração do 

PT foi também avaliado com base em dois atributos: qualidade e satisfação. Nas 

duas fases, ambos foram avaliados segundo a percepção dos entrevistados. Para 

a Qualidade, a representação foi em 4 quadrantes, para indicar a presença e a 

formalidade evidenciando a existência da variável da pesquisa. Para a Satisfação 

foram avaliados estatisticamente considerando o valor médio e desvio padrão 

entre a condição atual e a desejada. Essa distancia caracterizou as oportunidades 



das mudanças. A unidade de análise foi o Centro de Célula a Combustível de 

Hidrogênio - CCCH, um departamento do Instituto de Pesquisa Energéticas e 

Nucleares do Brasil. A análise da Fase 1 considerou um PT elaborado 

anteriormente e da Fase 2 foi aplicado a metodologia T-Plan. Nessa segunda fase 

foi construído o Mapa Tecnológico para os próximos dez anos considerando 

direcionadores estratégicos, produtos, tecnologias e recursos necessários para 

realização do protótipo comercial até 2024 e assim viabilizar a inclusão da Célula 

a Combustível na Matriz Energética Nacional. Com as análises dos resultados 

das duas fases verificou-se: Fase 1: foram identificados como fatores 

Desafiadores: Direcionadores e Aplicação; como Fatores Potencial Desafiador: 

Viabilidade, Priorização, Monitoramento, Aprendizado e Revalidação; como 

fatores Potencial Alavancador: Replicação e como fatores Alavancadores: 

Compromisso e Comunicação. Fase 2: todos fatores foram classificados como 

Alavancadores: Viabilidade, Compromisso, Comunicação, Direcionadores, 

Priorização, Monitoramento, Aprendizado, Revalidação, Aplicação e Replicação. 

Concluiu-se que na metodologia T-Plan há uma sensível alteração da avaliação 

dos fatores Alavancadores e Desafiadores. O Mapa de Rotas Tecnológicas do 

CCCH, construído na Fase 2 indicou as seguintes rotas tecnológicas: 1) 

preparação de materiais e principais componentes do módulo; 2) partir da 

demanda do mercado para chegar aos novos produtos; 3) partir do 

desenvolvimento das tecnologias para chegar aos novos produtos; 4) 

desenvolvimento dos materiais para chegar aos produtos e atender aos drivers. 

Tais resultados sugerem concluir que a aplicação da metodologia do T-Plan não é 

só viável, mas até recomendável, no âmbito da elaboração de Planos 

Tecnológicos das Instituições de Pesquisa Pública.   
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ABSTRACT 

 

The planning and management of technology development are strategic issues for 

organizations that wish to perform R&D procedures. Technology Plans (TP) can 

represent a significant challenge to the planning efforts of organizations. The most 

common problems are flaws in project forecasting, whether they are new products, 

services or processes.. To perform this study, a unit analysis was selected for the 

survey and a data collection protocol was developed. For the first phase of this 

work (phase 1) the protocol was applied considering the construction methodology 

of the current Technology Plan, which consists of periodic meetings with an 

agenda for technology requirements and other general department issues. Two 

types of meetings were devised. The first one is held every two months, with the 

participation of those involved in the implementation of the plan and the second 

one is held in annual meetings of the master plan with the participation of the 

Department Manager. For the second phase (phase 2), the T-Plan methodology 

was considered and applied to the construction of the Technology Map. The 

factors investigated, were organized in dimensions (planning, development and 

implementation) that have been segmented into search variables (viability, 

commitment, communication, drivers, prioritization, monitoring guidelines, 

learning, revalidation, application and replication) and, depending on the results, 

the critical analysis classified them as leveraging or challenging. Complementing 

that analysis, the process of drafting the search variables assessed the TP based 

on two attributes: quality and satisfaction. These two have been assessed 



according to the perception of respondents in the two phases of the study. The 

Quality attribute was graphically represented in 4 quadrants, aiming to indicate 

presence and formality, thus demonstrating the existence of the search variable. 

The results of the Satisfaction attribute were statistically assessed considering the 

mean value and standard deviation between the current condition and the desired 

condition. This distance featured the opportunities for change. The unit analysis 

was the Center for Hydrogen Fuel Cell - CCCH, a department of energy and 

nuclear research Institute in Brazil, and the analysis consisted of a TP which had 

been previously prepared in meetings and had managers and researchers of the 

aforementioned department as sources of information. In Phase 1 (current 

process) and in phase 2, a T-Plan methodology was applied to the elaboration of 

the TP. From the analysis of the results came up: for phase 1, the following factors 

were identified as Challenging: Drivers and Application; as Potential Challenging 

factors: Viability, Prioritization, Monitoring, Learning and Revalidation; as Potential 

Leveraging factors: Replication; and as Leveraging factors: Commitment and 

Communication. For phase 2 all the factors were classified as Leveraging, namely: 

Viability, Commitment, Communication, Prioritization, Monitoring Guidelines, 

Learning, Revalidation, Application and Replication. This study allowed us to 

conclude that by applying the T-Plan methodology there is a significant change in 

the Leveraging and Challenging factors assessment when the two methodologies 

are applied to the elaboration of the TP studied. Yet, as a result of phase 2, the 

Map of Technology Routes of the CCCH was built considering a horizon of 10 

years comprising the following technology routes: Route for preparation of 

materials and major components of the module; Route starting from the demand of 

the market reaching products; Route starting from technology development to 

reach state-of-the-art products; Route that considers the development of materials 

for products and that meet internal and external drivers. These results allow us to 

conclude from the investigated case that the application of the T-Plan 

methodology is both viable and even recommended in the context of technology 

plans for research units of Public Research Institutions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão tecnológica das organizações, sejam elas públicas ou 

privadas, tanto para os conhecimentos dominados como para aqueles cuja 

tecnologia ainda será desenvolvida, somente apresenta efetividade na sua 

função e nos seus resultados quando ocorre o estreitamento da conexão entre a 

necessidade do segmento em que a organização atua com os produtos que ela 

oferece. A efetiva integração das novas frentes tecnológicas com o planejamento 

estratégico é o aspecto de elevada importância para garantir à organização a sua 

atuação futura no segmento em que está inserida. 

A tecnologia precisa ainda ter o seu valor avaliado considerando-se o 

seu próprio potencial de aplicação, o que ocorre no momento em que se realiza o 

planejamento orçamentário a cada ano, quando são tomadas as decisões sobre 

o capital a ser investido em projetos para gerar ciência, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. Nessa hora é que a tecnologia precisa mostrar seu 

valor, para que a previsão orçamentária seja aprovada.  

Para Phall, Farrukh, Probert (2003) o desafio para os gerentes está na 

habilidade de, no presente, justificar qual investimento será realizado para gerar 

resultados futuros. Essa atividade ocorre tendo por base três fatores de análise: 

estratégico, técnico e orçamentário. Ademais, para ser convincente e 

corretamente interpretada pelo maior número de pessoas, transparência é 

essencial ao longo de todo o processo. Todo conteúdo deverá estar muito bem 

estruturado para viabilizar o alinhamento da nova tecnologia com o atual contexto 

da organização, considerando fatores específicos e contingenciais.  

Nesse ambiente de decisões futuras quanto ao investimento em 

recursos humanos, equipamentos e materiais para projetos de novas tecnologias 

é que está inserido o pacote de ferramentas para elaboração dos Planos 

Tecnológicos. 

A expectativa das organizações públicas ou privadas que atuam nos 

processos de gerenciamento de conhecimento tecnológico para projetos de 

ciência, pesquisa, desenvolvimento e inovação é a de que o processo de 

elaboração de Planos de Rotas Tecnológicas contribua para maximizar o valor 

dos seus investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. 
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De uma maneira geral, Planos Tecnológicos são viáveis ao serem 

aplicados para o planejamento de projetos de novas tecnologias, mas estão 

sujeitos ao insucesso. Os problemas mais comuns são falhas nas previsões para 

os projetos, que podem ser para novos produtos, novos serviços ou de novos 

processos. Na ocorrência desses problemas, o rumo tecnológico da organização 

poderá apresentar desvios em sua rota comprometendo os investimentos 

realizados e resultar em redução de competitividade para as organizações e, 

consequentemente, perda de credibilidade nas ferramentas e processos de 

planejamento. 

Dentro desse contexto, torna-se relevante buscar a compreensão de 

fatores que possam influenciar a elaboração desses Planos Tecnológicos. Uma 

vez identificados, esses fatores poderão ser controlados de forma a inibir alguma 

interferência negativa, ou poderão ser estimulados para gerar efeitos positivos, 

visando aumentar as chances de sucesso do PT.  

Para tratar desses fatores, este trabalho apresenta um estudo de caso 

no âmbito de uma Instituição de Pesquisa Pública procurando identificar quais 

fatores teriam uma influencia positiva, para o sucesso do processo de elaboração 

de um Plano Tecnológico e quais fatores teriam uma atuação oposta. Esses 

fatores, uma vez identificados, foram denominados como Alavancadores e 

Desafiadores. 

Considerando-se esse contexto, o presente trabalho foi organizado da 

seguinte forma: no próximo bloco, capítulo 2, apresenta-se uma revisão da 

literatura sobre mapas tecnológicos; no capítulo 3, apresenta-se a metodologia 

de pesquisa e delimita-se o problema de pesquisa; em sequência, o capítulo 4 

aborda a compilação dos resultados; o capítulo 5 trata da análise e discussão 

dos resultados; o capítulo 6 trata das conclusões e o capítulo 7 apresenta as 

limitações de pesquisa. Por fim, apresentam-se as referências, os apêndices e o 

anexo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Transições Tecnológicas 

As mudanças tecnológicas ocorrem ao longo do tempo. Na maioria das 

vezes, elas não acontecem repentinamente, mudando de forma radical o seu 

conceito de uma base tecnológica para outra. Para Phall, Farrukh, Probert (2011) 

a tecnologia não é um recurso estático. O valor existente na tecnologia será 

depreciado com o tempo devido ao desenvolvimento de tecnologias similares, 

tanto que a tecnologia atual pode se tornar irrelevante se outra substituta aflora. 

Esses mesmos autores consideram que a “Curva-S” é um modelo que 

representa bem como a tecnologia se deprecia ao longo do tempo devido ao 

desenvolvimento competitivo de tecnologias similares, conforme mostrado na 

Figura 1, onde a performance da tecnologia é plotada ao longo do tempo, ligados 

aos esforços e investimentos acumulados. 

 

Figura 1 – Curva S da Tecnologia 
Fonte: PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2011, p.25) 

 

Na Figura 1 os autores mostram que os primeiros estágios o foco é 

para demostrar a funcionalidade (prova de conceito) da tecnologia, que ocorre 

tipicamente em um laboratório de pesquisa. À medida que os investimentos são 

realizados e a tecnologia se mostra promissora ocorre a mudança do foco que 

frequentemente assume um perfil incremental. Entretanto sempre há limites 

naturais para os investimentos. O formato das tecnologias na Curva S são 
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influenciados por uma combinação de demanda de mercado, conhecimento 

científico, capacidade técnica e nível de recursos investidos.   

Além de estar ciente de onde está o ciclo de vida das tecnologias 

(embrionárias, crescimento, maturidade e envelhecimento), os autores 

reconhecem ser importante entender a relevância comercial dessas tecnologias, 

com o fluxo das categorias e características para impacto competitivo 

classificados em: 

 

 Tecnologias Emergentes – são aquelas que estão nos primeiros estágios de 

desenvolvimento, surgem em outras indústrias, com impacto competitivo 

desconhecido, mas promissor. 

 Tecnologias Insipientes – possuem potencial de mudança das bases da 

competição com impacto competitivo que pode ser alto, embora ainda não 

implementado nos produto e processos. 

 Tecnologias Chaves – implementadas em produtos e processos, oferecendo 

as bases para diferenciação, com alto impacto competitivo. 

 Tecnologias Bases – são aquelas essenciais para o negócio generalizadas e 

compartilhadas, oferecendo pouca ou nenhuma vantagem competitiva. 

 

A concorrência tecnológica é um fator ao longo da vida de uma 

tecnologia. Como a tecnologia amadurece, a competição aumenta com a procura 

de uma solução alternativa. Durante esse momento de turbulência ainda não está 

claro qual tecnologia será a vencedora, deslocando potencialmente a tecnologia 

existente e estabelecendo um novo padrão tecnológico dominante. 

No entanto, os novos recursos podem ser de interesse para outros 

segmentos de mercado, que ajudam as empresas a para ganhar uma posição e  

desenvolver ainda mais sua tecnologia a um ponto onde a nova tecnologia pode 

competir diretamente com a empresa estabelecida. Estes são chamados de 

"tecnologias disruptivas", onde ondas sucessivas de evolução de tecnologia 

disruptiva existentes empresas. 
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2.2. Planejamento Estratégico 

O desenvolvimento social e econômico dos países está cada vez mais 

dependente da qualidade das suas organizações públicas e privadas de ciência e 

tecnologia e da sua capacidade de gerar conhecimentos que possam ser 

apropriados pela sociedade como inovação. Investir racionalmente os recursos 

públicos e privados disponíveis em pesquisa e desenvolvimento pode representar 

o diferencial competitivo para fazer parte do grupo dos países mais 

desenvolvidos, aumentando a economia gerada, sua participação no mercado, 

garantindo assim a sobrevivência da organização. 

O Planejamento Estratégico de uma organização enfatiza o diagnóstico 

do ambiente externo e a identificação clara de necessidades dos clientes, 

beneficiários e usuários dessas organizações. Ele também enfatiza a 

necessidade de identificar sinais de mudanças no longo prazo com uma visão 

prospectiva. Isso é fundamental para as organizações, pois sua atividade deve 

sempre estar na fronteira do conhecimento e pensando no que deve ser feito 

para expandir esta fronteira (BORGES-ANDRADE; LIMA, 1983)  

Ainda segundo esses autores, o enfoque estratégico permite, aos 

gestores das organizações de CT&I, privilegiar aspectos importantes tais como: 

 Análise prospectiva do contexto, para identificar oportunidades e ameaças; 

 Valorização de um sistema de ações centrado em stakeholders; 

 Análise interna dessas organizações, para identificar pontos fortes e fracos; 

 Análise de discrepâncias, para identificar dificuldades a superar, visando 

aumentar sua sustentabilidade institucional; 

 Revisão e formulação de sua missão, políticas e estratégias;  

 Busca de consenso sobre esses aspectos, com a participação de atores 

internos e externos;  

 Compromisso com uma visão de futuro e de longo prazo; 

 Enfrentamento de uma realidade complexa e um contexto turbulento, usando 

uma abordagem interdisciplinar e multidimensional; 

 Mobilização da criatividade e das inteligências internas, para permitir 

avanços; 

 Investimento em fatores críticos capazes de transformar outros fatores;  
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 Desenvolvimento de uma cultura estratégica, para constante ajuste a uma 

realidade cambiante;  

 Criação de mecanismos de participação de stakeholders e atores internos, 

na contínua formulação e avaliação de políticas e prioridades de pesquisa. 

O planejamento estratégico orienta-se por propósitos distintos em 

organizações privadas e públicas. Nas organizações privadas busca-se 

conquistar posições e vantagens competitivas; nas públicas busca-se 

sustentabilidade institucional, ou seja, uma capacidade continuada de 

compreender necessidades e aspirações de grupos de interesse, no seu 

ambiente externo e de auto organizar suas capacidades, processos e resultados, 

visando ao atendimento dessas demandas (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2005) 

Na esfera das organizações públicas denominadas Institutos de 

Pesquisas Públicas (IPP´s) – de especial interesse dessa pesquisa - , seria de se 

esperar que essas organizações adotassem essa prática de gestão considerando 

o enfoque acima mencionado para organizações públicas. No entanto, um estudo 

publicado em 2002 constatou que, dentre os principais Institutos Estaduais do 

Brasil, nenhum possuía formalmente um Plano Diretor ou estratégico atualizado 

que definisse metas e ações de longo prazo (SOUZA; SBRAGIA, 2002).  

Possivelmente reconhecendo a existência dessa deficiência nas IPP´s, 

o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil publicou um manual de 

planejamento estratégico cujo título é Metodologia de Planejamento Estratégico 

para as Unidades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI (2005). 

 

2.3. Gerenciamento da tecnologia 

O gerenciamento da tecnologia é uma das principais ferramentas 

utilizadas nos processos de gestão das organizações públicas. Seu principal 

objetivo é assegurar a sua sustentabilidade em CT&I – Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Para isso é necessário incorporar o Planejamento Estratégico da 

Tecnologia aos seus processos de gestão estratégica, de forma a incrementar a 

sua eficiência e eficácia e garantir a sustentabilidade ao sistema (MINISTÉRIO 

DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2005). 

Para Vasconcellos e Andrade (1996, p. 3),  
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(...) gestão da tecnologia é o uso de técnicas de administração com a 
finalidade de maximizar o potencial da tecnologia como instrumento de 
apoio para o atingimento dos objetivos da organização. No caso de 
empresas privadas estes objetivos estão geralmente relacionados com 
redução de custos, melhoria do desempenho dos produtos atuais, 
desenvolvimento de produtos e redução dos prazos para introdução de 
inovações As Organizações não lucrativas usam a tecnologia para 
solucionar problemas prioritários da sociedade, fornecendo produtos e 
serviços de melhor qualidade a custos mais baixos e em prazos 
menores. 

O gerenciamento estratégico da tecnologia em organizações com fins 

lucrativos tem por objetivo assegurar que a tecnologia seja usada como 

instrumento para alavancar a competitividade de uma empresa no sentido de 

contribuir para que a estratégia global da organização seja implementada com 

sucesso, o que implica inovar em produtos e em processos antes dos 

concorrentes, agregando valor para o cliente em termos de desempenho do 

produto a custos competitivos. Para que ocorra a agregação de valor ao cliente e 

a conquista de custos competitivos, é necessário que a empresa tenha uma 

estratégia corporativa e mercadológica, adequada às suas competências e que 

leve em conta as oportunidades e ameaças do ambiente (VASCONCELLOS; 

TARSO, 1998). 

Dentre as diferentes perspectivas que podem integrar a gestão de 

tecnologia, de especial interesse para essa pesquisa é a previsão tecnológica. 

Segundo Cho et al. (2014), uma variedade de métodos de previsão tecnológica 

tem sido desenvolvida e aplicada em várias indústrias, organização com 

diversas finalidades. Esses autores listam as seguintes abordagens: Pesquisa 

ambiental, Previsão estocástica, Extrapolação de Tendência, Medida de 

Tecnologia, Análise de Série Temporal, Curvas de crescimento (curva S), 

Modelamento e Simulação, Previsão baseada em julgamento de especialistas 

e Métodos normativos, sendo que, cada uma dessas abordagens com técnicas 

específicas. Uma dessas consiste em abordagens - Previsão baseada em 

julgamento de especialistas – e pode empregar as seguintes técnicas: Delphi, 

Levantamentos, AHP, Modelo de analogia, Cenários, Mapas de rotas 

tecnológicas. Por ser central para a presente pesquisa, no próximo bloco essa 

técnica, também conhecida pelo acrônimo de TRM, será detalhada. 
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2.4. Definição para TRM 

Para Phaal, Farrukh e Probert (2001, p i), “ciência e tecnologia são e 

continuarão a proporcionar, uma base para a geração de valor econômico e 

social, juntamente com os desafios e oportunidades. Como a complexidade, ritmo 

e a globalização da tecnologia desenvolvimentos continuam a aumentar, os 

desafios de transformar o potencial tecnológico em sucesso empresarial 

substancial e sustentável se multiplicam. Elaboração de roteiros de tecnologia é 

uma ferramenta poderosa que pode enfrentar esses desafios e é amplamente 

usada por empresas e outras organizações para abordar muitas estratégias e 

metas de inovação”.1  

O TRM revelou-se como um processo eficaz e eficiente de criação e 

visualização das relações entre a demanda tecnológica, planejamento estratégico 

e plano de negócio da organização. Sua aplicação como ferramenta estratégica 

nas organizações tem potencial para promover a conexão entre os processos de 

decisão tática e diversas funções administrativas, através do tempo (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

O TRM tem sido aplicado para auxiliar um número diferente de 

objetivos específicos em diversos formatos e é suficientemente flexível para ser 

customizado e adaptar-se à maioria das estruturas organizacionais e funcionais. 

O uso do TRM pode ser estendido a qualquer processo de decisão estratégica 

desde que definido como uma forma de visualizar a estratégia ou seus elementos. 

Contudo, o TRM não pode ser visto como um produto de um processo, mas sim 

como uma fotografia de uma estratégia em movimento num determinado 

momento do tempo.  

Dentro da sua definição o TRM assume duas funções diferentes: 

1. Estabelecer as ligações necessárias dentro do período de 

planejamento e todas as funções administrativas e empresariais para que 

encontrem alvos prioritários 

                                                 
1 No original: “Science and technology are, and will continue to provide, a foundation for generating 
economic and societal value, together with challenges and opportunities. As the complexity, pace 
and globalization of technology developments continue to increase, the challenges of turning 
technological potential into substantial and sustainable business success multiply. Technology 
roadmapping is a powerful tool that can tackle these challenges, and is used widely by companies 
and other organizations to address many strategies and innovation goals.” (PHAAL; FARRUKH; 
PROBERT; 2011, p.i) 
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2. Promover um leque de opções a partir do qual futuros cenários 

administrativos e oportunidades de inovação possam ser acessados. 

Ele ainda é aplicado para dar suporte ao gerenciamento dos processos 

de gerenciamento tecnológico de curta duração e de melhoria das inovações 

direcionadoras ao crescimento estratégico e tecnológico da organização. 

Segundo Gehani (2007), o TRM proporciona o alinhamento entre 

produção e recursos operacionais para o lançamento de um novo produto 

inovador, com uma visão estratégica de médio e longo prazo e requisitos do 

segmento de mercado onde a organização atua. O autor afirma ainda que o TRM 

alinha e constrói ligações entre os cenários para planejamento tecnológico e 

orçamentário com a visão estratégica da organização. O TRM envolve esforços 

colaborativos multidisciplinar de especialistas. 

Para Phaal e Muller (2009), o TRM - e seus muitos derivativos - tem se 

tornado a técnica de gerenciamento mais largamente utilizada para dar suporte as 

inovações e estratégias das organizações nos níveis setoriais e nacional. Sua 

abordagem inicialmente desenvolvida para a Motorola há mais de 25 anos tem 

sido adaptada e adotada por muitas organizações; inicialmente, para aquelas 

empresas com grande intensidade tecnológica nos segmentos eletrônicos, 

aeroespacial e de defesa, para depois atingir outras áreas do mercado. 

 

2.5. TRM: o estado da arte para o setor público 

Embora seja significativa a quantidade de áreas de CT&I que aplicam 

Roadmaps para orientar a estratégia tecnológica em organizações privadas, o 

mesmo não acontece para o setor público. O P&D para o setor público é diferente 

do setor privado. Geum e Park (2012), em seu artigo “The state-of-the-art of 

public-sector technology roadmaps: A taxonomical approach to energy technology 

roadmaps”, apresentam uma análise do estado da arte dos roadmaps do setor 

público e sugerem uma taxonomia e estruturação para eles. 

Recentemente, grandes projetos públicos foram criados para realizar o 

desenvolvimento de longo prazo da próxima geração de tecnologias relacionadas 

com a energia, transporte, programa veicular e sustentabilidade. No entanto, a 

forma com que o setor público lida com os Roadmaps é limitada. A maioria dos 

trabalhos realizados em TRM tem sido direcionada a roteiros de tecnologia do 
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setor privado, evitando considerar as características específicas e distintas dos 

roteiros de tecnologia do setor público (GEUM; PARK, 2012).  

Os esforços de P&D do setor público, que é conduzido pelo governo ou 

institutos de pesquisa, parecem diferir significativamente do setor privado de 

várias maneiras. A primeira delas está no fato de que o setor público geralmente 

não oferece um produto, implicando que a estrutura de roteiro tradicional para 

TRM pode não se encaixar no setor público. A segunda se refere ao fato de que a 

maioria dos Roadmaps do setor público está relacionada com questões sócio 

técnicas que são necessárias para satisfazerem às exigências públicas. A terceira 

diferença está relacionada ao fato de que os esforços de P&D, especialmente 

para os países em desenvolvimento, geralmente começam nos laboratórios 

patrocinados pelo Estado, significando que o papel do governo e política é 

fundamental. Deve-se considerar também que os roteiros de tecnologia do setor 

público não parecem ter uma única forma, mas podem ser divididos em muitos 

tipos diferentes. Alguns roteiros enfatizam uma visão governamental, enquanto 

outros se concentram na ação e estratégia. Devido à sua heterogeneidade, os 

TRM’s do setor público devem ser organizados e categorizados sistematicamente 

para refletir suas características distintivas.  

Finalmente, no que se refere ao propósito, as diferenças são ainda 

mais claras, pois o setor público destina-se ao consenso enquanto que o setor 

privado visa aos lucros. No governo, o que parece ser ineficiente, às vezes é 

essencial para a finalidade pública de uma agência. Adicionalmente, as 

organizações públicas são controladas predominantemente por forças políticas e 

não as forças de mercado. Principais restrições são impostas pelo sistema 

político, em vez de pelo sistema econômico. Órgãos públicos são responsáveis 

por uma variedade de partes interessadas que apresentem as exigências e 

restrições aos gestores. Finalmente, as organizações do setor público têm 

procedimentos de tomada de decisão mais formais, são menos flexíveis e mais 

avessos ao risco do que suas contrapartes do setor privado. A Tabela 1 resume 

as diferenças entre públicos e privados para planejamento. Essas diferenças 

representam também perspectivas a serem consideradas para o Planejamento 

Tecnológico e elaboração de TRM’s quando se deseja aplicar ferramentas de 

gestão para o setor público ou privado (GEUM; PARK, 2012).   
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Tabela 1 - Diferenças de Planejamento entre o setor Público e o Privado  

Perspectivas Planejamento Público Planejamento Privado 

Propósito Consenso Lucro 

Propriedade Comunidades Políticas  Empresários ou Acionistas 

Plano Ineficiente  Ocasionalmente Essencial Estritamente proibido 

Direcionadores Forças Políticas Forças de Mercado 

Flexibilidade Pouco Flexível Flexível 

Risco Muito adverso ao risco Pouco adverso ao risco 

Fonte: GEUM; PARK (2012, p. 3) 

 

Os roteiros de tecnologia do setor público não parecem ter uma única 

forma, preferem ser distribuídos em muitos tipos diferente. Alguns roteiros 

enfatizam uma visão governamental, enquanto outros se concentram na ação e 

estratégia para o que será realizado. Devido a sua heterogeneidade, roteiros de 

tecnologia do setor público devem ser organizados e categorizados 

sistematicamente para refletir suas características distintivas. Eles são 

designados para soluções de um ou mais problemas na forma de políticas, planos 

de ações e inovações institucionais. Por serem adversos ao risco, os Planos 

Tecnológicos Públicos estabelecem links com metas, necessidades, ações 

fortemente recomendadas e de consenso entre as várias autoridades públicas. 

Ademais, o consenso, que é o principal propósito do planejamento público, é 

considerado relevante por possuir visão e objetivo com foco na Política Pública 

(GEUM; PARK, 2012). 

Geum e Park (2012) identificaram, para o setor público, três tipos de 

TRM’s focados em: Ação, Rotas Tecnológicas e Visão. O TRM focado em Ação 

foi desenvolvido com base na abordagem normativa, que determina os planos de 

ação para atingir um objetivo definido, enfatizando a ligação do plano de ação 

com metas, objetivos alinhados ao planejamento prioritário. O TRM focado 

particularmente nas Rotas Tecnológicas foi desenvolvido com base no curso da 

tecnologia de uma forma sistêmica e quantificada. Como seu nome indica, é 

geralmente representado como um gráfico, um roteiro baseado em tecnologias. 

Ele considera a tecnologia, o mercado, a política e as partes interessadas como 

seus principais constituintes. Finalmente, um roteiro desenvolvido com base na 

Visão menciona claramente a visão dos roteiros e dos planos. Adicionalmente, 
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quantifica e conecta sistematicamente a visão, meta e objetivo a ser alcançado 

(alvo). 

 

2.6. Descrições sobre os métodos e processos para o TRM 

Segundo Phaal, Farrukh e Probert (2001), o TRM é uma ferramenta 

muito flexível e os termos para produto, processo ou negócio podem ser melhor 

apropriados para os mais diferentes usos potenciais. A Figura 2, a seguir, 

apresenta os dois tipos de classificações definido para o TRM quanto ao seu 

propósito e formato. 

  
 

Figura 2 - Caracterização do TRM quanto ao propósito e ao formato 
Fonte: PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2003, p. 11) 

 
 

Se por um lado a grande variedade de tipos de TRM quanto ao formato 

e propósito pode ser atribuída por sua flexibilidade, por outro lado o TRM pode 

refletir falta de padronização e de aceitação aos modelos determinados pelos 

padrões na sua concepção. O fato é que o TRM nem sempre pode ser ajustado 

aos padrões determinados conforme indicado na Figura 2; ele pode conter 

elementos para mais de um tipo, que poderá ser ajustado de acordo com a 

necessidade durante o seu desenvolvimento. 
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2.7. Propósitos para o TRM 

 

2.7.1. T-Plan processo de início rápido 

A estrutura genérica do TRM é composta por um quadro com base no 

tempo e com multicamadas, que tipicamente inclui a perspectiva comercial 

seguida da técnica, conforme apresentado no quadro da Figura 3. O TRM é 

capaz de apresentar a evolução dos mercados, produtos e tecnologias a serem 

explorados conectados a várias perspectivas. O quadro da referida figura 

demonstra as influências externas, as entregas (produtos), os processos 

tecnológicos movimentando-se para gerar tecnologias, que são também 

acionados pela habilidade e conhecimento dos cientistas e como base os 

recursos internos e externos para dar suporte à demanda tecnológica da 

organização. 

 
 

Figura 3 - Estrutura genérica do TRM baseado na arquitetura do tempo e com multicamadas 
Fonte: OLIVEIRA et al. (2013) 

 
 

Uma organização que inicia o processo TRM (T-Plan) rapidamente 

estimula o aprendizado e o envolvimento dos seus profissionais, bem como 

identifica os pontos chaves, gaps tecnológicos e ações a realizar. O processo T-

Plan de início rápido tem como propósito, segundo Oliveira et al. (2013): 

• Dar suporte ao início rápido da utilização do processo TRM pela empresa;  
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• Estabelecer os links entre os recursos tecnológicos e os direcionadores 

estratégicos; 

• Identificar as importantes oportunidades tecnológicas para o mercado, 

produto e inteligência tecnológica; 

• Desenvolver a primeira linha de corte para o mapa tecnológico da 

organização; 

• Dar suporte à estratégia tecnológica e planejar as inciativas para a 

organização; 

• Dar suporte à plena comunicação entre as funções técnicas, gerenciais e 

comerciais. 

 

2.7.2. T-PLAN processo padrão 

O processo padrão desenvolvido para dar sustentação ao 

delineamento do TRM é constituído basicamente por quatro workshops, conforme 

apresentado na Figura 4. Os três primeiros workshops têm como foco principal as 

três camadas chaves do TRM (mercado/segmento, produto/serviço e tecnologia) 

e há um workshop final para construir o quadro e compor a linha do tempo. Este 

processo é flexível para as variáveis: tempo, recursos e foco, e os workshops 

podem ser modificados, alongados ou reduzidos dependendo do propósito 

desejado (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2001). 
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Figura 4 - T-Plan para Processo Padrão apresentando as análises das matrizes e suas relações 

Fonte: PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2003, p. 12) 
 

Para o caso de Roadmapping, a maioria dos fóruns utilizados para 

elaborar o mapa ocorre em workshops. Estes workshops podem promover uma 

excelente oportunidade de integração entre as áreas de segmentos diferentes. 

Este processo apresenta ênfase nos processos de Foresight, que proporciona 

uma aproximação de grande número de diferentes atores para o mesmo fim que 

irá tratar do desenvolvimento da visão de futuro. (BEETON; PHAAL; PROBERT, 

2008). 

Foresight tecnológico é um processo sistemático para ver o futuro a 

longo prazo da ciência, da tecnologia, da economia, do meio ambiente e da 

sociedade, identificando as tecnologias genéricas emergentes e as áreas 

estratégicas de pesquisa prováveis para o campo econômico e para os benefícios 

sociais (BEETON; PHAAL; PROBERT, 2008). 

A Figura 5 ilustra fontes de informações para a realização dos 

workshops que tecnicamente irão dar suporte às atividades realizadas nessas 
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reuniões e que sustentarão todo o processo de concepção do mapeamento 

tecnológico da organização. 

É igualmente importante que, em paralelo às atividades de 

gerenciamento, sejam incluídas atividades específicas no plano para realização 

dos workshops. De forma geral, todo o processo de elaboração do Technology 

Roadmap conta com diversas fontes de informação que permitem a realização de 

análises detalhadas.  

 

 

Figura 5 - Fóruns utilizados para elaborar o mapa (workshops) como fontes de Informações para 
elaborar o TRM 

Fonte: Figura adaptada pela autora a partir de: BEETON; PHAAL; PROBERT (2008)  
 

 

2.7.3. T-Plan processo customizado modelo para diferentes áreas 

Phaal, Farrukh e Probert (2001) examinaram um grupo de 

aproximadamente 40 roadmaps, os quais revelaram um campo variado de 

diferentes propósitos que foram agrupados em oito diferentes categorias 

baseados na sua estrutura e conteúdo. Vide quadro apresentado na Figura 6. 
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TRM TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLO DESIGN 

1. 
Planejamento 
Produto 

Este é o mais 
comum dos 
TRM’s, relaciona 
a inserção de 
nova tecnologia 
aos produtos 
manufaturados, 
em geral para 
mais de uma 
geração 

Philips Roadmap, 
exemplo mostra 
como TRM realiza 
a relação entre a 
tecnologia 
planejada e o 
desenvolvimento 
do produto. 

 
 
 
 
 

2. 
Planejamento 
Competência 
em Serviço  

Similar ao TRM 
Produto, porém 
mais adequado 
para as 
organizações do 
ramo se 
serviços, com 
foco principal 
nas 
competências 
organizacionais 

Post Office 
Roadmap, usado 

para investigar o 
impacto das 
tecnologias 
desenvolvidas 
principalmente nos 
negócios e menos 
nos produtos. 

 
 
 
 

3. 
Planejamento 
Estratégico 

Inclui a 
dimensão 
estratégica para 
suportar a 
avaliação de 
diferentes 
oportunidades e 
ameaças, 
tipicamente no 
nível negócios.  

Roadmap com 
foco na visão de 
futuro do negócio, 
para o marketing, 
produtos, 
tecnologias, 
cultura, 
habilidades, etc. O 
gap é dado pela 
diferença entre a 
visão de futuro e a 
posição atual, as 
opções 
estratégicas são 
exploradas nos 
gaps.  
 
 
 

 

4. 
Planejamento 
Long-Range 

Planejamento 
mais abrangente 
no tempo, 
geralmente 
realizado para o 
setor ou nível 
nacional 
(previdência) 

IMTR (Integrated 
Manufacturing 
TRM) desenvolvido 
entre os USA e 
Sistema para 
Iniciativa da 
“Nugget” 
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TRM TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLO DESIGN 

5. 
Planejamento 
Conhecimento 
Adquirido 

Alinhamento 
entre o 
conhecimento 
adquirido e o 
gerenciado 
pelas iniciativas 
com os objetivos 
dos negócios  

Artificial 
Intelligence 
Applications Unit at 
the University of 
Edinburgh. Permite 
que a Organização 
visualize os 
conhecimentos 
críticos adquiridos 
e suas ligações 
com as 
habilidades, 
tecnologias e 
competências 
requeridas para 
atender as futuras 
demandas. 

 

6. 
Planejamento 
Programa 

Implementação 
da estratégia e 
outros 
direcionadores 
relacionados ao 
planejamento 
do projeto 

NASA Roadmap , 
utilizado para 
explorar como o 
universo e a vida 
tem sido 
desenvolvida. 
Com foco no 
NGST – Next 
Generation Space 
Telescope, 
apresenta a 
relação entre a 
tecnologia 
desenvolvida e as 
fases do 
programa. 

 

7. 
Planejamento 
Processo 

Suporta a 
gestão do 
conhecimento, 
com foco 
particular na 
área referente 
ao processo  

Roadmap tipo T-
Plan para 

suportar o 
planejamento de 
novos produtos, 
com foco no fluxo 
tecnológico para 
facilitar o 
desenvolvimento 
e lançamento do 
novo produto 
incorporando as 
perspectivas 
técnicas e 
comerciais. 

 

8. 
Planejamento 
Integração 

Integração e/ou 
evolução da 
tecnologia em 
termos de como 
diferentes 
tecnologias 
combinam com 
produtos e 
sistemas, ou 
para formar 
uma nova 
tecnologia 

NASA Roadmap, 
relacionado ao 
gerenciamento do 
desenvolvimento 
do NGST, com 
foco no fluxo 
tecnológico e 
como a tecnologia 
alimenta o 
sistema para 
suportar as 
missões 
científicas 

 

Figura 6 - Quadro que relaciona tipos, descrição, exemplos e design para Exemplos de T-Plan 
customizado para oito diferentes aplicações 
Fonte: PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2001) 
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2.7.4. Formatos para o TRM 

Outro fator que contribui para a variedade de Roadmaps pode ser 

observado em formato gráfico que tem sido selecionado como forma de 

comunicação do roadmap, como mostram os modelos representados no formato 

de tabela na Figura 7 a seguir (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2001). 

TRM 
FORMATO 

DESCRIÇÃO EXEMPLO GRÁFICO 

Múltiplas 
Camadas 

O formato mais 
comum para o TRM 
envolve tecnologia, 
produto e mercado. 
Permite explorar as 
dependências entre 
camadas facilitando a 
integração da 
tecnologia nos 
produtos serviços e 
sistemas de negócio. 

Philips Roadmap 
mostra como produto, 
processo e tecnologia 
podem se integrar 
para dar suporte ao 
desenvolvimento 
funcional de um futuro 
produto. 

 
Barras Muitos roadmaps são 

expressos na forma 
de barras para cada 
camada ou sub-
camadas. Simplificam 
as entradas e saídas 
que facilitam a 
integração do 
roadmaps. 

Motorola Roadmap 
apresenta a evolução 
do produto rádio de 
carro, suas 
características e 
tecnologias.  

 
Tabela Em alguns casos, 

todo o roadmap é 

expresso em tabelas. 
Tal estrutura é viável 
principalmente em 
situações nas quais a 
performance pode 
ser quantificada. 

Roadmap Tabulado 
inclui as dimensões 
de produto e 
performance 
tecnológica. 

 
TRM 
FORMATO 

DESCRIÇÃO EXEMPLO GRÁFICO 

Gráfico Onde a performance 
ou tecnologia de um 
produto pode ser 
quantificada, o 
roadmap pode 

expressar um simples 
gráfico – tipicamente 
um para cada 
subcamada. Este 
gráfico representa a 
curva de experiência 
e está relacionado 
com o ’S-curves’ 

Roadmap mostrando 
como produto e 
tecnologia co-
evoluem  

 



31 

 

 

 

Figuras Alguns roadmaps 
usam figuras para 
comunicarem a 
integração 
tecnológica e 
planejamento.  

Sharp Roadmap – 
relaciona o 
desenvolvimento de 
produtos às famílias que 
os consomem, com 
base em uma série de 
tecnologias de telas de 
cristal líquido. 

 
Flow Charts 
(Fluxo de 
Quadros) 

Tipo particular de 
representação por 
figura, tipicamente 
usado para relacionar 
objetivos, ações e 
resultados 

NASA Roadmap, 
mostrando como a visão 
de uma organização 
pode ser inter-
relacionada com sua 
missão, questões 
científica com a 
administração primária, 
com objetivos de curto, 
médio e longo prazo e 
uma contribuição para 
as prioridades nacionais 
nos EUA. 

 
Camada 
Simples 

Esta forma 
simplificada do tipo 
Multicamadas, 
focando em uma 
única camada. 
Mesmo sendo menos 
complexa, a 
desvantagem deste 
tipo é a de não 
mostrar as conexões 
entre as camada  

Motorola Roadmap é 
um exemplo de single 

focando na evolução 
tecnológica associada 
ao produto e aos seus 
derivados. 

- 

Texto Alguns roadmaps são 
expressos na forma 
de textos com o 
mesmo conteúdo dos 
gráficos  

Agfa White Papers 
auxiliam as tendências 
tecnológicas e 
mercadológicas que irão 
influenciar o setor  
 

- 

Figura 7 - Quadro que relaciona tipos, descrição, exemplos e design para os diferentes formatos 
para o TRM 

Fonte: PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2001) 

 

2.7.5. Desafios e aspectos problemáticos para realizar o TRM 

Uma pesquisa realizada para duas mil empresas de manufatura na 

Inglaterra indicou que 10% das empresas (em sua maioria, grandes empresas) 

têm aplicado a abordagem do TRM, e aproximadamente 80% destas empresas já 

utilizaram esta técnica por mais de uma vez ou continuam utilizando as mesmas 

bases. Entretanto, a aplicação da abordagem do TRM apresenta consideráveis 

desafios às organizações no momento em que o próprio TRM apresenta uma 

estrutura e conceito simples. O desafio para o sucesso da metodologia é manter o 
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processo de mapeamento atualizado e vivo continuamente nas suas bases 

(representa 50%), iniciar o processo (representa 30%) e desenvolver um método 

robusto (representa 20%). Veja Figura 8 (PHAAL; FARRUKH; PROBERT,2001). 

 
Figura 8 – Fases de um Processo de TRM com seus maiores desafios 

Fonte: PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2001), p. 4 
 

O presente estudo tomou por base os principais desafios apontados na 

Figura 8 para a elaboração das questões de fundo das Dimensões do Plano 

Tecnológico empregada nas entrevistas com os pesquisadores durante o estudo 

de caso no Instituto de Pesquisa. As dimensões consideradas foram: 

Planejamento (Iniciando o Processo), Desenvolvimento (Desenvolvimento) e 

Aplicação (desdobramento), veja Tabela 4. 

Outros fatores que contribuem para que o TRM seja bem sucedido 

estão apresentados na Figura 9. Dentre estes fatores está a necessidade de 

incluir uma clara e articulada necessidade administrativa, o desejo de desenvolver 

processos administrativos efetivos tendo as pessoas certas envolvidas e o 

comprometimento das altas gerências.  

Os fatores que, particularmente podem representar problemas e 

dificuldades para o TRM ser bem sucedido incluem iniciativas inatingíveis, 

distração dos objetivos de curto prazo, informação e conhecimento indisponíveis.  
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Figura 9 - Fatores de Sucesso e Barreiras para o Sucesso. 
Fonte: PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2001, p.5) 

 
Todo o valor do TRM somente pode ser atingido se as informações 

contidas nele são atualizadas constantemente à medida que os eventos vão 

ocorrendo. Cumpre ressaltar que o benefício principal do TRM é compartilhar 

conhecimento e desenvolver uma visão comum para onde a empresa está 

direcionando o caminho tecnológico.  

 

2.7.6. Modelo sul coreano de TRM aplicado ao setor público  

Em uma pesquisa realizada recentemente, Cho et al (2014) 

identificaram a possibilidade de aplicar o TRM como uma ferramenta de gestão 

estratégica para apoiar o planejamento e o desenvolvimento de novos produtos, 

tanto para o setor privado quanto para o setor público. Esse estudo considera 

aspectos evolutivos do TRM para o setor privado com fonte para fornecer um 

quadro mais avançado de planejamento público de P&D. 

O desenvolvimento da elaboração de roteiros tem sido em grande parte 

impulsionado pela prática nas empresas, agências governamentais e consultorias. 

Adicionalmente, há vários estudos para ampliar a aplicação do TRM com outro 

ponto de vista estratégico (Ver Tabela 2). 
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Tabela 2 - Aplicações da Técnica de Technology Roadmapping 
 

TRM - APLICAÇÕES CARACTERÍSTICAS  

TRM incorporado à 
tecnologia disruptiva 

Identifica potenciais tecnologias e produtos disruptivos, explicando 
que o processo de elaboração de roteiros de tecnologia disruptiva é 
diferente dos processos para sustentar a tecnologia dos produtos 

TRM incorporado ao 
gerenciamento da cadeia 
de suprimentos  

Reduz a incerteza de investimento por meio de informações 
compartilhadas dentro de uma cadeia de suprimentos integrada 

TRM incorporado à 
estratégia de serviços 
 

Integra as funções de serviços mais sofisticadas aos produtos 
convencionais e sistemas, proporciona conexões para preencher as 
lacunas nas operações de serviço 

TRM incorporado ao 
desenvolvimento de novo 
produto 

Propõe a abordagem heurística combinando roadmap de 
tecnologia, tecnologia da informação (TI) e gerenciamento de 
supply chain para tornar mais sustentável as decisões de 
desenvolvimento de novos produtos. 

TRM integrado ao cenário 
de planejamento 

Combina cenário de planejamento com elaboração de roadmaps de 
tecnologia para atenuar as limitações existentes em ambos, gera 
roadmap do tipo multi-cenário 

TRM incorporado ao 
modelo de negócio  

Combina modelagem de negócios para criar novo valor e método 
para o roadmapping estratégico 

TRM incorporado à gestão 
do conhecimento  

lida com ações de gestão de conhecimento para promover a 
estratégias e objetivos de negócios e para minimizar os ativos de 
conhecimento específico 

Fonte: CHO et al. (2014, p. 2988) 

 

Na Coréia do Sul, a maioria dos programas de P&D é financiada pelo 

Governo e tais programas são destinados a empresas, universidades e 

laboratórios nacionais. Empresas de pequeno e médio porte estão proativamente 

empenhadas em projetos de P&D do governo para desenvolver tecnologia e 

produtos com financiamento. Em tal contexto, o Roadmap é utilizado como 

ferramenta para decidir onde alocar os recursos financeiros públicos destinado ao 

P&D. Esse estudo propõe processos evolutivos do Roadmapping Tecnológico 

para efetivamente implementar o planejamento tecnológico como de tomada de 

decisão estratégica, de maneira a ajudar a melhorar o desempenho geral de P&D 

e a qualidade do investimento público (CHO et al., 2014). 

O TRM do setor privado precisa de muitos esforços para determinar as 

áreas de indústria e tecnologia para priorizar. A identificação de tecnologias 

emergentes e estabelecimento de metas de desenvolvimento para o P&D em 

cada área de tecnologia exigem sofisticadas ferramentas como análise de lacunas 

tecnológicas, análise de portfólio, literaturas, dados de patentes além de análise 

de especialista para tomar decisões estratégicas. Para cumprir o planejamento do 

P&D, as necessidades e tendências (sociais, tecnológicas, econômicas, 

ambientais e políticas) íngremes devem ser investigadas com a avaliação de 
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recursos de tecnologia atual, comparadas com seu concorrente em cada campo. 

Para essa aplicação, o processo de TRM consiste de três fases: fase de 

preparação, elaboração de roteiros e acompanhamento (CHO et al., 2014). 

Para viabilizar esse modelo de estrutura que aplica o TRM como 

critério de decisão para financiamentos governamentais, foi desenvolvido um 

processo que é suportado por vários subgrupos para interagir como o Comitê 

Gestor, Comitê de trabalho, Conselho de política, Equipe de análise de PI - 

Propriedade Intelectual e o painel de revisão. Essa estrutura requer a habilidade 

de gerenciamento avançado e de um número de pacotes de trabalho, tais como 

comunicação, interação, cooperação, dentre outros. 

Na Coréia do Sul, o roteiro de tecnologia privado tem sido popularizado 

por atender à demanda tecnológica do setor privado, mas tinha limitações por não 

possuir qualquer informação em termos de colaboradores ou patrocinadores que 

podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento, aquisição e 

operação da tecnologia identificada no TRM. Desse ponto em diante, o TRM 

privado evoluiu para uma ferramenta de planejamento de P&D para ligar 

diretamente a programas específicos de demanda tecnológica ou projetos aos 

programas de investimentos governamentais em tecnologia. Adicionalmente, 

evoluiu para ter uma descrição muito mais abrangente sobre o porquê, quando e 

para quem a tecnologia emergente é necessária e que consequências podem 

seguir se a tecnologia não possa ser desenvolvida. Ele ainda aborda o âmbito de 

aplicação de tecnologia, para verificar se ela pode ser aplicada para outro setor 

ou não (CHO et al., 2014). 

 

2.8. Qualidade e satisfação para avaliar o desempenho do TRM  

Borschiver (2006) apresenta a importância do emprego de indicadores 

para avaliação do desempenho dos processos de PD&I. Essa autora destaca que 

um dos problemas relacionados a essa gestão é a avaliação da eficiência e 

eficácia dos processos e seu acompanhamento. O emprego de indicadores 

permite a avaliação e monitoramento, viabilizando não somente a aderência dos 

projetos à estratégia da organização, como também a administração do portfólio 

desses projetos e dos resultados obtidos a partir de recursos normalmente 

escassos, tanto para a iniciativa pública como para a iniciativa privada. 
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Partindo da máxima de que aquilo que não se mede não pode ser 

administrado, as decisões devem ser tomadas sobre elementos que representem 

fidedignamente a realidade. Como parte do conjunto de modelos importantes no 

suporte ao processo de gestão, os indicadores devem ter esta característica. 

Assim, no sentido de garantir a eficiência das informações, “o modelo de 

mensuração tem o papel de possibilitar a representação da realidade institucional 

nas informações para decisão, levando o gestor a atuar sobre alternativas que 

possam realmente levar à realização do resultado ótimo” (AQUINO, 2001, p. 21, 

apud BORSCHIVER, 2006, p. 13). 

Dentre as suas várias atribuições, os indicadores viabilizam a busca da 

melhoria contínua da qualidade dos produtos, processos, serviços e da 

produtividade da organização, aumentando a satisfação dos seus clientes, sua 

competitividade e, consequentemente, sua participação no mercado. Neste 

sentido, o uso dos indicadores encoraja tanto melhorias incrementais quanto 

revolucionárias (BORSCHIVER, 2006). 

“Os indicadores de qualidade são elementos que medem os níveis de 

eficiência e eficácia de uma organização, ou seja, medem o desempenho dos 

processos produtivos relacionados à satisfação dos clientes.” (PEGORARO, 

1999, p. 43). 

Vários autores estudiosos de indicadores acrescentam a palavra 

desempenho na construção da definição. Segundo a Fundação para o Prêmio 

Nacional da Qualidade – FPNQ (1995, s/p., apud Mafra (1999, p. 43), “indicador 

de desempenho é uma relação matemática que mede, numericamente, atributos 

de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida 

com metas numéricas, pré-estabelecidas”. Naquela mesma época, a FPNQ 

realizou um trabalho em que apresentou várias publicações com diferentes 

designações para indicador de desempenho, como medidas de desempenho, 

taxas de melhoria, indicadores de qualidade, indicadores de desempenho, métrica 

de desempenho etc. Pode-se observar que apesar da variedade de nomes, todas 

as designações possuíam basicamente os mesmos conceitos.  

Conforme Camargo (2000), a escolha dos aspectos a serem avaliados 

passa a ser o fator mais importante na determinação da escolha dos indicadores 

de desempenho. Considerando-se a qualidade no processo, deve-se buscar o 
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suporte fundamental para esta ação, que é a informação. Não é possível oferecer 

produtos ou serviços capazes de maximizar a satisfação dos clientes sem 

conhecer detalhadamente as necessidades e os desejos dos consumidores, ou 

sem acompanhar (avaliar), com detalhes, a evolução destas necessidades. Em 

outras palavras, é a informação que orienta o planejamento estratégico da 

organização, fixando os objetivos voltados à satisfação dos consumidores, 

baseados nos indicadores da qualidade sugeridos pelos próprios consumidores.  

Segundo o Department of Trade and Industry - DTI (2001), as 

organizações precisam identificar os seus pontos fortes e fracos. As principais 

razões para medição são: a) assegurar que os requisitos do consumidor sejam 

atendidos; ser capaz de estabelecer objetivos e respeitá-los; b) proporcionar 

padrões para estabelecer comparações; c) proporcionar visibilidade e um “quadro 

de resultados” para que as pessoas possam monitorar seus próprios níveis de 

desempenho; d) destacar problemas de qualidade e determinar áreas prioritárias; 

e) proporcionar uma retroalimentação para direcionar os esforços de melhoria. 

Nesse sentido, é inegável a importância da medição e avaliação do 

desempenho nas organizações, tendo elas implementado ou não os sistemas 

formais de gestão da qualidade. Entender como estão os processos, produtos e 

serviços possibilita identificar quais os problemas e deficiências a serem 

solucionados e, baseando-se nos resultados, poder tomar as ações necessárias 

para maior satisfação com melhoria e controle da qualidade (BORSCHIVER, 

2006). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. O problema de pesquisa 

A literatura sobre a aplicação de TRM voltado para gerar conhecimento 

nas dimensões de tecnologia, produto e processo no contexto de organizações da 

iniciativa privada pode ser encontrada e tem sido utilizada com certa facilidade. 

No entanto, o mesmo não acontece para os centros de pesquisa públicos, pois os 

mapas gerados pelas organizações desse setor retratam a demanda de 

conhecimento para solucionar problemas de ordem governamental e diretrizes 

estratégicas que não chegam a ser desdobradas em ações para identificar a 

necessidade de conhecimento para dar suporte aos processos visando gerar 

conhecimento, tecnologias, processo ou até mesmo novos produtos nas ICT’s 

públicas.  

Outro fator que também foi possível identificar sobre a elaboração de 

TRM’s, tanto para o setor público como para o setor privado está na falta de 

visibilidade e credibilidade da ferramenta estimulada por fatores que não são 

facilmente identificados e controlados, mas que influenciam significativamente nos 

resultados. 

As lacunas foram visualizadas e elas permitem identificar como 

podemos aprimorar os processos de aplicação da metodologia no contexto: 

1 Embora haja uma significativa quantidade de pesquisas que lidam com 

mapas de rotas tecnológicas, a maioria delas possui foco dedicado para 

empresas ao invés do setor público. No entanto, o planejamento 

tecnológico do setor público tem também discutido ativamente essa 

ferramenta na prática. Há grandes e recentes projetos do setor público que 

foram criados para realizar o desenvolvimento, no longo prazo, da próxima 

geração de tecnologias relacionadas com energia, transporte e 

sustentabilidade. A pesquisa e desenvolvimento do público conduzida pelo 

Governo ou por Instituto de Pesquisa diverge do setor privado por abordar 

de forma setorial a realização de mapas de rotas tecnológicas (GEUM; 

PARK, 2012). 

2 Para Geum e Park (2012) a P&D do setor Público difere do Privado em 

várias maneiras. Primeiro, o setor Público geralmente não oferece um 
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produto, implicando que a estrutura de roteiro tradicional para realizar o 

TRM não se adequa ao sector público. Em segundo lugar, a maioria dos 

TRM’s do sector Público lida com questões sócio técnicas, elas são 

necessárias para satisfazer as exigências públicas. Os esforços de P&D, 

especialmente os países em desenvolvimento, geralmente começam nos 

laboratórios patrocinados pelo Estado, significando que o papel do governo 

e política é fundamental. Finalmente, roteiros de tecnologia do setor 

público não parecem ter uma única forma, mas preferem ser divididos em 

muitos tipos diferentes. Alguns roteiros enfatizam uma visão 

governamental, enquanto outros se concentram na ação e estratégia para 

ser realizada. Devido a sua heterogeneidade, roteiros de tecnologia do 

setor público devem ser organizados e categorizados sistematicamente 

para refletir suas características distintivas. 

 

Analisando-se publicações dessas organizações, constatou-se que 

mapas de rotas tecnológicas poderiam colaborar com o planejamento estratégico 

desses centros de pesquisa do setor público, no sentido de direcionar, priorizar e 

alinhar as pesquisas à sua estratégia, objetivando aumentar o seu potencial de 

atendimento à demanda tecnológica, em concordância com as iniciativas 

estabelecidas no direcionamento estratégico. No entanto a revisão bibliográfica 

realizada para esse trabalho não foram encontrados artigos para o uso de 

ferramentas de TRM em Institutos de Pesquisa Público no Brasil. 

 

 

3.2. Objetivos de pesquisa 

Considerando-se a falta de estudos publicados sobre a aplicação de 

TRM no contexto de organizações públicas brasileiras, e tendo em vista um 

melhor entendimento do processo de elaboração de Planos Tecnológicos, 

formularam-se duas questões principais: 

 Como lidar com mapas de rotas tecnológicas no contexto de Instituição 

Pública? 
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 Quais são os fatores que podem alavancar ou desafiar o processo de 

elaboração de Planos Tecnológicos no contexto de Instituições Públicas de 

Pesquisa? 

Como objetivos específicos desta pesquisa foram estabelecidos os 

seguintes aspectos que foram investigados: 

 Quais são os procedimentos vigentes para realização dos planos 

tecnológicos? Como é o processo de planejamento tecnológico em uma 

instituição pública? 

 Quais são os ajustes e adaptações necessárias a serem realizados em 

termos metodológicos para efetivamente aplicar a ferramenta em um 

Instituto de Pesquisa Público? 

 É viável aplicação da metodologia de Mapas de Rotas Tecnológicas de 

uma Instituição Pública? 

 Quais são os fatores que podem influenciar o processo de planejamento 

Tecnológico na Instituição Pública 

 Identificar quais são os fatores alavancadores e desafiadores, 

considerando práticas existentes de planejamento do portfólio de 

pesquisas e projetos; 

 Desenvolver um mapa de rota tecnológica como previsto na metodologia 

padrão de TRM; 

 Identificar e validar quais são os fatores alavancadores e desafiadores que 

podem apresentar-se durante o processo de aplicação da metodologia 

padrão do TRM. 

 

3.3. Seleção da unidade de pesquisa 

Por uma questão de conveniência de pesquisa, dentre os vários 

Institutos de Pesquisas Públicas do País, foi selecionado para o desenvolvimento 

dos trabalhos oInstituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), um 

Instituto Federal que integra a Comissão Nacional de Energia Nuclear.  

Esse Instituto possui uma estrutura organizacional baseada em 

Centros de Pesquisas. Dentre os diversos Centros de Pesquisas do IPEN, 

selecionou-se o CCCH - Centro de Célula à Combustível e Hidrogênio como a 

Unidade alvo de Pesquisa, em função de esta possuir um Plano Tecnológico, 
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conforme informação disponibilizada na página web desse Centro e por causa da 

facilidade de acesso, tanto aos dirigentes como aos seus pesquisadores.  

Esse Centro é voltado para o desenvolvimento de tecnologias na área 

de energias renováveis e atua em P&D e inovação tecnológica sobre células a 

combustível, de forma a contribuir para o desenvolvimento nacional da área. As 

metas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do programa IPEN/CNEN-SP 

estão norteadas pelas metas estabelecidas no Programa Brasileiro de Células a 

Combustível PROH2 do MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O 

IPEN/CNEN-SP participa ativamente deste programa, atuando em todas as redes 

criadas (PEM, SOFC, SISTEMAS e HIDROGÊNIO) e gerenciando tecnicamente 

uma delas, a de SISTEMAS, assinando com a FINEP o convênio de três Redes: 

PEMFC, SOFC e SISTEMAS e o próprio convênio de criação das Redes do 

Programa (CCCH/IPEN, 2014).  

São mais de 50 profissionais, em regime integral ou parcial, entre 

pesquisadores, tecnologistas, bolsistas de iniciação cientifica de mestrado, 

doutorado e pós-doutorado. Seis laboratórios estão em operação atuando em 

P&D, dois nas áreas de células à combustível poliméricas, dois em óxidos sólidos, 

um em sistemas de células a combustível e um na produção de hidrogênio. Oito 

cursos de pós-graduação são ministrados, já foram concluídos dez mestrados e 

sete doutorados, e mais de 30 orientações estão em andamento. Os 

desenvolvimentos do programa já resultaram em 11 patentes depositadas e mais 

de 50 de publicações em revistas indexadas, além de várias participações em 

eventos nacionais e internacionais (CCCH/IPEN, 2014). 

Atualmente o Plano Tecnológico do CCCH do IPEN é elaborado de 

forma convencional, sem grandes formalidades. A metodologia para determinação 

das plataformas tecnológicas, linhas de pesquisa, seus projetos de novas 

tecnologias e respectivas demandas de recursos, prazos e orçamentos é 

orientada taticamente por reuniões com os lideres dos grupos de pesquisa, 

gerencialmente por reuniões com a alta direção e alinhamento com o Plano 

Diretor do IPEN e estrategicamente participando eventualmente de reuniões com 

o MCTI por meio do CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para 

definição das políticas estratégicas do setor.  
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3.4. Desenvolvimento da pesquisa 

O desenvolvimento desta pesquisa realizou-se conforme o fluxo da 

pesquisa apresentado na Figura 10. Esse fluxo mostra que a pesquisa foi 

conduzida em duas fases.  

A Fase 1 dos trabalhos de pesquisa consistiu em definir quais variáveis 

seriam pesquisadas para determinar os fatores alavancadores e desafiadores, 

bem como definir a metodologia a ser utilizada na pesquisa de campo. Em 

seguida, essa metodologia seria aplicada para investigar o processo de 

elaboração de um Plano Tecnológico que já estivesse vigente, mas que tenha 

sido anteriormente desenvolvido em um Centro de Pesquisa.  

A Fase 2 consistiu em aplicar o mesmo processo no mesmo Centro de 

Pesquisa para o diagnóstico dos fatores alavancadores e desafiadores, ao utilizar 

uma metodologia formal. Neste caso, foi considerada a metodologia T-Plan the 

fast start to Technology Roadmapping. Esta metodologia foi escolhida por ter uma 

base ampla de aplicação no contexto mundial, conforme se observa na literatura 

de PHAAL, FARRUKH e ROBERT (2009) Plan the fast start to Technology 

Roadmapping – Planing your rout to success nas seguintes características:  

1) permitir avaliar os fatores que influenciam na construção de TRM 

conforme indicado pelo Depositório de Serviços Públicos Canadense “Evaluating 

Technology Roadmaps. A Framework for Monitoring and Measuring Results”;  

2) possuir metodologia simples, de rápida e flexível na aplicação, a 

enxuta equipe de pesquisadores selecionada para o estudo de caso não poderia 

dispor de muito tempo e energia para aplicar uma metodologia que requer longos 

e repetidos questionários ou entrevistas, como acontece com a pesquisa tipo 

Delphi ou Análise Morfológica;  

3) permitir adaptações na aplicação, considerando que um Centro de 

Pesquisa não possui um mercado com acesso diretamente ao consumidor final, 

neste caso o conhecido ’Market Pull’ está representado por entidades 

governamentais como MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MMC 

– Ministério de Minas e Energia, Linhas de Fomento Tecnológicas de órgãos 

Federais e Estaduais como FAPESP, CNPq, FINEP e outros centros de pesquisa 

Públicos ou Privados;  
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4) por ser uma metodologia multidisciplinar e permitir participantes de 

diferentes hierarquias como pesquisadores, gerentes e outras empresas parceiras 

externas ao centro. Ao final dos trabalhos dessa fase, foram identificados os 

fatores alavancadores e desafiadores no uso de metodologia formal para 

gerenciamento de projetos.  

Detalhes sobre essas duas fases são apresentadas a seguir. 

 

Plano de 
Trabalho

Revisão Bibliográfica

Exame de 
Capacidade

Cursar as 
Disciplinas 

Desenvolvimento 
da Metodologia  
do Diagnóstico

Identificar os fatores alavancadores e 
desafiadores com base na literatura e inseri-

los na metodologia

Elaborar a protocolo para o Diagnóstico para 
as duas fases com definições operacionais 

para a pesquisa

Analisar a CCCH 
(Objetivos/Missão/
Gestão/Organização

Realizar o Diagnóstico para a condição 
atual do CCCH para desenho do plano 

tecnológico dos próximos anos (FASE 1)

Compilação 
dos dados

Revisão e Confirmação 
dos Dados durante 

todo o processo

Mapa Tecnológico para a 
Fase 2

Validação com 
os Especialistas

Elaborar o 
Relatório / 

Paper

Revisão do conteúdo 
e Redação Final

Análise Critica da 
Metodologia confrontar 
com as objetivos para o 

estudo

Se OK

Se Não OK

Tópicos Especiais 
(Seminários)

Defesa / Final

Aplicar no mesmo ambiente T-
Plan Processo Padrão e identificar 

os fatores alavancadores e 
desafiadores FASE 2)

Análise e seleção dos fatores 
facilitadores e restritores 

identificados na Fase 2

Adaptar e Ajustes da 
Metodologia da Fase 2 
T-Plan para Instituto de 

Pesquisa Pública

Revisão e Ajustes  da 
Metodologia / Dados 

Análise Critica da 
Metodologia e dos 
resultados com os 

especialistas

Se não OK

Se Ok

 
 

Figura 10 - Fluxograma com uma visão geral do processo utilizado para esta Pesquisa 
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Fonte: elaboração própria 

 

Em termos metodológicos, vale esclarecer que essa pesquisa pode ser 

classificada, de uma maneira geral como descritiva, dado seu propósito de 

“analisar, com a maior precisão possível, fatos ou fenômenos em sua natureza e 

características, procurando observar, registrar e analisar suas relações, conexões 

e interferências” (MICHEL, 2005, p.36). Alguma controvérsia pode surgir quanto 

ao entendimento se essa pesquisa trata-se ou não um estudo de caso. Por um 

lado, é possível classificar a pesquisa como um estudo de caso por ter sido 

desenvolvido considerando um sujeito e analisado em profundidade 

(APPOLINÁRIO, 2007) e porque em parte do estudo o investigador não teve 

controle dos eventos (fase 1 da pesquisa), por outro, não se encontra explícito 

‘como’ e ‘porquê’ nas questões de pesquisa; porém, houve o controle dos eventos 

(fase 2 da pesquisa) – aspectos esses que para Yin (2001) descaracterizariam a 

pesquisa como estudo de caso. Apesar dessa possível dificuldade, defende-se 

aqui que se trate de um estudo de caso que procurou entender, em profundidade, 

o processo de planejamento em dois momentos – o ’como’ e os fatores, ou seja, o 

‘porquê’ de esses processos serem ou não bem sucedidos. Na fase 2, entende-se 

que elementos de uma pesquisa-ação estão presentes, à medida que uma 

investigação foi concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 

(MICHEL, 2005). Do ponto de vista de coleta de dados vários métodos foram 

empregados: análise documental (fase 1); observação direta (fase 2), escala 

Likert, entrevista estruturada (fases 1 e 2). Informações básicas sobre esses 

quatro métodos podem ser encontradas em MICHEL (2005, p.30-44). 

 

3.4.1. Fase 1 – Realizar o Diagnóstico para a condição atual do CCCH para 

desenho do Plano Tecnológico dos próximos anos  

Nessa fase, o desenvolvimento da pesquisa foi decomposto nos 

seguintes itens em fluxo representado na Figura 11. 
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Figura 11 - Representação da metodologia aplicada para a realização do diagnóstico do processo 

atual do CCCH para desenvolvimento do Plano Tecnológico Fase 1 
Fonte: Elaboração própria 

 

O fluxo apresentado na Figura 11 representa o processo adotado para 

realizar o diagnóstico do Instituto de Pesquisa, com o objetivo de identificar os 

fatores alavancadores e desafiadores para a metodologia atual de elaboração do 

plano tecnológico.  

Tal fluxo está representado em três camadas. A primeira camada foi 

denominada como - Dados de Entrada - e destinou-se ao levantamento de 

informações básicas do CCCH, tais como objetivos do CCCH, o perfil da equipe e 

o planejamento tecnológico vigente. Na segunda camada - Atividades Realizadas 

- foi aplicada a metodologia desenvolvida especificamente para identificar os 

fatores alavancadores e desafiadores do processo de planejamento vigente. O 

resultado da análise crítica destes fatores foi processado e apresentado em 

relatório específico na terceira camada do processo denominada – Resultados. 

A seguir, está descrita cada uma das etapas do Fluxo da Figura 11, a 

qual retrata o processo referente à metodologia utilizada para a Fase 1:  

 
1 Analisar O CCCH - objetivos / Missão / Gestão / Organização:  

No desenvolvimento desta atividade foram realizadas as seguintes 

atividades: 1) pesquisa observando objetivos, missão, gestão e 

organização da estratégia do CCCH no site do IPEN; 2) apresentação para 
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o Gerente e Diretor do CCCH validação do conteúdo levantado na internet 

e para entrevista com os pesquisadores em reunião com os envolvidos em 

27 de set de 2013; 3) identificação dos participantes do Grupo de 

Trabalho; 4) definição do escopo do projeto para especificar as tecnologias 

a serem consideradas; 4) realização do diagnóstico da Condição Atual do 

CCCH para elaboração do Plano Tecnológico com entrevista individual 

para cada participante, nessa etapa elaborou-se um formulário, veja 

Figura 12, que foi adaptado pela autora considerando as indicações do T-

Plan publicadas por Phaal, Farrukh e Probert (2003, p. 7, 12 e 95). O 

objetivo dessa primeira fase era identificar, sob a perspectiva de cada 

participante, como acontece o processo atual de elaboração do plano 

tecnológico. Essa etapa está no primeiro item da Figura 4: Planning, que 

inclui a identificação dos objetivos, escopo, pessoas e agenda dos 

participantes (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2003, p. 7).  

 

A Tabela 3 apresenta a súmula curricular dos Pesquisadores. obtida na 

Plataforma Lattes 
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Figura 12 - Formulário para avaliação do Plano Tecnológico Atual - Fase 1 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2003, p. 7, 12 e 95) 
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Tabela 3 - Súmula Curricular dos Pesquisadores Entrevistados 
Fonte: CNPq, 2014 

 
 

ID Súmula Curricular dos Pesquisadores 

PQ1 Possui graduação em Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1993), mestrado em Ciências 
e Engenharia de Materiais pela USP (1997), doutorado em Físico-Química pela USP (2001) e pós-
doutorado pelo IPEN (2001-2003). Atualmente é Pesquisador Titular da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, alocado no Instituto de Pesquisa Energéticas Nucleares (IPEN/CNEN). Tem experiência na área 
de Química, com ênfase em Físico-Química, atuando principalmente nos seguintes temas: células à 
combustível, eletrocatalisadores, eletroquímica, oxidação de álcoois e reação de redução de oxigênio. 

PQ2 Possui graduação em Química pela Universidade Federal de São Carlos (1994), mestrado em Química 
pela Universidade Federal de São Carlos (1997) e doutorado em Química pela Universidade Federal de 
São Carlos (2001). Atualmente é Pesquisadora Titular do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(IPEN-CNEN/SP). Tem experiência na área de Química, com ênfase em Eletroquímica, atuando 
principalmente na área de células à combustível. 

PQ3  Possui graduação em Bacharel em Química, com Atribuições Tecnológicas pela Universidade Estadual 
de Campinas (1988), mestrado em Química pela Universidade Estadual de Campinas (1991) e doutorado 
em Química pela Universidade Estadual de Campinas (1995). Atualmente é pesquisador do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP. Tem experiência na área de Química, com ênfase 
em Catálise, atuando principalmente nos seguintes temas: eletrocatalisadores e células à combustível 
tipo PEMFC. Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora – DT 

PQ4 Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (1983), mestrado 
em Ciências Nucleares pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1987), doutorado em Engenharia 
Química - Universitat Karlsruhe (1992) e Pós-Doc pela Universidade de Darmstadt, Alemanha em 1998. 
Atualmente é pesquisador titular do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Tem experiência na 
área de Química, com ênfase em Eletroquímica, atuando principalmente nos seguintes temas: célula a 
combustível, eletroquímica, eletrocatálise, hidrogênio e etanol. Orienta teses de doutorado, dissertações 
de mestrado, trabalhos de iniciação científica, estágios e pós-doc, na CPG USP/IPEN. Atua no PROH2, 
Programa Brasileiro de Células a combustível e Hidrogênio do Ministério de Ciência e Tecnologia. 

Legenda: 
ID – significa código de identificação do Pesquisador entrevistado 
PQ (n) – “PQ” significa Pesquisador e “n” é o número que varia de 1 a 4 dado para a identificação 
do pesquisador que foi anonimamente preservado neste relatório  

 
2 Validação com Equipe CCCH as informações da Internet:  

Individualmente os dados levantados sobre os pesquisadores na 

Plataforma Lattes foram validados. 

 
3 Definição do Método da Pesquisa: 

A definição da metodologia desta pesquisa foi orientada com base na 

literatura consultada (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2003, p. 7,12 e 95). 

Ela apresenta um fluxo do processo genérico e com foco para empresas. 

Para o CCCH realizou-se uma adaptação ao fluxo do processo e 

protocolos com o objetivo de atender às necessidades do instituto de 

pesquisa. Esta versão adaptada também foi apresentada e validada em 

reunião com os envolvidos, em 27 de setembro de 2013. Para o 

desenvolvimento da metodologia da elaborou-se, de elaboração própria, o 

modelo conceitual da Figura 13 e o fluxo apresentado na Figura 11.  
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4   Modelo Conceitual da Pesquisa  

Tomando como referência o processo de mapeamento proposto 

considerando os principais desafios às Organizações apresentados para  

processo de mapeamento tecnológico apresentado na Figura 8 desse 

trabalho, de elaboração própria, elaborou-se um modelo conceitual da 

pesquisa que procura organizar os grandes blocos da pesquisa. Conforme 

está ilustrado na Figura 13, representados como bloco independente, tem-

se o processo de mapeamento e como bloco dependente o plano 

tecnológico. Para o bloco Processo de Mapeamento, a pesquisa foi 

desenvolvida para analisar o processo de elaboração de um plano 

tecnológico – em todas as suas fases – início, desenvolvimento e 

desdobramentos externos - e cada uma dessas etapas procurou-se 

identificar fatores que pudessem influenciar a elaboração dessas etapas – 

fatores esses que poderiam ser alavancadores, ou seja, que facilitam a 

construção de um Plano Tecnológico, ou desafiadores, ou seja, que 

poderiam criar dificuldades à construção de um Plano Tecnológico. Já 

para o bloco Plano Tecnológico, procurou-se diagnosticar a qualidade e a 

satisfação com o Plano Tecnológico elaborado. No caso da unidade do 

CCCH, essa metodologia foi aplicada tanto sobre o Plano Tecnológico 

existente, na Fase 1, construído com base na metodologia em reuniões 

táticas e gerenciais com os envolvidos, como do Plano Tecnológico 

elaborado com base na metodologia do TRM, no âmbito dessa pesquisa, 

na Fase 2.  

 

 
Figura 13 - Modelo Conceitual da Pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

 
5    Dimensões e variáveis de pesquisa 

 

 

Considera a metodologia 
adotada para o processo 
atual de elaboração do 
Plano/Mapa 
Tecnológico. 

 metodologia atual 
adotada para o processo 
atual de elaboração do 
Plano Tecnológico 

Considera a aplicação da 
metodologia TRM para a o 
processo de elaboração para 
elaboração do Plano/Mapa 

Tecnológico. 

Fase 1 

Fase 2 
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A Identificação das dimensões de análise do Plano Tecnológico e suas 

respectivas variáveis de pesquisa relacionadas aos fatores alavacadores e 

desafiadores foi efetuada com base na metodologia de Evaluating 

Technology Roadmaps (s/d.) e de Dealing with the dynamics of technology 

rodamapping implementation - A case Study (GERDSRI; VATANANAN; 

DANSAMASADIT, 2009). A Tabela 4 apresenta a relação entre as 

dimensões, variáveis de pesquisa e questão de fundo que avalia a posição 

da organização.  

 

Tabela 4 - Tabela descritiva das Dimensões do Plano Tecnológico, suas variáveis de pesquisa e 

questões de fundo por variável 

Plano Tecnológico 

Dimensão  Variável de 
pesquisa 

Questão de fundo em avaliação 

Planejamento 1. Viabilidade 
 

O processo para elaboração do plano tecnológico é viável?  

2. Compromissos 
 

Há comprometimento por parte das áreas e pessoas 
envolvidas com o plano tecnológico? 

3. Comunicação 
 

O Plano Tecnológico está acompanhado de sistemática 
robusta para comunicar os envolvidos? 

4. Direcionadores Há direcionadores estratégicos para o plano tecnológico? 

Desenvolvimento 5. Priorização 
 

Os participantes desenvolvem um critério de priorização e 
análise crítica para o portfólio ou lista de tecnologias 
selecionadas a serem desenvolvidas? 

6. Monitoramento 
 

Os dirigentes coordenam (monitoram, medem e realizam) 
ações para alcançar os resultados almejados pelo plano 
tecnológico? 

7. Aprendizado Os dirigentes e stakeholders desenvolvem uma estratégia 
para a melhoria continua do Plano Tecnológico e encorajam 
ações que requisitam subsequentes iterações? 

Aplicação 8. Revalidação 
 

Os dirigentes estabelecem processos direcionadores e 
definem os respectivos marcos críticos para implementar e 
monitorar o plano? 

9. Aplicação 
 

Os dirigentes facilitam e coordenam esforços para promover 
politicas, prioridades e direcionamento para o Plano 
Tecnológico? 

10. Replicação Os dirigentes e os pesquisadores utilizam dos resultados e 
de outros benefícios proporcionados pela elaboração do 
Plano Tecnológico para estimular outras áreas a utilizar este 
processo e assim desenvolver subsequentes ações 
estratégicas? 

Fonte: elaboração própria 
 

4 Protocolo para o Diagnóstico do Plano Tecnológico: 

O protocolo (ver Figura 14) para o diagnóstico do Plano Tecnológico 

considerou as Dimensões do Plano Tecnológico, suas variáveis de 

pesquisa e questões de fundo por variável. Seu desempenho foi avaliado 

segundo dois atributos: 
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QUALIDADE – como composição de duas variáveis – presença e 

formalidade - respondidas de forma dicotômica (sim ou não). A qualidade 

é um conceito subjetivo e está relacionado diretamente às percepções de 

cada indivíduo, por isso, as perguntas foram elaboradas para obter 

respostas dicotômicas (BORSCHIVER, 2006). 

SATISFAÇÃO – como variável avaliada por uma escala do tipo Likert. 

Refere-se ao contentamento resultante da realização daquilo que foi feito 

ou do que se deseja. O grau de satisfação foi medida em escalas de 1 a 

5, com intervalos conforme apresentado na tabela abaixo (MICHEL, 2005, 

p.30-44; BORSCHIVER, 2006). 

 

Tabela 5 - Escala para as Notas da Variável Satisfação nas Entrevistas 

 

Escala  
Discreta 

Descrição 

1 não atende 

2 atende precariamente 

3 atende parcialmente 

4 atende satisfatoriamente 

5 atende plenamente 

 

6 Análise crítica do protocolo 

Após suas primeiras aplicações, o protocolo passou por ajustes até se 

chegar ao formato e conteúdo apresentado neste trabalho (ver Figura 14). 

Ele foi elaborado considerando os itens identificados no depositório do 

Governo do Canadá: Evaluating Technology Roadmaps. A Framework for 

Monitoring and Measuring Results, s/d. 

 
7 Realização do Diagnóstico para o planejamento existente do CCCH para 

desenho do Plano Tecnológico 

Realizou-se o diagnóstico entrevistando os participantes definidos na 

primeira etapa, utilizando-se o protocolo da Figura 14. A aplicação do 

questionário foi presencial pelo pesquisador e que foi antecedida por uma 

explicação prévia do projeto com apresentação para cada um dos 

entrevistados. Essa apresentação foi realizada da forma mais clara 
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possível e em linguagem coloquial, independente do nível da pessoa, para 

que houvesse um entendimento adequado e uniforme sobre o plano por 

todos. Portanto, todos os entrevistados receberam a mesma informação 

em qualidade e quantidade. 

 
8 Analisar as variáveis de pesquisa e classificá-las em fatores alavancadores 

e desafiadores identificados na Fase 1:  

A análise dos resultados foi realizada compilando-se os dados levantados 

nas entrevistas, conforme protocolo do diagnóstico, e observando a 

qualidade, bem como a satisfação alcançada para o processo de 

elaboração do Plano Tecnológico atualmente. Detalhes sobre como essa 

classificação foi efetuada será apresentada no bloco dos resultados. O 

critério para determinação dos fatores como alavancadores e desafiadores 

foi elaborado, considerando-se os critérios de qualidade e satisfação e 

utilizando uma escala de Likert com valores de 1 a 5 para classificar o 

grau de satisfação dos entrevistados. O desvio padrão entre das médias 

das notas auferidas pelos entrevistados ocorre na escala de 1 a 4, sendo 

que essa escala considera o grau de dispersão entre as respostas dos 

entrevistados. Quanto maior o valor numérico na escala, maior é a 

distância entre as opiniões dos entrevistados, se a distância entre as 

opiniões é maior, significa que há falta de alinhamento nas opiniões o que 

implica diretamente a falta de direcionamento estratégico da organização. 

Geum e Park (2012) identificam pela análise do grupo de pesquisa que 

equipes compactas de pesquisa em instituições públicas com resultados 

homogêneos para alinhamento estratégico na estrutura e no conteúdo do 

Roadmap tornam-se menos afetadas pela presença de ruídos ou outliers 

(dados atípicos para um grupo de pesquisadores).  

 
9 Análise Crítica e validação dos resultados com os participantes: 

Os participantes realizaram uma análise crítica dos resultados e suas 

interações foram consideradas no relatório final. 

 
10 Relatório referente ao diagnóstico do CCCH - Fase 1:  
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Os dados compilados nesta Fase 1 foram analisados criticamente e estão 

compilados da primeira fase da pesquisa será reportado neste relatório. 
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Figura 14 - Protocolo para o Questionário das Entrevistas 

Fonte: elaboração própria, com base em Evaluating Technology Roadmaps (s/d.) e em GERDSRI; VATANANAN; DANSAMASADIT (2009) 



55 

 

55 

 

3.4.2. Fase 2 – desenvolvimento da metodologia T-plan para o processo de 

elaboração do plano tecnológico e determinação dos fatores alavancadores 

e restritores para o processo de elaboração do plano tecnológico do CCCH 

 

3.4.2.1. Processo T-Plan 

De acordo com OLIVEIRA et al. (2013), o T-Plan é um processo para 

contribuir com o planejamento de produtos e tecnologias. Em um primeiro 

momento, o T-Plan trata separadamente de cada um dos conteúdos relativos às 

camadas, com o intuito de construir o plano de ações para os produtos e 

tecnologias. 

O T-Plan sugere a utilização da arquitetura de roadmap para inovações 

formadas pela linha do tempo e pelas camadas de mercado/negócio, 

produto/serviço e tecnologia, conforme apresentado na Figura 15. Ao escopo da 

camada referente às tecnologias dessa arquitetura também são considerados os 

recursos necessários. 

 

 
 

Figura 15 - Arquitetura do Roadmap para inovação indicada no T-Plan 
Fonte: OLIVEIRA et al. (2013), traduzido de PAHAAL, FARRUKH, PROBERT (2001, p. 4)  

Para Phaal, Farrukh e Probert (2009), o atual e efetivo planejamento 

tecnológico e de produto apresenta mudança continua para muitos negócios, 

tanto para a elaboração como para a implantação da estratégia. Os Mapas 

Tecnológicos (TRM’s) podem colaborar muito para dar suporte a comunicação da 

estratégia tecnológica e o planejamento, conectando as oportunidades de 
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mercado com os produtos e desenvolvimento de tecnologias. Entretanto, as 

organizações esperam superar três principais desafios no desenvolvimento de 

Roadmaps: 1) Como iniciar o processo de mapeamento; 2) Como manter os 

mapas atualizados; 3) Como integrar o Mapeamento com outras iniciativas de 

estratégia e planejamento. 

O processo T-Plan é um início rápido na abordagem para a 

implementação do Roadmapping em uma organização, visando dar suporte ao 

planejamento do produto, serviço e tecnologia. Ele consiste, como apontado 

anteriormente, de uma série de quatro workshops, iniciado por um planejamento e 

finalizado com a implementação e resultados (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 

2009). A Figura 16 apresenta esquematicamente o processo e suas atividades.  
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Figura 16 - Esquema do fluxo do processo padrão do T-Plan 
Fonte: traduzido de FARRUKH; PHAAL; PROBERT (2003)  
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Conforme apresentado na Figura 10, no fluxograma geral desta 

pesquisa, e considerando que este projeto prevê o desenvolvimento de tecnologia 

para produtos, o escopo principal percorre todas as fases do processo T-Plan, 

desde o planejamento até o workshop 4, com validação do mapa construído, pois 

este projeto engloba o desenvolvimento de tecnologia para produtos. Para este 

estudo, o escopo não incluiu ou previu a realização da ultima etapa que considera 

a implementação do processo de mapeamento tecnológico para o CCCH.  

 

3.4.2.2. Planejamento do TRM para o estudo de caso CCCH  

Esta atividade analisou os interesses e objetivos do CCCH e como o 

processo de roadmapping poderia atender à equipe envolvida (técnicos, 

pesquisadores, gerente e diretor do CCCH. Para tanto, foram considerados os 

seguintes aspectos: unidade em análise, participantes, adaptações do processo 

padrão e necessidade de trabalho preparatório para os workshops. A unidade em 

análise encontra-se normalmente nas linhas, famílias ou plataformas de produtos 

e/ou tecnologias. Para esta pesquisa foi selecionada a linha de produtos referente 

à Célula à Combustível do tipo PEM - Proton Exchange Membrane, nome 

atribuído ao tipo da membrana condutora.  

Nesse segmento, as pesquisas envolvem o domínio da tecnologia de 

células à combustível tipo PEM em escala laboratorial, avaliando-se a influência 

de vários parâmetros no desempenho de células unitárias. Adicionalmente, as 

pesquisas em andamento estão direcionadas para o desenvolvimento de 

protótipos de baixa potência para aplicações estacionárias. Veja exemplo 

esquemático da Célula à Combustível tipo PEM nas Figuras 17 e 18. 
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Figura 17 - Esquema da Membrana 
Fonte: Spínace (2014) 

 

Figura 18 - Célula a Combustível tipo 
PEM montada no Laboratório do IPEN 

Fonte: Spínace (2014). 

 
Nesta fase de planejamento também se definiu a equipe de execução 

dos trabalhos. Para o caso do CCCH, o planejamento foi realizado com o Diretor 

de P&D do IPEN, em reunião na qual foi selecionada a equipe de seis pessoas 

para realização dos workshops, sendo: um Cliente, um Diretor, um Gerente e 

quatro pesquisadores e o modelo representação para o mapa que contém 

camadas relacionadas às dimensões de Mercado, Produto, Tecnologia e 

Recursos, pois a característica do projeto selecionado e as expectativas da 

equipe consideram essas dimensões. 

Segundo Phaal, Farrukh e Probert (2011), os facilitadores e o dono do 

projeto podem modificar o processo para melhor atender aos objetivos da 

organização. Essas alterações incluem forma de execução dos workshops e 

também a arquitetura do roadmap. Em sua forma padrão, T-Plan propõe que os 

workshops tenham uma duração de meio período, ou seja, quatro horas, e que 

estejam distribuídos semanalmente. Para o CCCH foi necessário efetuar alguns 

ajustes no modelo padrão, ajustes esses que serão detalhados no decorrer da 

aplicação desta metodologia. O dono do Projeto foi o Diretor de P&D do IPEN e o 

facilitador foi a própria pesquisadora. Cabe lembrar que é nesta fase também que 

são definidas as agendas e datas para os workshops. 

Nos apêndices A, B, C, D, e E são apresentados, em detalhes, as 

ações, análises, discussões e resultados alcançados no Diagnóstico do Processo 

e em cada um dos quatro workshops desenvolvidos no CCCH, em alinhamento 

com a metodologia do TRM. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Fase 1 - Metodologia atual de elaboração do plano tecnológico 

Tomando como ponto de partida o Plano Tecnológico já realizado 

anteriormente a essa pesquisa (Anexo I), foram efetuadas as atividades conforme 

1) Metodologia da Fase 1 descrito no fluxo da Figura 11; 2) Elaboração e 

aplicação da entrevista para o diagnóstico das características do processo atual 

de acordo com o formulário da Figura 12; 3) Aplicar entrevista para levantamento 

de dados da condição atual conforme formulário da Figura 14. 

Na sequência, os resultados das entrevistas foram analisados, tanto 

individualmente como em grupo.  

Os resultados e comentários obtidos para o Diagnóstico da fase inicial, 

bem como os resultados obtidos para a Fase 1 e Fase 2, estão detalhados nos 

Apêndices A, B, C, D e E deste estudo. Para cada variável de pesquisa serão 

apresentados diversos resultados, começando pelo resultado para identificar os 

processos realizados considerando a metodologia atual pelas perspectivas da 

qualidade e da satisfação, respectivamente, representadas no modelo conceitual 

de pesquisa (Figura 13), para em seguida serem apresentados os resultados das 

dimensões independentes, no caso, os fatores alavancadores e desafiadores. 

Esses resultados foram levantados para as variáveis consideradas de pesquisa 

adaptadas pela autora a partir da literatura: T-Plan: Fast Start Technology 

Roadmapping (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2001). 

Para o diagnóstico do processo atual de elaboração do Plano 

Tecnológico do CCCH (vide Anexo 1) identificou-se os seguintes passos para a 

metodologia existente atualmente no CCCH:  

 Reuniões e Fóruns: A cada dois meses há reuniões para discutir sobre 

orçamento, tecnologia e assuntos gerais para o CCCH (~10 pessoas). Há 

ainda a reunião do Plano Diretor que acontece anualmente. 

 . Plano e Vigilância Tecnológicas: Há reunião anual e reuniões sob 

demanda para detalhamento das verbas orçamentárias para material 

permanente verba para a manutenção da estrutura predial. Não há um plano 

para o processo de vigilância tecnológica, mas o Governo disponibiliza 
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periódicos, sites para consulta, artigos e patentes. Estas fontes são 

consultadas constantemente, sem muita formalidade.  

 Manutenção do Processo: Há reuniões especiais quando é lançada alguma 

demanda específica de Agências de Fomento como CNPQ, FAPESP, 

BNDES, FINEP. As verbas liberadas são específicas e destinadas aos 

projetos. 

 Participantes Internos: Todos os funcionários de nível superior do Centro. 

 Participantes Externos: Não há convidados especiais sob demandas 

específicas. 

 Validade do Plano: A cada dois anos, porém há metas de pesquisa de 

acordo com a demanda (o mandato do gerente é de dois anos) 

 Indicadores do Plano: Sabe-se da existência de indicadores, que podem ser 

de acordo com a demanda, porém tais indicadores não são informados. 

 Aplicar Entrevista: Apenas aos envolvidos.  

 

A. QUALIDADE  

Os resultados obtidos estão apresentados a seguir: 

Tomando como base Phaal,Farrukh e Probert (2009), essa perspectiva 

do modelo conceitual da pesquisa foi analisada considerando a Presença ou não 

(sim/não) de cada uma das variáveis de pesquisa, bem como a sua Formalidade 

(formal/informal). 

Para fins de representação desses resultados, utilizou-se uma matriz 

tipo 2 x 2, na qual a Qualidade do Plano Tecnológico foi considerada ’Adequada‘ 

quando a variável de pesquisa está presente e se há algum tipo de registro 

(formal); e foi considerada ’Inadequada‘ na ausência dos dois critérios e no qual 

foi classificada como ’Formalidade Insuficiente‘ e ’Protocolo insuficiente‘ quando, 

respectivamente, a presença variável de pesquisa não foi detectada e o 

procedimento de execução da variável de pesquisa não foi evidenciado. 

A Figura 19 apresenta os resultados, considerando-se a resultante dos 

votos dos participantes da pesquisa: 
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Figura 19 - Resultado dos votos dos pesquisadores para cada variável de pesquisa considerando 

as variáveis dicotômicas da Qualidade do Processo de Elaboração do Plano Tecnológico  
Fonte: elaboração própria 

 
Em síntese, a Tabela 6, que apresenta a classificação das variáveis de 

pesquisa, considera a resultante dos votos dos entrevistados para o atributo 

Qualidade na aplicação do método “tradicional” de elaboração do Plano 

Tecnológico do CCCH (Anexo I). 

 
Tabela 6 - Resultado da classificação da qualidade das variáveis de pesquisa, por dimensão 

Plano Tecnológico – Método Tradicional 

Dimensão  Variável de 
Pesquisa 

Presença 
da Variável 

Formalidade  Classificação da 
Qualidade 

Planejamento 1. Viabilidade Não  Não  Qualidade Inadequada 

2. Compromissos Sim Sim Qualidade Adequada 

3. Comunicação Sim Sim Qualidade Adequada 

4. Direcionadores Não  Não  Qualidade Inadequada 

Desenvolvimento 5. Priorização Sim 50% Sim 
50% Não 

50% Formalidade 
Insuficiente 

6. Monitoramento Sim Não Formalidade Insuficiente  

7. Aprendizado Sim Sim Qualidade Adequada 

Aplicação 8. Revalidação Sim Não Formalidade Insuficiente  

9. Aplicação 50% Sim 
50% Não 

50% Sim 
50% Não 

Não classificável, votos 
divergentes 

10. Replicação Sim Não Formalidade Insuficiente  

Fonte: elaboração própria 
 
 

B. SATISFAÇÃO  

Conforme mencionado anteriormente, a avaliação da Satisfação foi 

efetuada por meio de atribuição de Nota de 1 a 5 para cada um das variáveis de 

pesquisa (vide Tabela 5) considerando-se a condição atual e a desejada. Para 



63 

 

 

efeito de apresentação dos resultados, calculou-se para cada variável de 

pesquisa a média dos valores obtidos nas entrevistas para a condição atual e a 

desejada. 

A Figura 20 apresenta os resultados obtidos para as nota avaliadas 

individualmente para cada Pesquisador, enquanto que a Figura 21 apresenta o 

resultado referente às médias das notas dos pesquisadores entrevistados e os 

respectivos desvios padrões. Para as duas tabelas de resultados foram 

consideradas a condição atual e a condição desejada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Resultados das Entrevistas por Pesquisador 
Fonte: elaboração própria 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21 - Processamento dos dados - Entrevistas 

Fonte: elaboração própria 
 
 

Os gráficos das Figuras 22 e 23 apresentam dispersão das médias 

das notas e dos desvios padrões para as 10 variáveis de pesquisa. 

  

Dimensão Variável de Pesquisa
Atual 

PQ1

Atual

 PQ2

Atual

 PQ3

Atual 

PQ4

Desejada 

PQ1

Desejada 

PQ2

Desejada 

PQ3

Desejada 

PQ4

Planejamento  1. Viabilidade 4 2 5 3 5 5 5 5

2. Compromissos 4 4 4 4 4 4 4 5

3. Comunicação 4 4 4 4 4 4 4 5

4. Direcionadores 2 1 5 5 5 5 5 5

Desenvolvimento 5. Priorização 3 3 5 5 5 5 5 5

6. Monitoramento 3 4 3 4 5 5 5 5

7.  Aprendizado 3 3 3 4 5 5 5 5

Aplicação 8. Revalidação 4 3 3 4 5 5 5 4

9. Aplicação 5 3 3 3 5 5 5 3

10. Replicação 5 4 3 5 5 5 5 5

Dimensão Variável de Pesquisa Atual  Média
Atual Desvio 

Padrão

Desejada  

Média

Desejada Desvio 

Padrão

MUDANÇA 

DESEJADA

DESVIO PADRÃO  

somado

Planejamento  1. Viabilidade 3,5 1,2910 5 0,000 1,50 1,2910

2. Compromissos 4 0,0000 4,25 0,500 0,25 0,5000

3. Comunicação 4 0,0000 4,25 0,500 0,25 0,5000

4. Direcionadores 3,25 2,0616 5 0,000 1,75 2,0616

Desenvolvimento 5. Priorização 4 1,1547 5 0,000 1,00 1,1547

6. Monitoramento 3,5 0,5774 5 0,000 1,50 0,5774

7.  Aprendizado 3,25 0,5000 5 0,000 1,75 0,5000

Aplicação 8. Revalidação 3,5 0,5774 4,75 0,500 1,25 1,0774

9. Aplicação 3,5 1,0000 4,5 1,000 1,00 2,0000

10. Replicação 4,25 0,9574 5 0,000 0,75 0,9574
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Figura 22 - Gráfico de Dispersão das Médias das Notas e dos Desvios Padrões para as 10 

variáveis de pesquisa 
Fonte: elaboração própria 

 

 
Figura 23 - Gráfico de Dispersão das Médias das Mudanças Desejada e dos Desvios Padrões 

para as 10 variáveis de pesquisa 
Fonte: elaboração própria 

 
 

C. FATORES ALAVANCADORES E DESAFIADORES  
 

As variáveis de pesquisas foram classificadas em fatores 

Alavancadores e Desafiadores em função da ‘distância’ entre o valor atual x 

desejado na avaliação da Satisfação pelos entrevistados. Em função dos 

resultados obtidos duas novas ‘sub-categorias’ de resultados foram identificadas: 

’Potencial Alavancador‘ e ’Potencial Desafiador‘, conforme será explicado a 

seguir. 

6. Monitoramento 
7. Aprendizado 
8. Revalidação 
9. Aplicação 
10. Replicação 

1. Viabilidade 
2. Compromissos 
3. Comunicação 
4. Direcionadores 
5. Priorização 

Legenda: Variáveis de Pesquisa 
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Para determinar as faixas de classificação dos Fatores foi considerado 

o ponto de partida definido para a Satisfação, da Tabela 5 e definidas as faixas, 

em escala contínua, para as diferenças entre as médias atuais e desejadas de 

cada variável de pesquisa, de modo que a Escala Total é de 0 a 4. Então, há a 

seguinte distribuição dos Fatores em que a classificação é feita base na maior 

distância, ou seja, no pior caso de incerteza (maior desvio padrão). 

 F = Fator a ser definido como Alavancador ou Desafiador 

 Considerando que a menor distância entre a condição atual e a 

desejada representa a menor dificuldade de atendimento do quesito 

Satisfação pelas variáveis de pesquisa do plano tecnológico e, 

conforme quadro das variações da Satisfação acima, tem-se que: 

o Se 0 ≤ F ˂ 1 --> F é fator Alavancador 

o Se 1 ≤ F ˂ 2 --> F é fator Potencial Alavancador 

o Se 2 ≤ F ˂ 3 --> F é fator Potencial Desafiador 

o Se 3 ≤ F ≤ 4 --> F é fator Desafiador  

A Figura 24 representa graficamente a dispersão para as variáveis de 

pesquisa em Fatores Alavancadores e Desafiadores. Ela considera a 

classificação dos fatores para o quesito Satisfação para a Mudança Desejada. 

Variável Resultante - FATORES ALAVANCADORES E DESAFIADORES 

Faixas 

 

Legenda: 
 

 Desafiador: Direcionadores e Aplicação 

 Potencial Desafiador: Viabilidade, Priorização, Monitoramento, Aprendizado e Revalidação 

 Potencial Alavancador: Replicação 

 Alavancador: Compromisso e Comunicação 

 
Figura 24 - Classificação das variáveis de Pesquisa em Fatores Alavancadores e Desafiadores 

com base na maior distância - no pior caso de incerteza (maior desvio padrão) 
Fonte: elaboração própria 
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Em síntese, a tabela 7 a seguir apresenta, para o atributo Satisfação, o 

resultado da aplicação do método “tradicional” de elaboração do Plano 

Tecnológico do CCCH (Anexo I): 

 

Tabela 7 – Resultado da classificação variáveis de pesquisa, por dimensão, em fatores 

alavancadores e desafiadores 

Plano Tecnológico 

Dimensão  Variável de 
pesquisa 

Classificação do Fator 

Planejamento 1. Viabilidade Potencial Desafiador 

2. Compromissos Alavancador 

3. Comunicação Alavancador 

4. Direcionadores Desafiador 

Desenvolvimento 5. Priorização Potencial Desafiador 

6. Monitoramento Potencial Desafiador 

7. Aprendizado Potencial Desafiador 

Aplicação 8. Revalidação Potencial Desafiador 

9. Aplicação Desafiador 

10. Replicação Potencial Alavancador 

Fonte: elaboração própria 

 

5.2. Fase 2 - Metodologia T-PLAN para elaboração do plano tecnológico 

Como resultado do esforço para a elaboração do Plano Tecnológico do 

CCCH obteve-se o Mapa Tecnológico do CCCH, conforme ilustrado na Figura 25 

a seguir. 

Ele está estruturado em camadas que seguiram as orientações Phaal, 

Farrukh e Probert (2001), com pequenas adaptações para aplicação na área de 

P&Ddo setor Público. 

A primeira camada do Mapa é dedicada aos direcionadores 

estratégicos internos e externos. Para o setor privado, os direcionadores externos 

geralmente são os clientes, concorrentes, percepções da Alta Direção ou da área 

mercadológica. No entanto, para o CCCH - uma unidade de um instituto de 

pesquisa pública - os direcionadores externos estão relacionados com as políticas 

públicas do MCTI, MME, linhas de fomento Governamentais e em menor 

demanda as áreas de P&D de outros institutos ou até mesmo das empresas 

privadas. No TRM a seguir é possível verificar, que a demanda por geração de 

energia limpa que não provoque o efeito estufa, assim como a nacionalização dos 

componentes da Célula a combustível, a Legislação e composição da matriz 

energética, são os principais direcionadores que determinam os investimentos de 
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P&D para a seleção dos projetos a serem realizados nos próximos dez anos pelo 

CCCH. 

Outros itens para serem destacados na análise do Roadmap do CCCH 

são quanto aos Direcionadores Internos. Se para áreas de P&D do setor privado a 

demanda tecnológica é, na maioria das vezes, para satisfazer aumento de 

faturamento ou para redução de custo objetivando diferencial competitivo. No 

setor público, a ciência está presente para gerar conhecimento, formação de 

recursos humanos e gerar PI – Propriedade Intelectual de forma contínua, a letra 

’P‘ no mapa significa que este é um desejo permanente. 

Para a linha de Produtos, o objetivo maior é obter um protótipo de 

menor custo para certos nichos de aplicação até 2024 e assim atingir a meta 

interna quanto à participação da Célula a Combustível na matriz energética, com 

a ressalva de que a partir desse etapa o CCCH não irá produzir Célula a 

Combustível para o consumidor. Esse momento é o ponto onde a missão da 

produção segue para outra entidade de capital para investir na produção seriada. 

A grande quebra de paradigma que significa virar a página no processo 

tecnológico ocorre no Milestones em cinco anos, quando ocorrerá a mudança 

tecnológica para um novo conceito de Célula a Combustível a combustível, 

tornando esse produto mais robusto e competitivo para comercialização. 

A questão da parceria com a Electrocell para a produção da placa 

bipolar, um dos componentes da célula a combustível, apresenta uma situação 

que merece ser destacada, pois nesse momento ela atua no mapa como cliente e 

como fornecedora. Essa proximidade facilita muito a comunicação direta com 

proporciona uma relação mais direta e rápida. 

A priorização dos projetos e das tecnologias realizada durante os 

Workshop 2 e 3 reduziu o tempo para esse tipo de atividade e auxiliou a escolha 

da melhor das rotas tecnológicas que foram definidas basicamente em frentes: 

- a rota laranja, que foca no desenvolvimento de tecnologia para a 

produção de membranas MEAS, pois este ainda é um dois itens de maior custo 

para o produto final.  

- a rota verde foi traçada buscando alianças, recursos e parcerias para 

elaboração de dispositivos e técnicas de moldagem e materiais, com o objetivo de 

acelerar o passo para a corrida do lançamento do novo produto. 
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- a rota azul tem foco no desenvolvimento para os processos para se 

chegar aos produtos. 

 O fato mais importante no desenho das rotas é que elas são 

construídas e visualizadas pelos próprios técnicos e gerente durante o Workshop 

4 durante a dinâmica da construção do mapa. 

 A grande vantagem de realizar o planejamento tecnológico 

utilizando essa metodologia é elevada nível de comunicação e alinhamento entre 

as participantes para se chegar ao objetivo comum no final. A própria 

apresentação do Mapa TRM (Technology Road Mapa) é uma processos de 

gestão à vista e comunicação entre os envolvidos.  
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Figura 25 - Mapa Tecnológico do CCCH 

Fonte: elaboração própria
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Para a identificação dos fatores alavancadores e desafiadores da Fase 

2 da pesquisa, os resultados das entrevistas - analisados individualmente, para 

cada um dos pesquisadores e em grupo - estão apresentados a seguir:  

A. ATRIBUTO QUALIDADE – Variável Dicotômica 

Os critérios de qualidade considerados foram os mesmos utilizados para o 

item 5.1-A deste trabalho. A Figura 26 apresenta os resultados obtidos 

considerando-se o conjunto de todos os participantes: 

 
Figura 26 - Resultado dos votos dos pesquisadores para cada variável de pesquisa considerando 

as variáveis dicotômicas da Qualidade do Processo de Elaboração do Plano Tecnológico 
Fonte: elaboração própria 

 
Em síntese, a Tabela 8, que apresenta a classificação das variáveis de 

pesquisa. Ela considera a resultante dos votos dos entrevistados para o atributo 

Qualidade na aplicação do método T-Plan de elaboração do Plano Tecnológico do 

CCCH. 

Tabela 8 - – Resultado da classificação da qualidade das variáveis de pesquisa – T-Plan 

Plano Tecnológico – Método T-Plan 
Dimensão Variável de 

Pesquisa 
Presença 

da Variável 
Formalidade Classificação da 

Qualidade 

Planejamento 1. Viabilidade Sim Sim Qualidade Adequada 

2. Compromissos Sim Sim Qualidade Adequada 

3. Comunicação Sim Sim Qualidade Adequada 

4. Direcionadores Sim Sim Qualidade Adequada 

Desenvolvimento 5. Priorização Sim Sim Qualidade Adequada 

6. Monitoramento Sim Sim Qualidade Adequada 

7. Aprendizado Sim Sim Qualidade Adequada 

Aplicação 8. Revalidação Sim Sim Qualidade Adequada 

9. Aplicação Sim Sim Qualidade Adequada 

10. Replicação Sim Sim Qualidade Adequada 

NOTA: 100% dos votos em qualidade adequada para todas as variáveis de pesquisa 

Fonte: elaboração própria 
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B. ATRIBUTO SATISFAÇÃO – Variável Gradual 

Os critérios de qualidade e escala para as notas da variável 

satisfação considerados nas entrevistas foram os mesmos utilizados para o 

item 5.1-B deste trabalho. 

A Figura 27 apresenta os resultados obtidos para as notas 

avaliadas individualmente para cada Pesquisador, enquanto que a Figura 

28 apresenta o resultado referente às médias das notas dos pesquisadores 

entrevistados e os respectivos desvios padrões. Para os dois quadros de 

resultados foram consideradas a condição atual e a condição desejada.  

 
Figura 27 - Resultados das Entrevistas por Pesquisador  

Fonte: elaboração própria 
 

 

 
Figura 28 - Processamento dos dados - Entrevistas  

Fonte: elaboração própria 
 
 

Os gráficos das Figuras 29 e 30 apresentam dispersão das 

médias das notas e dos desvios padrões para as 10 variáveis de pesquisa. 
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Figura 29 - Gráfico de Dispersão das Médias das Notas e dos Desvios Padrões para as 10 

variáveis de pesquisa 
Fonte: elaboração própria 

 
NOTA: Avaliação da Satisfação  

Atual: Viabilidade, as opiniões convergiram para um grau de satisfação 

com o novo processo de elaboração do plano para o valor máximo. 

Desejada: Não há valores discrepantes para o desvio padrão das 

médias dos valores para Satisfação. Desejo de melhoria está alinhado com os 

envolvidos no processo. 

 

 

Figura 30 - Gráfico de Dispersão das Médias das Mudanças Desejada e dos Desvios Padrões 
para as 10 variáveis de pesquisa 

Fonte: elaboração própria 
 

6. Monitoramento 
7. Aprendizado 
8. Revalidação 
9. Aplicação 
10. Replicação 

1. Viabilidade 
2. Compromissos 
3. Comunicação 
4. Direcionadores 
5. Priorização 

Legenda: Variáveis de Pesquisa 
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C. FATORES ALAVANCADORES E DESAFIADORES - Variável Resultante 

Os critérios de qualidade e escala para as notas da variável 

satisfação nas entrevistas consideradas foram os mesmos utilizados para o 

item 5.1-C deste trabalho. A Figura 31 representa graficamente a dispersão 

para as variáveis de pesquisa em Fatores Alavancadores e Desafiadores. Ela 

considera a classificação dos fatores para o quesito Satisfação para a 

Mudança Desejada. 

 

Variável Resultante  

FATORES ALAVANCADORES E DESAFIADORES - Faixas 

 

Legenda: 

 Desafiador:  

 Potencial Desafiador:  

 Potencial Alavancador:  

 Alavancador: Viabilidade, Compromisso, Comunicação, Direcionadores, Priorização, Monitoramento, 

Aprendizado, Revalidação, Aplicação e Replicação 

Figura 31 - Classificação das variáveis de Pesquisa em Fatores Alavancadores e Desafiadores 
com base na maior distância - no pior caso de incerteza (maior desvio padrão) 

Fonte: elaboração própria 
 
 

Em síntese, a Tabela 9, apresenta a classificação das variáveis de 

pesquisa em fatores Alavancadores, Potencialmente Alavancadores, 

Desafiadores e Potencialmente Desafiadores. Essa tabela considera também a 

resultante dos votos dos entrevistados para o atributo Satisfação na aplicação do 

método T-Plan de elaboração do Plano Tecnológico do CCCH. 
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Tabela 9 - Resultado da classificação variáveis de pesquisa, variável Resultante em Fatores 
Alavancadores e Desafiadores  

 
Fonte: elaboração própria 

 

NOTA: 100% dos votos para os Fatores são classificados como Alavancadores  
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1. Fase 1 - Metodologia atual de elaboração do plano tecnológico 

As avaliações e comentários para cada atributo avaliado estão 

apresentados a seguir:  

ATRIBUTO QUALIDADE – Variável Dicotômica 

 A metodologia utilizada para a análise das variáveis dicotômicas baseou-se 

em considerar o quadrante com maior número de votos atribuídos por cada 

pesquisador para cada variável de pesquisa. 

 100% dos votos em qualidade adequada estão dedicados à Variável de 

Pesquisa ’Comprometimento’ 

 75% dos votos para ’Comunicação‘ e ’Aprendizado‘ em qualidade 

adequada. Há processo de iteração e aprendizado com frequência para os 

projetos de pesquisa. Há iniciativas para estimular engajamento da equipe. 

 75% dos votos para formalidade insuficiente a ’Priorização e 

Monitoramento’. Os pesquisadores sabem que há priorização do Portfólio 

de Projetos de Plano Tecnológico pelo gerente, porém desconhecem 

algum tipo de formalidade para esta atividade. Os pesquisadores possuem 

certa liberdade que é interpretada como uma forma de manter o 

pensamento livre para criar. 

 50% dos votos para ’Viabilidade‘ demonstra que não está evidenciado o 

propósito e motivação para realizar o plano tecnológico. Foi comentado 

durante a entrevista a importância de convidar participantes externos ou 

mesmo da Direção do IPEN para elaboração do plano do CCCH. 

 50% dos votos como qualidade inadequada para os ’Direcionadores, 

Revalidação e Replicação‘. O Direcionador Estratégico é uma variável de 

pesquisa muito conhecida pelos gerentes, mas não pelos pesquisadores. 

Os gerentes elaboram o Plano Tecnológico alinhado ao Plano Diretor e é 

ele que contém as novas diretrizes dos projetos de pesquisa. Com os 

resultados, foram identificados os seguintes pontos: falta de política, 

processos definidos e recursos financeiros, pois a equipe atual não 

comporta a demanda de atividades.  
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 25% dos votos para ’Aplicação‘, os dirigentes e os pesquisadores nem 

sempre aplicam o processo do Plano Tecnológico para outras áreas e 

assim não há como desenvolver subsequentes ações estratégicas. 

 

ATRIBUTO SATISFAÇÃO – Variável Gradual 

 Para expressar o tamanho da variação ou ’dispersão‘ em relação à média, 

foi utilizado o desvio padrão para a análise do resultado. 

 Um baixo desvio padrão indica que as notas atribuídas pelos 

pesquisadores tendem a estar próximas da média; um desvio padrão alto 

indica que os dados estão mais distribuídos.  

 As médias dos valores da Satisfação para todas as variáveis estão acima 

de 3 (valor médio da escala), tanto para a condição atual como para a 

condição desejada. 

 Observam-se maiores valores do desvio padrão para a condição atual nas 

variáveis de pesquisa ‘Viabilidade’ e ‘Direcionadores’, o que expressa 

maior amplitude de opiniões entre os entrevistados nesse caso. 

 Ao comparar as variações das médias das notas desejadas e atuais, 

verifica-se que há uma expectativa de melhoria para a maioria das 

variáveis de pesquisa. As exceções são as variáveis ‘’Compromisso’ e 

‘Comunicação’, o que confirma maior nível de satisfação dos entrevistados 

para essas duas variáveis. 

 Ao comparar as variações das médias das notas desejadas e atuais, 

verifica-se que há uma expectativa de melhoria para a maioria das 

variáveis de pesquisa. As exceções são as variáveis ‘compromisso’ e 

‘comunicação’. 

 Para as variáveis com desvio padrão na condição atual acima de 1 

(‘Viabilidade’, ‘Direcionadores’ e ‘Aplicação’), infere-se que houve 

significativa variação de opinião entre os pesquisadores. Destaque especial 

para a variável de pesquisa ‘Direcionadores’, a qual apresentou maior 

dispersão entre as opiniões dos pesquisadores, isto é, desvio padrão igual 

a 2. 

 Já a condição desejada demonstrou desvio padrão menor que 1 para todas 

as variáveis de pesquisa, portanto há homogeneidade na expectativa de 

melhoria das variáveis de processo no Plano Tecnológico. 
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 A análise das variações dos desvios padrões para cada variável permitiu 

verificar que, além das ocorrências de desvios padrões com maior 

dispersão e outros com menor dispersão, havia desvios com valores 

intermediários que teriam potencial para tornarem-se maiores ou menores. 

 

FATORES ALAVANCADORES E DESAFIADORES - Variável Resultante 

 Relação entre Qualidade e Satisfação para as variáveis de pesquisa: 

 Para as variáveis de pesquisa ‘Compromisso’ e ‘Comunicação’ 

os resultados obtidos mostram relação direta, pois a Qualidade 

foi Adequada e se apresentaram como Fatores Alavancadores. 

 A variável de pesquisa ‘Aprendizado’ apresenta aparente relação 

inconsistente entre Qualidade e Satisfação, pois ocupa o 

quadrante de Qualidade Adequada e para o quesito Satisfação 

apresenta-se como Desafiador. 

 Verificou-se coerência também na relação Qualidade e 

Satisfação para as variáveis de pesquisa ‘Direcionamento’ e 

‘Viabilidade’, sendo que ambas ocupam o quadrante de 

Qualidade Inadequada e o ‘Direcionador’ apresenta-se como 

fator Desafiador, enquanto a ‘Viabilidade’ apresenta-se como 

Potencial Desafiador. 

 As variáveis: ‘Monitoramento’, ‘Revalidação’ e ‘Replicação’, que 

ocupam o quadrante de Formalidade Insuficiente para a 

qualidade, também apresentaram resultados coerentes quando 

comparados com o quesito Satisfação, pois ocupam posições 

intermediárias como Potencial Desafiador para as duas primeiras 

e Potencial Alavancador para a última.  

 

 Questões para validação das respostas: 

A validação do questionário quanto à variabilidade da resposta de cada 

pessoa em uma mesma pergunta poderia ser feita de forma aleatória no 

questionário (perguntas diferentes para a mesma resposta). Mas esta ação 

aumentaria muito o número de questões e também dependeria de uma amostra 

maior. Por este motivo não foi possível eliminar esta limitação de estudo. 
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 Distribuição Homogênea da Amostra 

O resultado obtido reflete a distribuição homogênea desta população. A 

análise dos gráficos para as dez variáveis de pesquisa mostra os impactos de 

uma população pequena. 

 

 Qualidade na coleta de dados da pesquisa Critério e Entendimento do 

Estudo 

Foram mantidos os mesmos critérios para as coletas de informações 

do estudo; A aplicação do questionário foi presencial; Foi realizada uma 

explicação prévia do projeto com apresentação para cada um dos entrevistados, 

portanto, todos receberam a mesma informação em qualidade e quantidade; As 

entrevistas foram realizadas pessoalmente pelo mesmo entrevistador; A 

apresentação foi realizada de forma clara possível e em linguagem coloquial, 

independente do nível da pessoa, para que houvesse um entendimento adequado 

e uniforme sobre o plano por todos, conforme exposto em capítulo anterior, item 

4.2.1 desse trabalho. 

 

6.2. Fase 2 - Metodologia T-Plan para elaboração do plano tecnológico 

As avaliações e comentários para cada atributo avaliado estão 

apresentados a seguir: 

ATRIBUTO QUALIDADE – Variável Dicotômica 

 A metodologia T-Plan utilizada para a análise das variáveis 

dicotômicas apresentou mudança significativa nas opiniões dos 

participantes em relação à metodologia de elaboração de Plano 

Tecnológico anterior, visto que o resultado para todas as variáveis 

de pesquisa foi de 100% dos votos em qualidade adequada. Este 

fato realça a influência da metodologia na qualidade do Plano 

Tecnológico. 

 

ATRIBUTO SATISFAÇÃO – Variável Gradual 

 Para o atributo ‘Satisfação’ com variável gradual foi também muito 

expressiva a mudança radical na avaliação dos participantes quando 

comparamos a fase 2 com a fase 1, porque o resultado para todas 

as variáveis de pesquisa foram de que os votos para todos os 
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fatores convergiram para fatores do tipo ‘Alavancadores’. É 

importante destacar que a metodologia T-Plan promove ações entre 

os envolvidos que interferem na qualidade e satisfação do Plano 

Tecnológico durante todo o processo que envolve as fases de 

planejamento, desenvolvimento e aplicação. 

 

DEPOIMENTO DOS PARTICIPANTES - Entrevistas da Fase 2 – T-Plan 

PS1 - Pesquisador 1-  

“O processo de priorização foi simples para entendimento e prática”. 

“Este processo de Mapeamento Tecnológico poderia ser aplicado para 

os demais centros da Instituição como, por exemplo, CCTM – Centro de 

Ciência e Tecnologia de Materiais, CQMA – Centro de Química e Meio 

Ambiente e outros.” 

 

PS3 - Pesquisador 3-  

“O Mapa dá uma melhor visibilidade de onde chegar e quais os 

objetivos e prazos a serem atingidos para todos os envolvidos, 

pesquisadores e técnicos”. 

“A equipe está sempre discutindo a situação atual e novos rumos a 

serem tomados quando necessário; esta atitude viabiliza o mapa”. 

“As pessoas do CCCH poderão participar e interagir com maior 

frequência devido à gestão à vista que o mapa oferece”. 

“A primeira camada do mapa apresenta bem claramente quem são os 

direcionadores internos e externos”. 

“Houve priorização das características do produto, dimensões do 

mercado e necessidades tecnológicas”. 

“Há marcos objetivos ao longo dos anos.” 

“Haverá participação da equipe toda na próxima revisão.” 

“Há marcos para indicar quando as atividades irão acontecer.” 

“O formato do plano facilita o monitoramento das prioridades e 

direcionadores.” 

“A Radiofarmácia poderia ser uma próxima área a implantar este 

processo.” 
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PS4 - Pesquisador 4 -  

“O Plano será viável desde que as premissas sejam cumpridas. Esta 

nova abordagem é mais ampla, mais objetiva e mais flexível”. 

“A equipe vai tentar seguir o mapa e dependendo das premissas os 

ajustes serão necessários.” 

“Desde que haja reuniões periódicas para acompanhá-lo. Este tema 

poderia ser incluído nas reuniões já agendadas pelo grupo. É 

importante destacar que foi o próprio grupo que fez o mapa e por este 

motivo ele tem credibilidade.” 

“No mapa está explicito quem são os direcionadores internos e 

externos.” 

“A metodologia permite o aprendizado, mas ainda depende do 

comprometimento e engajamento do grupo.” 

“A manutenção do plano será viabilizada desde que inclua em reuniões 

periódicas já agendadas do grupo.” 

“Altamente recomendável a aplicação desta metodologia para outras 

áreas de pesquisa do IPEN”. 

 
O depoimento dos participantes quanto aos fatores que influenciam 

positiva e/ou negativamente na aplicação do TRM, está diretamente ligado à 

credibilidade da ferramenta como um mapa de rotas futuras para novos 

projetos tecnológicos.  

Essa relação direta, percebida dos pesquisadores entrevistados, se dá 

entre importância do envolvimento do grupo na elaboração do TRM e a 

credibilidade do mesmo. Eles entendem que a credibilidade da metodologia TRM 

aumenta na medida em que a participação, a comunicação e o comprometimento 

dos envolvidos aumentam também. Lee, Kim e Phaal (2012) constataram em sua 

pesquisa que a disposição dos membros da equipe para reduzir a incerteza afeta 

credibilidade do TRM mais do que outros fatores. Ou seja, a credibilidade do TRM 

é diretamente proporcional à disposição que os membros da equipe têm de 

contribuir com as suas experiências, conhecimentos e know-how ao analisar e 

interpretar os dados e informações coletados. Os autores acreditam que a 

confiança em um pesquisador ou em uma fonte - participantes - afeta a percepção 

de qualidade do produto – o TRM. 



81 

 

 

Assim, como observado também no depoimento dos envolvidos no 

processo de TRM desse estudo, a disponibilidade dos membros da equipe de 

desenvolvimento para cooperar com os usuários gerou efeitos positivos na 

credibilidade dos resultados finais para o Mapa de Rotas Tecnológicas.  

 
OBSERVAÇÕES DOS PARTICIPANTES - Entrevistas Fase 2 – T-Plan 

PS1 - Pesquisador 1-  

“Dá para localizar no mapa os direcionadores estratégicos e o tempo 

(momento) em que cada um está planejado”. 

 

PS2 - Pesquisador 2-  

“Período em anos é longo e as atividades para cada desenvolvimento 

não está detalhada, deveria haver um desdobramento do plano em 

atividades para períodos menores.” 

“Os esforços e engajamento para promover o plano tecnológico vai 

depender da atuação e dificuldades de cada um frente às suas 

respectivas atividades.” 

 

PS3 - Pesquisador 3-  

“O Plano está elaborado, sua viabilidade depende do encaminhamento 

das incertezas quanto à disponibilidade de recursos humanos e 

financeiros.” 

“Outras pessoas do CCCH poderiam também participar das interações 

com o Plano Tecnológico.” 

“É importante a participação de todos os funcionários.” 

“O mapa permite registrar o seu monitoramento.” 

“Objetivo é engajar mais pessoas para usufruir do mapa.” 

“Poderia utilizar a mesma metodologia sem grandes mudanças.” 

 

PS4 - Pesquisador 4-  

“Foi um ganho muito grande para o grupo, veio a acrescentar, foi muito 

positivo.” 

“O comprometimento dependerá mais do grupo”. O entrevistado 

acredita que haverá 80% de aceitação. 
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“A proposta é incluir nos projetos como indicativo de status do grupo em 

Gestão Tecnológica.” 

 

6.3. Avaliação metodológica deste trabalho 

A avaliação da metodologia seguiu os seguintes critérios: 

 

6.3.1. Aplicabilidade da Metodologia TRM  

Na revisão bibliográfica não foi possível encontrar muitos estudos ou 

trabalhos realizados para Organizações de Pesquisa Públicas. No entanto, artigos 

como Industrial Technology Roadmap as a Decision Making Tool to Support 

Public R&D Planning, de Cho, Yoon, Kim e Chang (2014) corroboram com o uso 

da e aplicação desta ferramenta. Nesse artigo, os autores acreditam que embora 

o desenvolvimento do TRM seja significativo para os assuntos políticos e para os 

planos do governo em investimento em P&D, ele agrega valores para os 

envolvidos nos processos, além de complementar o estudo realizando análises de 

custo-benefício. As atividades do TRM permite calcular o custo facilmente 

incluindo todas as despesas a pagar com o desenvolvimento, aquisição e 

operação da tecnologia. Por outro lado, o benefício desta ferramenta também 

pode ser avaliado como a demanda estimada do mercado onde a tecnologia será 

aplicada. 

• Para o processo de priorização realizado na matriz Dimensões de 

desempenho de produto / Direcionadores estratégico de Mercado, foi 

necessário avaliar a priorização para os outros segmentos de mercado 

que competem com o CCCH. Para realizar esta atividade foi necessário 

inserir novas colunas para abrir espaço para três novos segmentos 

(CNEN / IQ-USP São Carlos / Ballard). (WS1) 

• Como já apresentado, este projeto selecionado para elaboração do 

TRM foi modificado durante a realização do T-Plan. Iniciou-se a partir 

do projeto ’Montagem dos conjuntos Eletrodo-Membrana de forma 

contínua e em escala piloto‘ em parceria BNDES, Electrocell e 

Universidade de Ribeirão Preto, para implantação de uma unidade 

piloto para produção de eletrodos, MEAs e placas bipolares para 

Células à combustível; e elementos de íons de lítio para baterias, nas 

instalações do IPEN localizadas em São Paulo, para aplicações em 
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veículo elétrico. Porém, o projeto foi rejeitado pelo BNDES e substituído 

pelo CCCH por um projeto de menor escopo intitulado 

‘Desenvolvimento Experimental de Componentes para Célula a 

combustível’, que tem por objetivo o desenvolvimento experimental de 

eletrodos, membrana, MEAs, placas bipolares para Células à 

combustível, análise da qualidade da energia, durabilidade e 

confiabilidade, para aplicações estacionárias. Ao final, os produtos 

entregáveis serão MEA’s, membranas e placas bipolares de células à 

combustível. Ademais, o projeto entregará patentes, publicações e 

formação de recursos humanos especializados. (Workshop 2) 

•  Ajuste na sequência dos slides propostos por Phaal, Farrukh e Probert 

(2009): Estratégia de Produto e Plataformas de Produto: Optou-se por 

colocá-lo antes da montagem da Matriz porque, se houver alguma 

inclusão de itens, estes poderão ser considerados na confecção da 

Matriz Produto x Mercado. (Workshop 2) 

• Foi considerada uma coluna a mais para indicar o produto na Matriz 

indicada pelo Dr. Phaal (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2009) para a 

classificação dos cruzamentos. A duas matrizes foram dividas a planilha 

por tipo de produto. (Workshop 2) 

• Para otimizar a avaliação dos Recursos foram incluídas colunas na 

matriz que consideram este item referente a habilidade, competência, 

conhecimento, alianças e investimentos. Para avaliar estes recursos 

quanto ao seu impacto nas soluções tecnológicas, utilizou-se o mesmo 

critério adotado para a avaliação das soluções tecnológicas e os 

respectivos aspectos dos produtos. (Workshop 3) 

• Percebeu-se também a necessidade de considerar soluções de Gestão 

Tecnológica, pois seus impactos no resultado também caracterizam 

muito o resultado final. Este fato aconteceu para o item ’LEGISLAÇÃO 

EFICIENTE‘, porém, houve grande polêmica quanto à análise do 

impacto devido às diferenças de interpretação. A análise de impacto 

pode ter alta influência quando se analisa aquisição de materiais e 

tempo de execução do protótipo e influenciar indiretamente em 

aspectos de eficiência ou potência do protótipo. (Workshop 3) 
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• Para as análises dos impactos nos cruzamentos das matrizes Mercado 

& Aspectos do Produto e Soluções Tecnológicas & Aspectos do 

Produto, verificou-se que todos os votos consideraram os impactos 

como sendo positivos. Para a Solução Tecnológica relativa ao Sistema 

de Segurança há impactos tanto positivos como negativos em relação 

ao aspecto de custo do produto, porém a análise considerou que a 

Solução Tecnológica positivamente oferece alto impacto no custo. 

(Workshop 3) 

• Em reunião realizada com o Prof. Robert Phaal durante o 

desenvolvimento da pesquisa, foi possível entender como se chegou 

aos valores das matrizes para as empresas concorrentes. Segundo ele, 

este valor foi estimado por uma pessoa da área de Marketing que 

conhece bem o concorrente. Em contato com o Prof. Dr. Marcelo 

Linardi, diretor do IPEN, verificou-se que a pessoa que melhor entende 

o mercado é ele mesmo; então, foi realizado um encontro com ele para 

estimar os valores da concorrência (Workshop 3). 

• Para um longo período em anos como neste estudo de caso, o nível de 

detalhamento da atividade não é dado com muitos detalhes para cada 

nova tecnologia a ser desenvolvida. Será necessário um planejamento 

mais refinado para um intervalo menor de tempo para que seja possível 

planejar mais detalhadamente.  

• A análise da Viabilidade do plano como uma variável de pesquisa do 

processo de elaboração, foi muito influenciada por sua dependência no 

que se refere ao encaminhamento das incertezas quanto à 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros.  

• Os esforços e engajamento para promover o plano tecnológico 

dependerão da atuação e dificuldades de cada pesquisador frente às 

suas respectivas atividades. Portanto, este quesito não depende 

exclusivamente da forma como o plano é elaborado.  

 

6.3.2. Processamento dos Workshops 

• O processo de elaboração da Matriz sofreu influencia do Diretor do 

Instituto que estava presente sobre os Pesquisadores, tanto por sua 
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visão ampliada do CCCH, como por sua posição hierárquica, sendo 

chefe de todos. (Workshop 1, 2, 3 e 4) 

• Foram utilizados adesivos de bolinhas coloridas (verde, amarela e azul) 

para expressar os impactos das soluções tecnológicas com os aspectos 

do produto e para a avaliação dos recursos. (Workshop 3) 

•  Para levantamento das soluções tecnológicas, realizou-se uma sessão 

de brainstorming com os participantes, os quais foram indicando, em 

ordem cronológica, as soluções tecnológicas. (Workshop 3) 

• No cruzamento da Solução Tecnológica da Matriz MEA’s para o item 

Nafion 115 em relação ao desenvolvimento de novos materiais e para o 

produto Patentes/Publicações Científicas/RH, foram identificados 

cruzamentos com características de ’NA‘ - Não Aplicáveis (Workshop 

3). 

 

6.3.3. Itens fora do Controle 

Itens fora de controle são itens que não foram previstos no plano de 

trabalho dessa dissertação de mestrado e que requisitaram 

investimentos em ações para realiza-los, direcioná-los ou mitiga-los. 

Sob esse critério destacam-se os seguintes itens: 

• Observou-se na análise de SWOT que o Mercado apresenta a 

demanda de Baterias, e esta é uma oportunidade de pesquisa para o 

CCCH. No entanto, mesmo tendo uma Doutora em Baterias e a CaC 

possuir tecnicamente muita similaridade coma bateria, não houve 

interesse em colocar no plano este novo produto. As justificativas 

informadas são: pouco tempo para realização da pesquisa; há outra 

Universidade pesquisando esse tema e outro pesquisador 

desenvolvendo este produto. (Workshop 2 e 3) 

•  No desenvolvimento e para a elaboração do protótipo de custo 

competitivo da Célula a Combustível no CCCH há aspectos de 

segurança, operacionalização dos processos e tecnologia amigável a 

serem desenvolvidos e otimizados para viabilizar o novo produto; porém 

essas demandas de novas tecnologias serão desenvolvidas na fase 

seguinte à pesquisa ou diretamente no cliente durante as próximas três 
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fases: piloto, desenvolvimento e customização da tecnologia. 

(Workshop 2) 

•  Sob o ponto de vista do CCCH: MEA’s para alta temperatura serão 

as próximas gerações das MEA’s, esta perspectiva foi mencionada 

durante os trabalhos, mas não foi contemplada nesse estudo. 

• Verificou-se que há alguns momentos, durante os trabalhos do 

CCCH que, com falta de pessoas e de relacionamento transparente nas 

relações com pesquisadores. (Workshop 2) 

• Devido ao grande número de itens, foi considerada uma matriz para 

cada produto. (Workshop 2) 

• Observou-se que os participantes das entrevistas são pessoas que 

possuíam opiniões diferentes para o mesmo item e em algumas 

situações foi necessário realizar um processo de argumentação para 

chegar a um senso comum a votação para determinar o desempate.  

•  Nem todos puderam participar das reuniões e Workshops juntos e 

neste caso perdeu-se rendimento nas interações foi necessário chamar 

os colegas para discussões polêmicas, com alinhamento dos pontos 

diferentes e inclusão de quatro novos itens que foram discutidos sem a 

participação de todos. (Workshop 3) 

• Algumas falas dos entrevistados:  

• A condição do nosso País na alocação de recursos e 

processos não facilita os processos de desenvolvimento de 

tecnologias. (Workshop 4) 

• Uma das dificuldades verificadas para a ferramenta T-Plan 

aplicada e validada para o contexto de Instituição Pública, foi 

o longo prazo se consegue planejar em longo prazo, devido 

às indefinições de verbas (disponibilidade de linhas de 

fomento) e legislação pública (Lei 8666 determina o processo 

aquisições). Workshop 4) 

• É um constante desafio para realizar a pesquisa e justificar os 

projetos e investimentos. (Workshop 4) 

• A metodologia não prevê análise de impacto para os recursos 

no desenvolvimento das tecnologias. Realizamos uma 

investigação em nível de teste para a interação dos recursos 
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com as soluções tecnológicas considerando o mesmo critério 

utilizados nos outros WS’s. (Workshop 4) 

• Todos os direcionadores estratégicos internos 

caracterizaram-se como métodos e processos contínuos, ou 

seja, são itens a perseguir durante toda a vida do mapa, o 

que corresponde aos próximos dez anos. (Workshop 4) 

• Durante o Workshop 4 identificou-se: 

 Novos Direcionadores Estratégicos: item 6. Gás Natural e item 

7.Intermitências Renováveis. (Workshop 4) 

 Novos Produtos: MEA’s com área geométrica objetivo de 240 cm² e 

5kw. (Workshop 4) 

 Novos Recursos: Pessoal. (Workshop 4) 

 Realocação dos itens ligados à Legislação: Legislação Eficiente 

para Placa e MEA’s apontadas no WS3 como desenvolvimento da 

Tecnologia foram realocadas como direcionadores estratégicos de 

Mercado, pois é uma ação resultante do Governo Federal e não do 

CCCH. (Workshop 4) 

 Realocação de dimensões de desempenho do produto para 

tecnologia. (Workshop 4)  

 Produto MEA’s Item 5. Qualidade da Membrana: Alta 

Homogeneidade (Catalizadores) – Permanente. (Workshop 4) 

 Dimensões de desempenho dos Produtos e Tecnologias 

descartados: (Workshop 4) 

 Produto MEA’s: item 4.Material da Membrana Nafion 115 

 Produto MEA’s: item 3.Tipo de catalizador considerado à 

base de Pt 

 Produto PI’s / PC’s / RH : item 5.Relacionamento Interpessoal 

 Tecnologia PI’s / PC’s / RH : item 2.Inglês Técnico. 

 

6.3.4. Fatores Alavancadores  

 Desenvolvimento de Produtos e Tecnologias para as Placas Bipolares 

são realizados em parceria com a Electrocell. Este fator realça a 

importância das parcerias na complementação dos recursos e 
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conhecimento para o desenvolvimento de novas tecnologias para a 

CaC – Células a Combustível (Workshop 4). 

 

6.3.5. Fatores Desafiadores  

• Durante a realização da pesquisa foram identificados outros fatores que 

podem ser identificados como desafiadores, tais como: - falta de clareza 

e conhecimento de todos os envolvidos sobre a lógica estratégica para 

CaC; - Grupo pequeno de participantes; - Grupo focado nas muitas 

atividades de pesquisa e com pouco tempo dedicado à atividades 

estratégicas e gerenciais; - Havia interesse enquanto havia recurso para 

desenvolver a bateria em parceria com outra Universidade, ainda que o 

cliente estivesse muito interessado na bateria. Hoje O CCCH está 

focado em pesquisas dedicadas à CaC; - O modelo de gestão de 

pesquisa Pública é limitado para poucos recursos humanos e de 

infraestrutura o que dificulta e expansão do Centro e estimula os 

pesquisadores a atuar com foco em um segmento específico; - As 

atividades são voltadas para a geração de conhecimento de acordo 

com as linhas de pesquisa incentivadas pelas linhas de fomento. 

(Workshop 2) 

• No primeiro momento, a Legislação foi considerada como uma Solução 

Tecnológica, no entanto durante a construção do mapa no Workshop 4, 

verificou-se que na verdade seria um direcionador estratégico externo, 

pois quem atua diretamente sobre a Legislação é o Governo e não o 

CCCH, mas ela implica influências para o CCCH no que diz respeito 

aos seus desenvolvimentos e gerenciamento de projetos. Portanto, 

poderia considerá-la no processo de mapeamento das soluções de 

gestão que também impactam no TRM. (Workshop 3) 

• Observou-se que o CCCH tem dificuldades para planejamento de 

projetos de longo prazo, devido justamente às incertezas e riscos 

quanto à disponibilidade de recursos futuros. (Workshop 4)  
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7. CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a metodologia 

pesquisada, desenvolvida e aplicada para construir Plano Tecnológico em 

Instituto de Pesquisa identificou os fatores Alavancadores e Desafiadores com 

sucesso, tanto para o processo em uso (realizado por meio de reuniões, fórum de 

discussões, sessões de brainstroming e processos de vigilância tecnológica), 

como para o processo T-Plan, proposto por Phaal, Farruckh e Probert (2009), 

customizado e aplicado pela primeira vez em um Centro de Pesquisa (CCCH – 

Centro de Célula a Combustível do IPEN).  

O modelo conceitual desse trabalho, representado pela Figura 13, foi 

originado a partir dos resultados da pesquisa realizada para 2.000 empresas por 

Phaal, Farruckh e Probert (2009) (Figuras 8 e 9) e pelo Depositório Canadense 

s/d, “Evaluating Technology Roadmaps. A Framework for Monitoring and 

Measuring Result”. Ambas as referências constituem as principais bases na 

determinação das dimensões do processo de avaliação plano tecnológico 

(planejamento, desenvolvimento e aplicação) e suas respectivas variáveis de 

pesquisa (viabilidade, compromissos, comunicação, direcionadores, priorização, 

monitoramento, aprendizado, revalidação, aplicação e replicação) apresentados 

na Tabela 7. No processo de desdobramento e avaliação, essas variáveis, foram 

os principais atributos para determinar os fatores de avaliação do plano 

tecnológico que, em seguida, foram classificados como alavancadores e 

desafiadores. 

A classificação dos fatores como Alavancadores e Desafiadores foi 

possível com o resultado numérico gerado pela pesquisa de campo, 

considerando-se os valores obtidos para os atributos de Qualidade e Satisfação, 

tanto de forma individual quanto nas relações entre eles. Essa pesquisa de campo 

considerou para o atributo Qualidade respostas de forma dicotômica no 

questionário de avaliação (Figura 14), ou seja, para ela havia duas possibilidades 

de resposta (sim / não), sendo que os resultados classificaram a Qualidade em 

quatro quadrantes: inadequada, adequada, com formalidade insuficiente e com 

protocolo insuficiente (Figuras 19 e 26, Tabelas 6 e 8). Para o atributo 

Satisfação, a avaliação da pesquisa considerou notas de 1 a 5 (Tabela 5) para os 
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dois processos de elaboração do plano tecnológico (considerados na Fase 1 – 

processo em uso e Fase 2 – processo T-Plan) e em duas condições observadas 

pelo pesquisador: a atual e a desejada por ele. A distância entre as duas gerou 

um desvio padrão para a mudança desejada, que foi considerado para classificar 

os fatores de forma que quanto maior o valor mais desafiante, e quanto menor o 

valor mais alavancador (Figuras 23 e 28; Tabelas 7 e 9). 

O fator de destaque que merece ser mencionado ao analisar os 

resultados é que esse tipo de avaliação permitiu determinar fatores 

Alavancadores e Desafiadores em potencial, sendo que esse resultado obtido 

viabiliza o monitoramento e o redirecionamento desses fatores de forma 

preventiva durante o processo de elaboração dos planos tecnológicos, com o 

objetivo de gerar ações para torna-los facilitadores, minimizá-los ou eliminá-los no 

momento mais conveniente ao processo e à Organização. 

O processo de elaboração do Plano Tecnológico T-Plan proposto por 

Phaal, Farruckh e Probert (2009) mostrou-se eficaz no sentido de fornecer ao 

pesquisador do Instituto de Pesquisa Público metodologias e elementos para 

decompor um processo de planejamento tecnológico em camadas, considerando 

todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento de uma nova tecnologia, 

desde a fonte da demanda até a sua entrega final, passando pelo produto a ser 

entregue, pela tecnologia a ser desenvolvida para obter o produto e chegar ao 

desdobramento dos recursos necessários para obter a melhor tecnologia e, 

assim, atender a demanda inicial.  

A primeira etapa da metodologia T-Plan, proposta proposto por Phaal, 

Farruckh e Probert (2009), que trata da identificação do posicionamento 

estratégico, foi de importância vital para o desenvolvimento do estudo de caso do 

Centro de Pesquisa Público CCCH, pois o modelo reflete os benefícios que as 

interações deste centro de pesquisa possuem com quem demanda as tecnologias 

por eles produzidas. Neste ponto, identifica-se uma diferença significativa quando 

se aplica essa metodologia a um Instituto de Pesquisa Publico e a empresas em 

geral. Ela consiste no fato de que para a iniciativa privada está muito claro quem é 

o demandante da tecnologia, de que forma essa tecnologia será aplicada e o que 

se espera de resultado para ela, enquanto na iniciativa pública tais fatores não 

são evidentes. Exatamente nesse ponto que a metodologia contribuiu muito no 

processo de planejamento tecnológico, pois proporcionou e proporciona um 
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momento específico para que se possa refletir sobre o fluxo do processo de 

desenvolvimento da nova tecnologia e o que se espera dela para atender à 

necessidade de quem irá usufruir desse benefício. A referência que se faz aqui é 

ao “Workshop 1 de Mercado”, definido proposto por Phaal, Farruckh e Probert 

(2009) porque nessa fase realiza-se a reflexão e análise dos fatores, 

características e atividades que são influenciadas pelo planejamento tecnológico. 

Embora as recomendações de Phaal, Farruckh e Probert (2009) sejam 

para aplicar a metodologia em empresas e organizações do ambiente corporativo, 

para o estudo de caso aqui proposto provou-se que é possível aplicar essa 

metodologia também para o ambiente de Instituição de Pesquisa Pública, 

mediante adaptações e arranjos mais flexíveis voltados principalmente para o 

primeiro workshop do processo que é dedicado ao mercado, aqui entendido para 

o estudo de caso como aquele organismo que demanda e recebe a tecnologia a 

ser desenvolvida.  

Fundamental também se mostrou o reconhecimento da equipe de 

pesquisadores sobre a falta de conhecimento prévio da estratégia do negócio e 

da organização, esse fato foi muito bem identificado por Oliveira et al (2013). 

Ciente dessa possibilidade, foram feitos esclarecimentos e diversas reuniões com 

o grupo para análise de seu posicionamento estratégico na organização, por meio 

da identificação e priorização das forças motrizes e segmentos de atuação, além 

de análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) para traçar 

uma análise de posicionamento competitivo e realizar a proposição de soluções 

criativas, visando atingir ao objetivos dessa pesquisa. Certamente essas soluções 

aventadas devem ser criteriosamente verificadas no que concerne à realidade dos 

fatos para o CCCH. 

Ao aplicar a metodologia T-Plan, identificou-se sensível alteração da 

avaliação dos fatores Alavancadores e Desafiadores em relação à metodologia 

anterior. Este fato demonstra que as variáveis de pesquisa para análise de 

qualidade e satisfação tiveram variações significativas quanto à sua contribuição 

(como fatores alavancadores ou desafiadores) para o plano. Esta conclusão tem 

por base os seguintes itens observados para a metodologia T-Plan: 

 O processo de realização é simples para entendimento e prática. 
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 O formato do Mapa Tecnológico proporciona maior visibilidade com gestão 

à vista orientada pelo tempo e, assim, os envolvidos poderão participar e 

interagir com maior frequência. 

 A apresentação do Mapa deixa explícito onde o CCCH deseja chegar, 

quais são os principais direcionadores estratégicos, marcos, objetivos e 

prazos a serem atingidos por todos os envolvidos. 

 O Mapa é uma ferramenta flexível na aplicação, podendo ser indicado para 

outros Centros de pesquisa do IPEN. 

 Engajamento dos envolvidos no Plano, dado que foram eles mesmos que 

construíram o Mapa. 

 Critério de Priorização simples e objetivo. 

 O processo do T-Plan permite a participação de todos envolvidos e 

estimula os ajustes necessários ao longo do tempo. 

 O Mapa permite o monitoramento quanto ao andamento das pesquisas ao 

longo do tempo. 

 Os resultados aqui identificados permitem concluir, a partir do caso 

investigado, que não somente a aplicação da metodologia do T-Plan é 

viável, mas até recomendável, no âmbito da elaboração de Planos 

Tecnológicos de unidades de pesquisa de Instituição de Pesquisa Pública.  

Os objetivos deste trabalho consideraram duas questões principais: 

a) Como lidar com mapas de rotas tecnológicas no contexto de 

Instituição Pública? 

b) Quais são os fatores que podem alavancar ou desafiar o processo 

de elaboração de Planos Tecnológicos no contexto de Instituições 

Públicas de Pesquisa? 

Examinando os resultados deste estudo, pode-se depreender que os 

objetivos foram alcançados, uma vez que: 

 Foram identificadas e aplicadas as técnicas de identificação e análise das 

dimensões e das variáveis de pesquisa que influenciam no 

desenvolvimento do processo de elaboração de mapas tecnológicos.  

   Foram identificadas e aplicadas as seguintes metodologias para suportar 

a análise: entendimento e verificação do processo atual de planejamento 

estratégico do CCCH: Diagnóstico do sistema de governança com missão, 

valores e objetivos; - Estrutura de Gestão; - Fluxo do Processo de 
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desenvolvimento Tecnológico empregado; - Escopo do projeto de pesquisa 

para elaboração do Plano Tecnológico; - Objetivos do Plano Tecnológico; - 

Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) pela 

primeira vez para o CCCH (Apêndice A). 

 Foram aplicadas todas as fases propostas pelo T-Plan (Phaal, Farruckh e 

Probert (2009) (Apêndice B a E). 

 Foi realizada a parte experimental no estudo de caso, que foi considerada 

inédita pelo próprio Dr. Rob Phaal em reunião com a autora desse trabalho 

durante a participação da conferência PicMet 2014 em Kanazawa – Japão 

(Apêndice F) 

 Foi possível construir e obter ao final da Fase 2 do trabalho o Plano 

Tecnológico para projetos de pesquisa em um Instituto de Pesquisa 

Pública pela primeira vez no  formato de TRM – Mapa de Rotas 

Tecnológicas com suas rotas tecnológicas, marcos críticos e principais 

camadas: Direcionadores Estratégicos Internos e Externos, Dimensões dos 

produtos, Dimensões das Tecnologias e Recursos Humanos, Materiais e 

de Infraestrutura para (Figura 25). 

 A aplicação destas técnicas objetivou entender as principais tendências e 

visões tecnológicas dos profissionais envolvidos no sentido de propor 

soluções visando atender as demandas originadas pelos Direcionadores 

estratégicos (Figura 25). 

 Foi possível desenvolver a metodologia para determinação dos fatores 

alavancadores e desafiadores tomando-se por base as literaturas Phaal, 

Farruckh e Probert (2009) (Figuras 8 e 9) e pelo Depositório Canadense 

s/d, “Evaluating Technology Roadmaps. A Framework for Monitoring and 

Measuring Result”. 

 Para as duas fases do trabalho Fase 1 – processo atual para elaborar 

plano tecnológico e Fase 2 – plano tecnológico T-Plan, fram identificados, 

determinados, mensurados e classificados os fatores que podem alavancar 

ou desafiar o processo de elaboração de Planos Tecnológicos no contexto 

de Instituições Públicas de Pesquisa (Tabelas 8 e 9). 

As entrevistas foram realizadas com um número limitado de 

especialistas e com um cliente, embora a qualidade do material tenha sido 
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satisfatória. Ainda devido a restrições operacionais, a maioria das entrevistas foi 

realizada individualmente, sendo que em alguns casos os participantes foram 

somente da área de pesquisa, quando o ideal seria ter também membros da área 

de operações e da alta direção. 

O grande benefício do processo de criação do Mapa de Rotas 

Tecnológicas é envolver e agregar os diversos stakeholders da organização e, por 

meio de reflexões conjuntas, estabelecer diretrizes setoriais e políticas 

tecnológicas visando aumentar a competitividade do setor.  Phaal, Farruckh e 

Probert (2003) recomendam que os participantes dos workshops devam incluir 

funções técnicas e comerciais (tais como Pesquisa e Desenvolvimento, 

manufatura, marketing, finanças e recursos humanos). 

Este Mapa Tecnológico permite aos seus Gestores a priorização e 

adoção de ações estratégicas em curto, médio e longo prazos, no sentido de 

gerar soluções de produto que sejam competitivas e inovadoras para os clientes e 

usuários finais. Mais do que a aplicação a um escopo específico, o método de 

análise e as ferramentas utilizadas podem ser empregados em estudos aplicados 

a outros aspectos tecnológicos, por que não, a outros ramos da tecnologia, o que 

atesta a utilidade desta pesquisa para o campo acadêmico na área de Gestão da 

Inovação. 
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8. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

As seguintes limitações tiveram impacto neste estudo: 

 Esse estudo considerou as variáveis de pesquisa identificadas do 

próprio processo de elaboração do Plano Tecnológico. Ele foi 

desenvolvido considerando as diretrizes do Depositório Canadense s/d, 

Evaluating Technology Roadmaps. A Framework for Monitoring and 

Measuring Result”, que sugere três dimensões ou fases: A primeira de 

planejamento que reflete as considerações, expectativas, comunicação 

e compromissos; A segunda referente ao desenvolvimento no uso da 

ferramenta do processo de realização do mapa, identificando questões 

sobre como monitorar, gerar iterações e subsequente aprendizado; A 

terceira e última dimensão objetiva a adoção da metodologia de forma 

rotineira, sustentável e expansão para outras áreas. Estudos futuros 

poderiam considerar outras variáveis externas ao processo que também 

poderão ser avaliadas como fatores alavancadores ou desafiadores ao 

na elaboração de Mapas de Rotas Tecnológicas. 

 A metodologia prescreve que diferentes partes interessadas no plano 

participem - somente houve a participação de duas partes. Ressalte-se 

que, durante a realização dos trabalhos, um gerente foi promovido a 

diretor e um pesquisador foi promovido a gerente. Portanto, houve uma 

mudança de time durante as entrevistas, mas todos participaram. Ao 

final, havia três níveis hierárquicos: pesquisadores, gerentes e diretor. 

 A avaliação do processo na fase 1 foi efetuada muito distante no tempo, 

em relação ao momento de sua elaboração.  

 O Workshop 1 ocorreu de 6 a 8 de novembro de 2013, enquanto o 

Workshop 2 aconteceu em 26 de junho de 2014. Durante esse 

intervalo, houve necessidade de preparar materiais como análise de 

SWOT, de concorrentes, de clientes e de fornecedores. Como esse 

plano foi avaliado sob o efeito de resultados dele, é possível que um 

lado abaixo do esperado tenha afetado negativamente o seu processo 

de elaboração. Essa distância de sete meses entre o Workshop 1 e 2; 

ou seja, o intervalo de tempo foi grande houve necessidade de 
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relembrar e até rediscutir os resultados ali alcançados quando da 

continuidade para os Workshop 2, 3 e 4. 

 Nem todos puderam participar das reuniões e Workshops juntos e neste 

caso perdeu-se rendimento nas interações foi necessário chamar os 

colegas para discussões polêmicas, com alinhamento dos pontos 

diferentes e inclusão de quatro novos itens que foram discutidos sem a 

participação de todos.  

 Os resultados dessa pesquisa em relação à metodologia (fatores, 

qualidade e satisfação) são limitados ao CCCH. Logo, estudos em 

outros ambientes de pesquisa precisam ser desenvolvidos, visando 

propiciar a validade externa desses resultados acerca da metodologia. 
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APENDICE A - DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DO CCCH 
 
 Na primeira fase do trabalho foram levantados os dados e processos 

iniciais do CCCH para elaboração de Planos Tecnológicos:  

Atividades:  

1) Pesquisa no Site do IPEN na internet identificou-se: 

O sistema de Governança do CCCH e como ele está alocado na estrutura do 

IPEN, o resultado está apresentado na Figura 32 e o – Organograma do 

Programa Célula a combustível suas respectiva áreas de desenvolvimento 

tecnológico (plataformas de desenvolvimento Tecnológico Figura 33. 

Nota: Os dados levantados foram ajustados e consolidados posteriormente 

em uma reunião realizada em 27 de setembro de 2013. 

 

 

Figura 32 - Sistema de Governança do CCCH e sua posição na estrutura do IPEN  
Fonte: www.ipen.br 
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Figura 33 - Organograma do Programa Célula a combustível e suas respectiva áreas de 

desenvolvimento tecnológico (Plataformas de desenvolvimento Tecnológico 
Fonte: www.ipen.br 

 

2) Estrutura da Gestão do CCCH 

A Figura 34 apresenta a estrutura e o desdobramento do Plano de negócios 

até compor o Programa Célula a Combustível do CCCH, enquanto que a 

Figura 35 simula o fluxo da demanda tecnológica para os projetos do CCCH. 

 

 

Figura 34 - Organograma do Programa Célula a combustível e suas respectivas áreas de 
desenvolvimento tecnológico (Plataformas de Desenvolvimento Tecnológico) 

Fonte: www.ipen.br 

http://www.ipen.br/
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Figura 35 - Simulação do Fluxo Processo de desenvolvimento Tecnológico do CCCH  

Fonte: Modelo original de PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2009), p. 51, adaptado para 
ICT – CCCH.  

 

3) Diagnóstico Atual do CCCH para Elaborar o Plano Tecnológico;  

Nota: O resultado do Diagnóstico realizado para o processo atual de 

Elaboração do Plano Tecnológico está descrito no item 5. FASE 1 - 

METODOLOGIA ATUAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO TECNOLÓGICO 

 

4) Para determinar a Missão, Visão e Objetivos foi realizada uma consulta no 

mesmo Site do IPEN. Posteriormente foi realizada uma reunião para 

adequação e consolidação dos dados levantados. A versão consolidada para 

cada item da Estratégia do CCCH é: 

 Missão: Gerar conhecimento científico-tecnológico, inovação e formação de 

recursos humanos na área de células a combustível, visando a melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira.  

Visão: É visão do Centro de Célula a Combustível e Hidrogênio manter-se 

referência nacional em pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área. 

Atuar institucionalmente, com participação das várias áreas de competência 

do IPEN-CNEN/SP, salvaguardando a propriedade intelectual em todo 

desenvolvimento tecnológico e de inovação  

Objetivos: 

O foco do programa é aplicação estacionária e geração de energia elétrica 

distribuída. São observados os seguintes itens principais:  
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 Desenvolvimento de pesquisa e tecnologia na área de células a combustível 

dos tipos membrana polimérica (PEMFC) e óxido sólido (SOFC).  

 Desenvolvimento de pesquisa e tecnologia na área de produção e purificação 

de hidrogênio, para operação de células a combustível.  

 Desenvolvimento de pesquisa na área de sistemas de células a combustível.  

 Desenvolvimento de infra-estrutura laboratorial buscando a sustentação, o 

estado da arte e a excelência nas áreas de atuação em células a combustível 

para aplicação estacionária.  

 Desenvolvimento de protótipos de células a combustível utilizando tecnologia 

própria, buscando otimização de componentes, processos, sistemas e 

desempenho operacional.  

 Desenvolvimento de sistemas integrados para geração de energia elétrica 

distribuída, permitindo ao IPEN-CNEN/SP ter uma geração de energia elétrica 

independente (de demonstração) com base em tecnologia de células a 

combustível.  

 Transferência tecnológica para o segmento produtivo e garantia de fluxo de 

recursos para projetos de P&D&I.  

 Prestação de serviços de engenharia e laboratórios atendendo demanda do 

segmento produtivo na qualificação e certificação da tecnologia de células a 

combustível.  

 Oferecimento de cursos e orientação de alunos de pós-graduação do IPEN-

CNEN/SP, além de cursos de treinamento em geral.  

 

5) Dados para definição do Projeto para Elaboração do TRM: 

Titulo do Projeto: Desenvolvimento Experimental de Componentes para 

Célula a combustível 

Escopo do Projeto: Células à Combustível Tipo MEA’s 

Objetivo: Desenvolvimento experimental de eletrodos, membrana, MEA’s, 

Placas Bipolares e Protótipo para Células a Combustível, análise da 

qualidade da energia, durabilidade e confiabilidade, para aplicações 

estacionárias. Ao final os produtos entregáveis são MEA’s, membranas, 

placas bipolares e protótipo de células a combustível. Além disso o projeto 

entregará patentes, publicações e formação de recursos humanos 

especializados. 
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Nota: Durante as reuniões individuais com os participantes foi realizada a 

revisão deste projeto foi revisado com alteração dos objetivos e outros itens 

relevantes e relacionados com o projeto original elaborado inicialmente sob 

demanda para o BNDES.  

Participantes: Dr. Estevam Spinacé; Dra. Elizabeth Santiago; Dr. Edgar 

Cunha; Dr. Almir Oliveira; Dr. Fábio Fonseca; Dr. Marcelo Linardi;  

 

6) Objetivos do Plano Tecnológico: 

 Produzir o conjunto MEA – Membrane Electrode Assembly de forma contínua. 

 Desenvolvimento da tinta catalítica para aplicação na membrana ou na 

camada difusora. 

 Desenvolver processos de deposição da camada catalítica diretamente na 

membrana de Nafion ou caso isso não aconteça, fazer a deposição na 

camada difusora. 

 Viabilizar o processo de junção da camada difusora e membrana via 

utilizando o sistema de calandras, de forma contínua.  

 Obter o conjunto de MEA com densidade de potência iguais ou melhores 

àquelas obtidas anteriormente adequada.  

 Desenvolver técnica (via química ou mecânica) de produção em série de 

eletrodo de difusão de gases. Este componente constitui de 2 camadas 

difusora e camada catalítica para produção em série 

 Deverá ser conhecimento para produzir os MEA’s, de modo a obter melhor e 

maior contato entre os eletrodos de difusão de gás e a membrana. 

 Avaliar o desempenho da MEA para processo de produção em grande porte. 

Os MEA’s Serão fracionados em várias partes da MEA para garantir a 

qualidade do produto gerado. 

 Para avaliação da qualidades do MEA produzido (144 cm²), serão testados 

várias sessões de 5cm² escolhidos aleatoriamente desta área total. 

 Produzir eletrocatalisadores de Pt, Pd, Ligas de Pt, ligas de Pd 

 Avaliar eletroquímica destes catalisadores, como estudos das reações de 

oxidação antes dos testes em Células a Combustíveis. Por intermédio deste 

estudos é possível avaliar catalizadores para serem empregados na célula a 

combustível. Eles podem ser catódicos ou anódicos. 

 Projetar novos eletrodos de difusão gasosa, com redução de custo. 
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APENDICE B - WORKSHOP 1 / MARKET 

 

Mecanismos de Integração do CCCH 

É no primeiro Workshop que se realiza a reflexão e análise dos fatores, 

características e atividades que são influenciados pelo mapeamento tecnológico. 

A Figura 36 apresenta o modelo referente aos benefícios da integração da 

metodologia T-Plan adaptado para este o processo de desenvolvimento do 

CCCH. 

 

Posicionamento Estratégico do CCCH 

Nesta primeira parte de Planejamento do T-Plan a metodologia prevê 

uma verificação do posicionamento estratégico do CCCH no mercado, 

considerando os processos de Gestão de Tecnologia e seus processos de 

geração e exploração. A Figura 37 representa o produto final desta interação. 

Destaque especial para a Figura 37 quanto ao fato de que o produto 

do CCCH não é a Célula o Combustível operacional, mas sim o conhecimento 

gerado para o desenvolvimento da Célula a Combustível até se chegar chegando 

ao protótipo. O CCCH também não fornece seus produtos diretamente ao 

consumidor final, mas sim para o MCTI – Ministério da Ciência Tecnologia e 

Inovação, MME – Ministério de Minas e Energia, Áreas de P&D das empresas e 

Agências de fomento.  
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Figura 36 - Esquema do “TRM” como Mecanismo de Integração  

Fonte: Modelo original de PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2009), p. 51, adaptado para 
ICT – CCCH 

 
 

 
Figura 37 - Esquema do Posicionamento Estratégico do CCCH para os processos de Geração e 

Exploração de Tecnologia  
Fonte: Figura adaptada pela autora a partir de PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2009). 

 
É importante destacar ainda que o modelo original de processo do T-

Plan foi adaptado para aplicação em uma ICT Pública; neste caso, foi para o 

CCCH. 
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Objetivos 

Os principais objetivos para a aplicação do T-Plan: Mapeamento da 

Tecnologia de Início Rápido no CCCH foram: 

 Apoiar o início dos processos de “TRM” específicos do CCCH. 

 Estabelecer ligações-chave entre recursos de tecnologia e forças motrizes do 

CCCH. 

 Identificar gaps importantes no mercado, no produto e na inteligência 

tecnológica. 

 Desenvolver pela primeira vez um mapa do roteiro de tecnologia para uma ICT 

Pública. 

 Apoiar as iniciativas de estratégia e planejamento de tecnologia no CCCH. 

 Apoiar a comunicação para divulgar melhor os produtos tecnológicos do 

CCCH. 

 Manter um ambiente atrativo para captação de recursos humanos para 

fortalecer os processos de desenvolvimento de tecnologia no CCCH (parceiros 

e Colaboradores). 

 Atender a requisitos da Alta Direção do IPEN. 

 Aplicar a ferramenta para identificar competências e adesão às novas técnicas, 

inovações e mecanismos gerenciais. 

 

Benefícios do TRM 

Os principais benefícios que o T-Plan proporciona são: comunicação 

efetiva e compartilhada da estratégia tecnológica desenvolvida e apoio ao 

planejamento de tecnologia; Identificação de tendências tecnológicas; 

Identificação das capacitações tecnológicas críticas; Balanceamento entre os 

direcionadores estratégicos internos e externos. 

Com participantes de áreas multidisciplinares tanto para funções 

técnicas como financeiras e comerciais, o mapa proporciona um estreito laço no 

relacionamento entre os envolvidos, com forte engajamento para ligar as novas 

tecnologias a serem desenvolvidas com os produtos, serviços e recursos, até se 

chegar aos direcionadores estratégicos (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2009). 
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Mercado para o Estudo de Caso - CCCH 

Neste workshop consideram-se as informações relacionadas com a 

camada mercado/negócio do roadmap. Essas informações resumidas na forma 

de direcionadores de mercado (ambiente externo) e de direcionadores de negócio 

(ambiente interno), que representam o porquê ou a motivação que justifica o 

desenvolvimento dos novos produtos e de novas tecnologias na organização 

(OLIVEIRA et al., 2013). 

A realização do WS1 para o estudo de caso do CCCH foi realizado em 

duas reuniões de 2h cada, em 06 e 08 nov.2013 e foi sustentado por reuniões 

individuais com os participantes. 

 

Seleção do Projeto  

Nesta primeira dinâmica do Workshop 1 de Mercado, com a 

participação de todos os envolvidos, realizou-se a seleção do projeto. O projeto 

selecionado pertence à plataforma tecnológica da linha de produtos referente à 

Célula a Combustível do tipo PEM - Prótons Proton Exchange Membrane.  

Durante a realização desta pesquisa, foi necessário mudar o projeto 

selecionado, pelos motivos a seguir expostos. O projeto em sua versão inicial foi 

solicitado pelo BNDES, sob a denominação de Montagem dos conjuntos Eletrodo-

Membrana de forma contínua e em escala piloto. Ocorre que durante a realização 

dos trabalhos este projeto foi interrompido, fato este que motivou selecionar outro 

da mesma plataforma em substituição para a elaboração do TRM. Em reuniões 

individuais com os participantes foram realizadas as alterações dos objetivos e de 

outros itens relevantes e relacionados com o projeto original elaborado 

inicialmente. O nome do novo projeto selecionado foi Desenvolvimento 

Experimental de Componentes para Célula a Combustível.  

 

Objetivo Principal do Projeto  

Desenvolvimento experimental de eletrodos, membrana, MEA’s, Placas 

Bipolares e Protótipo para Células à combustível, análise da qualidade da 

energia, durabilidade e confiabilidade, para aplicações estacionárias. Ao final, os 

produtos entregáveis são MEA’s, membranas, placas bipolares e protótipo de 

células à combustível. Adicionalmente, o projeto entregará, entre 2020 e 2024, 

patentes, publicações e formação de recursos humanos especializados. 
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Objetivos Secundários do Projeto  

1. Desenvolvimento de componentes: como catalisadores 

(eletrocatalisadores baseados em Pt para diferentes reações), Membranas 

para CaCs de alta temperatura, Placas Bipolares com diferentes 

configurações. 

2. Desenvolvimento de processos de deposição da camada catalítica 

diretamente na membrana de Nafion e/ou na camada difusora, visando 

obter um processo eficiente e de baixo custo. 

3. Desenvolvimento de técnica (via química ou mecânica) de produção em 

batelada de eletrodo de difusão de gases. 

4. Desenvolvimento de tecnologia para produzir os MEA’s de modo a obter 

melhor e maior contato entre os eletrodos (p.ex. prensagem). 

5. Obtenção dos MEA’s com eficiência equivalente a processos em escala de 

laboratório. 

6. Avaliação do desempenho dos MEA’s para processo de produção de 

diferentes tamanhos e em escala de laboratório. 

7. Para avaliação da qualidade do MEA produzido (144 cm²), futuramente 

serão testadas várias sessões de 5cm² escolhidas aleatoriamente desta 

área total. 

8. Avaliação de CaC unitárias com componentes otimizados a partir de testes 

de desempenho e durabilidade. 

 

Dimensões de Desempenho dos Produtos  

No inicio deste workshop, a unidade de análise deve ser comunicada e 

compreendida pelos participantes, o que é feito com a descrição das dimensões 

na linha de desempenho do produto ou da plataforma tecnológica escolhida. As 

dimensões de desempenho explicam as principais características de produto e 

compreendem grupos que correlacionam requisitos de mercado, especificações 

técnicas e soluções tecnológicas. Podem existir requisitos específicos e 

tecnologias que participam simultaneamente em várias dimensões de 

desempenho. O importante é lembrar que o objetivo do levantamento é entender 

o produto e facilitar as discussões sobre o mercado, negócio, especificações 

técnicas e tecnológicas (OLIVEIRA et al., 2013).  
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O “Desempenho” constitui um meio de ligar o Mercado, o Produto e a 

Tecnologia. A Figura 38 representa as dimensões de desempenho do produto, 

onde há participação das forças motrizes do mercado ’puxando” a necessidade de 

novas tecnologias e, de outro lado, há capacidade e restrições tecnológicas que 

’empurram‘ as demandas de novas tecnologias. A área cinza ao fundo representa 

o envelope de desempenho do produto limitado às suas dimensões que podem 

estar relacionadas a características como tamanho, peso, velocidade etc. 

 

 
 

Figura 38 - Esquema para representação das dimensões de desempenho do produto 
considerando as forças motrizes do mercado, as capacidades e restrições tecnológicas e as 

características o produto 
Fonte: traduzido de PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2009) 

 
Realizou-se uma sessão de brainstorming com os participantes do 

workshop 1 para identificar os aspectos de desempenho do produto que eram (ou 

poderiam ser) importantes para o mercado e que a tecnologia pode proporcionar. 

Naquele momento, foram consideradas as dimensões quantitativas e qualitativas 

dos produtos; foram incluídos os ’pontos de vista‘ de mercado, produto ou 

tecnologia e principalmente as dimensões–chave, estas últimas são aquelas que 

se sobressaem por ter grande valor potencial para o cliente ou serem atraentes 

para a empresa. 

As Tabelas 10 a 14 apresentam os resultados do brainstorming 

estruturado para o CCCH quanto às dimensões de desempenho dos produtos 

identificados para a plataforma CaC tipo PEN. 
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Tabela 10 - Dimensões de Desempenho das MEA’s 

# Dimensões de Desempenho do Produto MEA’s  

1 Atingir no min. 500 mA/cm² a 0,6V 

2 Área geométrica objetivo de 144 cm² 

3 Tipo de Catalisador considerado a base de Pt 

4 Material da Membrana: Membrana Nafion 115 

5 Qualidade da Membrana: Alta homogeneidade  

6 Obter para condição de produção - reprodutibilidade em escala 
seriada 

7 Na dimensão custo: menor custo em relação ao processo atual 

8 Qualidade da Membrana - confiabilidade 

Fonte: elaboração própria 

 
Tabela 11 - Dimensões de Desempenho da PLACA BIPOLAR 

# Dimensões de Desempenho do Produto PLACA BIPOLAR  

1 Área geométrica de 300cm²  

2 Alta condutividade elétrica 

3 Menor espessura possível para garantir a integridade  

4 Material compósito contendo grafite 

5 Canais de fluxo otimizado 

6 Alta homogeneidade  

7 Reprodutibilidade em escala seriada 

8 Menor custo em relação ao processo atual. Busca constante de 
redução de custo 

9 Confiabilidade 

Fonte: elaboração própria 
 

 
Tabela 12 - Dimensões de Desempenho do PROTÓTIPO CaC 

# Dimensões de Desempenho do Produto PROTÓTIPO CaC  

1 Potência 1kW elétrico 

2 Tecnologia 100% nacional 

3 Custo competitivo 

4 Eficiência / densidade de potência alta 

5 Confiável / 1000 h de operação 

6 Segundo as normas de segurança 

Fonte: elaboração própria 
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Tabela 13 - Dimensões de Desempenho da BATERIA 

# Dimensões de Desempenho do Produto BATERIA(1) 

1  Potência 22kW elétrico, em 5 módulos 

2 Tecnologia 100% nacional 

3 Custo competitivo 

4 Eficiência / densidade de potência alta 

5 Confiável / 1000 ciclos de carga e descarga 

6 Segundo as normas de segurança 

Fonte: elaboração própria 

 
NOTA(1): Em reunião no dia 08/05/2014 o produto BATERIA foi excluído, pois a 
tecnologia de Bateria foi planejada para o projeto original elaborado sob demanda para o 
BNDES. Este projeto considerava inicialmente que a bateria seria desenvolvida por meio 
de parceria com a Universidade de Ribeirão Preto, CCCH e Electrocell. 

 
Tabela 14 - Dimensões de Desempenho da PI / PC / RH 

# Dimensões de Desempenho do Produto PI / PC / RH - Patentes / 
Publicações Científicas / Formação de Recursos Humanos  

1 Patentes – CaC nacionais 

2 Publicações Científicas nacionais e internacionais 

3 Formação de Recursos Humanos especializados 

Fonte: elaboração própria 

 
 

Direcionadores de Produto Mercado e de Negócio 

Depois de entendidas as dimensões de desempenho do produto, são 

feitas as discussões sobre os direcionadores de mercado e do negócio. Os 

direcionadores de mercado consideram desde as tendências gerais do mercado 

até as necessidades e requisitos específicos dos clientes de cada segmento. Os 

direcionadores de negócio são identificados a partir dos objetivos estratégicos 

provenientes do plano tecnológico, da missão e da visão da organização. Assim é 

preciso que a equipe conheça essas informações e seja capaz de desdobrá-las 

em direcionadores para a unidade em análise. Quando muitos membros da 

equipe desconhecem a estratégia do negócio e da organização, pode ser 

necessário realizar uma reunião apenas para a discussão desse assunto 

(OLIVEIRA et al., 2013).  

Compreendem as Forças Externas de Mercado as entidades que 

receberão a tecnologia pesquisada – neste caso, Electrocell, MCTI, CNEN, áreas 
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de P&D, e Forças Motrizes internas do negócio, para este estudo de caso, é o 

CCCH, refletindo a motivação, necessidades e benefícios subjacentes da 

entidade que entrega e daquela que recebe o conhecimento ou produto gerado. 

O levantamento das dimensões de desempenho do produto foi 

realizado com os participantes, utilizando-se a ferramenta de brainstorming 

estruturado. Nessa dinâmica, consideraram-se as tendências e forças motrizes 

que afetam os clientes-chave e a concorrência (intermediários e finais), objetivos 

estratégicos do CCCH e as possíveis variações que as forças motrizes podem 

sofrer com o passar do tempo e/ou o setor. As Tabelas 15 e 16 apresenta o 

resultado do brainstorming estruturado para o CCCH, para os Direcionadores / 

Motivações Internas e Externas. 

 
Tabela 15 - Direcionamentos/ Motivações Internas do CCCH 

# Direcionadores Internos 

1 Geração de Conhecimento Científico Tecnológico  

2 Formação de recursos Humanos 

3 Manter e Melhorar a infraestrutura do CCCH 

4 Atender ao Plano Diretor 

5 Buscar recursos em órgãos de fomento 

6 Aumentar a produtividade científica individual 

7 Atender às políticas públicas do MCTI 

Fonte: elaboração própria 

 
 

Tabela 16 - Direcionamentos/ Motivações Externas do Mercado 

# Direcionamentos Externos do Mercado (2) 

1 Desenvolvimento de Conversores de energia eficientes e 
ambientalmente amigáveis 

2 Redução global de emissões – efeito estufas 

3 Mudança da matriz energética renovável (MCTI e MME) 

4 Programa Nacional de Célula a Combustível (MCTI) 

Fonte: elaboração própria 

 
NOTA(2): Estes direcionadores externos são indiretos para o CCCH, eles precisam de 
uma empresa para ligar estas características para transformar em produto. Esta entidade 
seria responsável para transformar a Pesquisa em P&D. Exemplo típico é a Marinha 
dentro do IPEN com o desenvolvimento do enriquecimento do urânio. O produto final 
mais importante é pesquisa que vai se tornar um bem para a sociedade e não só a 
formação pessoal. 
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Identificar e Priorizar as Forças Motrizes e Segmentos de Mercado 

Finalizada a lista de direcionadores de mercado e de negócio, é feita 

uma análise para verificar identificar e priorizar os segmentos de mercado. Neste 

estudo de caso, foram identificados e selecionados os seguintes segmentos que 

atuam na mesma área que o CCCH: Politica Publica MCTI – Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação; CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear; 

IQ-USP São Carlos – Instituto de Química da USP de São Carlos; a Ballard – 

empresa canadense especializada em Célula a Combustíveis. 

A priorização é feita em uma escala de 0 a 10, sendo 0 a menor 

prioridade e 10 a maior prioridade. Se a unidade em análise envolver mais de um 

segmento de mercado ou unidade de negócio, o período de atuação e priorização 

pode ser diferente para cada um desses grupos, pois eles normalmente têm 

necessidades e objetivos diferentes entre si (OLIVEIRA et al., 2013). 

A Tabela 17 apresenta a priorização das Forças Motrizes Internas e 

Externas, enquanto a Tabela 18 apresenta a priorização das Forças Motrizes 

para os Segmentos de Mercado que operam com os mesmos produtos que o 

CCCH. 

 
Tabela 17 - Priorização das Forças Motrizes Internas do CCCH 

# Priorizar Forças Motrizes da CCCH  Prioridade 
(3) 

1 Geração de Conhecimento Científico Tecnológico  10 

2 Formação de recursos Humanos 10 

3 Manter e Melhorar a infraestrutura do CCCH 7 

4 Atender ao Plano Diretor 8 

5 Buscar recursos em órgãos de fomento 9 

6 Aumentar a produtividade científica individual 9 

7 Atender à políticas públicas do MCTI 7 

Fonte: elaboração própria 
 

NOTA (3): Priorização realizada em consenso de todos na reunião do WORKSHOP 2 
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Tabela 18 - Priorização das Forças Motrizes Externas do MERCADO 

# Priorizar Forças Motrizes do 
Mercado (4) 

Politica 
Publica MCTI  

CNEN  IQ-USP São 
Carlos  

Ballard 

1 Desenvolvimento de Conversores 
de energia eficientes, 
economicamente viável e 
ambientalmente amigáveis 

10 5 10 10 

2 Redução global de emissões – 
efeito estufas 

10 7 10 10 

3 Mudança da matriz energética 
renováveis (MCTI e MME) 

7 5 10 10 

4 Programa Nacional de Célula a 
Combustível (MCTI) 

8 8 8 7 

5 Nacionalização da Tecnologia 
(como desenvolvimento de 
periféricos para CaC) 

10 7 8 1 

Fonte: elaboração própria 
 

NOTA(4): Priorização realizada em reunião individual pelo Sr. Marcelo Linardi – Diretor na 
reunião do dia 07/08/2014. 

 

Identificar Concorrentes e Discutir a Posição Competitiva  

Esta análise proporciona uma reflexão dos participantes no sentido de 

identificar os concorrentes e discutir a sua posição competitiva. A atividade 

consiste em concentrar-se nos segmentos, identificar os produtos competitivos e 

concorrentes mais importantes do mercado, levantar quais são os pontos fortes e 

os pontos fracos dos concorrentes e apontar quais são as implicações 

estratégicas para o CCCH, os produtos e as tecnologias.  

A Tabela 19, a seguir, apresenta a análise crítica para a Posição do 

Mercado considerando os segmentos de produtos concorrentes e a Tabela 20 

analisa o posicionamento do mercado considerando o posicionamento das 

empresas. 
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Tabela 19 - Posição Competitiva dos PRODUTOS CONCORRENTES DO MERCADO 

# Mercado Forças Fraquezas Implicações 
Estratégicas 

 Segmento    

1 Bateria Já desenvolvida / 
simples / no 
mercado 

Vida curta / baixa 
confiabilidade / 
pesada / baixa 
densidade de energia 
por peso / segurança 

Custo / fácil 
aplicação 

2 Motor de 
combustão interna 
(estacionário / 
veicular) 

Baixo custo / 
produção em 
escala / tecnologia 
dominada e 
confiável 

Baixa eficiência / 
poluidor /ruído / 
desgastes das partes 
móveis / 

Priorizada 
economicamente e 
politicamente no 
modelo atual 

3 Rede Elétrica 
(Grid) 

Baixo custo / 
disponível 

Ambientalmente 
agressivo (para 
termoelétricas) 
(hidrelétricas por 
conta do impacto 
ambiental das 
represas) / escassez 

Priorizada 
economicamente e 
politicamente no 
modelo atual 

4 Geração de 
energia distribuída 
(consumo local) 
gerada por outros 
dispositivos como 
voltaica, 
biodigestor, 
microturbina, 
eólica, PCH 

Já desenvolvida / 
disponível no 
mercado 

Fator ambiental, 
custo, intermitência 
na geração. 

Custos e maturidade 
tecnológicos 

Fonte: elaboração própria 
 

Tabela 20 - Posição Competitiva das ORGANIZAÇÕES CONCORRENTES DO MERCADO 

# Mercado Forças Fraquezas Implicações 
Estratégicas 

 Organizações Concorrentes 

1 ICT’s e 
Universidades 

Infraestrutura, 
recursos humanos e 
financeiros 

Pesquisa não 
direcionada e não 
aplicada 

Programas de 
Governo 
Internacional  

2 Empresas 
Nacionais e 
Internacionais 

Infraestrutura, 
recursos humanos e 
financeiros 

Prioriza o resultado a 
curto prazo, 
compromete os 
resultados de longo 
prazo. 

Estão nos Países 
Sede 

3 Governo com 
outras políticas 
prioritárias  

Recursos 
Financeiros (bolsas 
e pesquisa) 

Volatilidade Políticas 
(Hype - Pico de 
modismo) 

Volatilidade Políticas 
(Hype - Pico de 
modismo)  

Fonte: elaboração própria 
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Análise de SWOT, GAP’s e Plano de Ação para CCCH  

Esta análise serve para identificar as oportunidades com maior chance 

de sucesso para a empresa, relacionando-as com os pontos fortes. Permite que a 

empresa identifique quais as competências que possui e que irão facilitar o 

alcance das oportunidades identificadas. 

Análise SWOT – composta pelas seguintes análises: 

 Relação das oportunidades com os pontos fortes 

 Se o ponto forte tem uma relação positiva na busca de uma oportunidade 

 Relação das oportunidades com as fraquezas 

 Se as fraquezas podem impedir a busca da oportunidade 

 Relação das ameaças com os pontos fortes 

 Qual o impacto da ameaça nas forças da empresa 

 Relação das ameaças com os pontos fracos 

 Se as ameaças potencializam um ponto fraco 

 

A Figura 39 apresenta o resultado em pontos para a Matriz SWOT 

realizada para a análise das Forças Fraquezas, Ameaças e Oportunidades para o 

CCCH. Esta análise foi utilizada para a elaboração do plano com mecanismos e 

ações para preenchimento das lacunas em conhecimento, também conhecidas 

como GAPs. Este resultado está apresentado na Tabela 21. 

Resultados da Fase 2 e Workshop 1- Mercado para análise da matriz SWOT e 
mecanismos para preenchimento dos GAP’s. 
 

 
 

Figura 39 - Resultado da análise da matriz SWOT para o CCCH 
Fonte: elaboração própria 
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Tabela 20 - Mecanismos e Ações para preenchimento dos GAP’s identificados na Análise SWOT 

# GAP’s Fontes de 
informações 

Mecanismos para preenchimento de GAP’s 

1 Infraestrutura Ampliação da 
oferta de 
recursos de 
Infraestrutura 

- Projetos de grande porte poderão suprir as melhorias em infraestrutura 
(como projetos Temáticos / BNDES). 
- Colaboração com outras ICT’s e Empresas poderá suprir necessidades 
não disponíveis no CCCH. 
- A boa Infraestrutura suportaria o desenvolvimento de outras 
tecnologias que concorrem hoje com a célula a combustível, como por 
exemplo, o desenvolvimento de baterias (não é um Gap). 

2 Grupo 
Multidisciplinar 

Ampliação do 
quadro de 
recursos 
humanos 

- Estabelecer parcerias com Universidades, ICT’s e Empresas nacionais 
e internacionais. 
- Projetos de grande porte proporcionam a contratação de recursos 
humanos adicionais sob demanda (temporários ou efetivos, se houver 
concursos). 

3 Imagem 
CCCH 

Melhorar 
exposição do 
CCCH nas 
mídias  

- Melhor divulgação do CCCH na mídia: Participar em comunidades 
sociais; Palestrar em Universidades, Empresas, Eventos (Conferências e 
Congressos); - Dar mais entrevistas para jornais, rádios e revistas. 
- Ter uma área interna ou terceirizada para divulgação do CCCH, para 
atrair mais investimentos para os projetos. Divulgar internamente no 
País. 
- Aumentar as interações com universidade e institutos no exterior. 

4 Recursos 
Humanos 

Contratação de 
Recursos 
Humanos 

- Realizar concursos tivessem maior oferta de vagas e mais frequentes. 
Dificuldade de contratação de Recursos Humanos, pois depende de 
concursos. 
- Maior quantidade de projetos com bolsas disponíveis. 
- Contratar via recursos de projetos de acordo com a demanda. 
- As parcerias com instituições poderiam ser úteis para cobrir a demanda 
Recursos Humanos especializados. 
- Ter um planejamento para contratação de Recursos Humanos segundo 
o Plano Tecnológico e Estratégico (antigamente havia um curso 
preparatório para pessoas contratadas) 

5  Recurso 
Financeiro 
Sazonal 

Melhor 
distribuição dos 
recursos 
financeiros 

- Disponibilizar recursos de forma ágil e com maior frequência e 
programas contínuos. 
- Investimentos das Empresas em projetos específicos em parceria. 
- Disponibilizar maior investimento governamental para a Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 
- Maior participação das empresas Nacionais e Internacionais no 
desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
- Desenvolver redes nacionais e internacionais de trabalho específicas, 
com equipes dedicadas e investimentos direcionados e contínuos. Ou 
reativar a rede de CaC. 

6 Burocracia Lei 
8666 

Atualização da 
Lei 

- É necessária uma nova Lei que facilite a compra de materiais para uso 
em P&D.  
- Maior autonomia na aquisição dos materiais e equipamentos para o 
laboratório. 
- A troca de itens do orçamento de projetos já aprovados deveria ser 
menos burocrática.  
- Facilitar a aquisição de bens e materiais para os projetos de pesquisas 
- Linha direta para importação e aquisição de bens indispensáveis aos 
projetos 
- Lei específica para P&D. 

7 Áreas 
Correlatas 

Monitoramento 
das novas 
tendências 
mundiais para 
CaC 

- Acompanhar e monitorar constantemente as tecnologias concorrentes 
e inovadoras em todas as áreas para estar na vanguarda do 
conhecimento.  
- Treinar recursos humanos nacionais em ICT’s e Empresas 
Internacionais. 
- Desenvolver uma política Nacional para monitorar essas tecnologias 
correlatas à CaC., para propor para os ICT’s o desenvolvimento dessa 
nova tecnologia.  
- Fortalecer o desenvolvimento de outros tipos de CaC (como estudar 
CAC de PAFC ou PEM de alta temperatura) 

Fonte: elaboração própria  
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Conforme a teoria, as informações e provocações elaboradas no 

Workshop 1 geram dados para a realização dos próximos workshops. Para o 

Workshop 2, portanto, são consideradas as análises realizadas para as 

dimensões dos produtos, para as forças motrizes internas e externas e as suas 

priorizações identificadas. Os resultados da análise das lacunas de conhecimento 

- Gaps da análise SWOT fortalecem as análises das limitações de competências 

e recursos do CCCH. 
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APENDICE C -WORKSHOP 2 / PRODUTO 
 

Neste workshop são consideradas as informações relacionadas com a 

camada de produto do Roadmap, como mostra a Figura 40. Tais informações 

abordam as características técnicas dos produtos, que precisam ser definidas de 

acordo com os direcionadores estratégicos do negócio. Além dos produtos, 

nesse workshop também são considerados os serviços que precisam ser 

planejados e desenvolvidos na organização. Os produtos e serviços representam 

o “o quê?” e são oferecidos ao mercado para atender às suas necessidades e 

também para atingir os objetivos do negócio (OLIVEIRA et al., 2013).  

 

 
Figura 40 - Desenvolvimento dos dados referente aos impactos dos aspectos dos produtos com 

as forças motrizes do Mercado (externas) e da Empresa (internas)  
 

Nota: Eles serão classificados considerando-se os impactos e prioridades 
 

Fonte: traduzido de: FARRUKH; PHAAL; PROBERT, 2003, p. 12 

 
No início deste workshop, as características técnicas da linha de 

produto selecionada são analisadas e organizadas na forma de uma lista, assim 

como foi feito para os direcionadores no Workshop de mercado. Finalizada essa 

tarefa, as características são divididas em grupos similares, nomeados de áreas 

técnicas do produto (OLIVEIRA et al., 2013). A Figura 41 apresenta Matriz para 

análise das prioridades que objetiva ponderar a importância do produto para o 

Mercado. Ela é realizada por meio da análise de impacto dos conceitos de 

aspectos do produto com as forças motrizes do Mercado e do CCCH. 
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Figura 41 - Matriz de análise dos impactos entre as características do produto (conceitos de 

aspectos do produto) e as forças motrizes 
Fonte: elaboração própria 

As áreas técnicas do produto são avaliadas em relação ao potencial 

que têm para suprir os direcionadores de mercado e de negócio. Essa avaliação 

é feita por uma matriz de correlação, como mostra a Figura 42, na qual é 

utilizada a nota de prioridade dos direcionadores de mercado e de negócio para 

ponderar a importância das áreas técnicas do produto. Isto é, quando uma área 

técnica tiver maior impacto nos direcionadores com maior importância, sua nota 

aumenta e ela passa a ter mais importância que as outras áreas. No fim da 

avaliação, as notas das áreas técnicas são normalizadas de acordo com a maior 

nota obtida na base 10, para facilitar a comparação e visualização das áreas 

críticas. 

 

 
 

Figura 42 - Priorização das Dimensões de Desempenho do Produto 
Fonte: adaptado de PHAAL; FARRUKH; PROBERT (2009) 
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Direcionadores

(Escala de 10 a 0)



122 

 

 

Conceitos de Aspecto de Produto  

Estes são aspectos-chave ou conceitos de Produto com potencial para 

atingir as forças motrizes do mercado e do CCCH. Para este estudo de caso, 

foram considerados os aspectos dos produtos MEA’s, Placa Bipolar, Protótipo 

CaC e Patentes-Publicações Científicas-Formação de Recursos Humanos. 

Importante lembrar que o produto Baterias foi desconsiderado durante o 

workshop 1, portanto, foram considerados os conteúdos das Tabelas 7, 8, 9 e 

11.  

Para este workshop 2 foram avaliadas também quais outras 

“Estratégias de Produto” poderiam atender à gama de forças motrizes de 

mercado e do CCCH no futuro. Abriu-se também a oportunidade de verificação 

de novas plataformas ou outro tipo de evolução futura. Houve a reflexão sobre ter 

em mente que as forças motrizes podem mudar com o passar do tempo e podem 

depender do segmento de mercado. 

 

Forças Motrizes de Mercado/CCCH 

Compreendem forças externas de Mercado e forças motrizes internas 

do negócio - CCCH, refletindo a motivação, necessidades e benefícios 

subjacentes do ’Cliente’ e do CCCH. Para este workshop, foram consideradas as 

Tabelas 15 e 16. 

 

Impacto de Aspectos do Produto  

Foram realizadas as análises nas quais, para cada conceito de 

aspecto de produto, era classificado o impacto causado em cada força motriz de 

mercado/empresa, por vez, considerando três níveis de avaliações: 1 para baixo 

impacto, 2 para médio impacto e 3 para alto impacto. O Impacto é definido como 

o ‘potencial de satisfazer a força motriz. Para estes mesmos três níveis, ele pode 

ser positivo ou negativo, aqueles considerados negativos foram marcados com o 

“X”. 

As Figuras 40 a 42 (APENDICE C) referem-se aos resultados obtidos 

para o workshop 2 na análise dos impactos para os produtos MEA’s, Placa 

Bipolar, Protótipo CaC e Patentes-Publicações Científicas-Formação de 

Recursos Humanos. 
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NOTA(5):: Durante o desenvolvimento deste workshop identificou-se que para o 
CCCH, as MEA’s para alta temperatura são a próxima geração das MEA’s e uma 
demanda do cliente, portanto, tal item foi considerado nesta análise.  
 
NOTA(6):: Por outro lado, ficou claro para o CCCH que no desenvolvimento do 
Protótipo CaC, os aspectos de segurança, operacionalização dos processos e 
tecnologia amigável para os novos projetos serão desenvolvidos na fase seguinte 
à pesquisa ou diretamente no cliente, durante o desenvolvimento e customização 
da tecnologia. 
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APENDICE D - WORKSHOP 3 / TECNOLOGIA 
 

Nesse workshop são consideradas as informações relacionadas com a 

camada Tecnologia do roadmap. Aqui são identificados tecnologias e recursos 

adicionais (competências, parcerias, investimentos etc.) necessários para 

viabilizar as características definidas como prioritárias no workshop de produto. 

Tais tecnologias e recursos representam o ’como?’ (OLIVEIRA et al.,2013). 

No começo desse workshop, os resultados do workshop de produto 

são utilizados em dinâmicas exploratórias (brainstorming, pesquisas etc.) que 

buscam identificar tecnologias e recursos. Com essa dinâmica, é criada uma lista 

de tecnologias, que é analisada e nivelada por meio do mesmo procedimento 

aplicado nos outros workshops. O resultado é organizado em grupos de 

tecnologias ou recursos similares (OLIVEIRA et al., 2013). 

Em seguida, uma nova avaliação usando matrizes de correlação é 

efetuada. O propósito é priorizar os grupos de tecnologias e recursos a partir das 

prioridades das dimensões de desempenho técnicas de produto. O processo de 

cálculo é o mesmo adotado no processo do produto, mas com as áreas técnicas 

na posição dos direcionadores e os grupos de tecnologias e recursos no lugar 

das dimensões de desempenho do produto. Ao final tem-se como resultado uma 

priorização dos grupos de tecnologias e recursos com maior potencial para 

impactar as áreas técnicas do produto. A Figura 43 apresenta matriz que 

determina o impacto da resposta tecnológica e os impactos dos respectivos 

recursos no desenvolvimento das soluções tecnológicas. 
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Figura 43 - Matriz para análise de impacto dos conceitos de aspectos do produto com as forças 

motrizes do Mercado e Recursos do CCCH 
Fonte: elaboração própria 

 
As Figuras 43 a 51 referem-se aos resultados obtidos para o 

workshop 3 na análise dos impactos para o desenvolvimento das tecnologias e 

recursos humanos necessários para o atendimento das características dos 

produtos MEA’s, Placa Bipolar, Protótipo CaC e Patentes-Publicações 

Científicas-Formação de Recursos Humanos, priorizadas no workshop 2. A 

Legenda a seguir apresenta os três níveis de impactos considerados nesta 

análise 
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Figura 44 - Impacto de Aspectos do Produto MEA’s para forças Motrizes Externas (Mercado) e 

Internas (CCCH) (5) 
Fonte: elaboração própria 

Impacto de Aspectos do Produto  CCCH

Empresas Nacionais e 

Internacionais
Ballard 10 10 10 7 1 - - - - - - -

ICT’s e Universidades
IQ-USP São Carlos 10 10 10 8 8 - - - - - - -

Governo com outras políticas 

prioritárias 
CNEN 5 7 5 8 7 - - - - - - -

Governo com outras políticas 

prioritárias 
MCTI 10 10 7 8 10 - - - - - - -

CCCH CCCH - - - - - 10 10 9 9 8 7 7

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Forças Motrizes de 

Mercado /  CCCH

Plataforma Tecnológica

Dimensões de 

Desempenho do 

Produto

1. Desenvolvimento 

de Conversores de 

energia eficientes, 

economicamente 

viável e 

ambientalmente 

amigáveis

2. Redução 

global de 

emissões – 

efeito estufas

3. 

Nacionalização 

da Tecnologia 

(como 

periféricos para 

CaC)

4. Mudança da 

matriz 

energética 

renováveis 

(MCTI  e MME)

5. Programa 

Nacional de 

Célula a 

Combustível 

(MCTI)

A. Geração de 

Conhecimento 

Científico 

Tecnológico 

B. Formação 

de recursos 

Humanos

C. Aumentar a 

produtividade 

científica 

individual

D. Buscar 

recursos em 

órgãos de 

fomento

E. Atender ao 

Plano Diretor

F. Atender à 

políticas 

públicas do 

MCTI

G. Manter e 

Melhorar a 

infraestrutura 

do CCCH

Produto: MEA’s   1. Atingir no min. 500 

mA/cm² a 0,6V 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2

2. Área geométrica 

objetivo de 144 cm²
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

3. Tipo de Catalisador 

considerado a base 

de Pt

3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2

4. Material da 

Membrana: 

Membrana Nafion 

115

3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2

5. Qualidade da 

Membrana: Alta 

homogeneidade 

3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2

6. Obter para condição 

de produção - 

reprodutibilidade em 

escala seriada

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2

7. Na dimensão custo: 

menor custo em 

relação ao processo 

atual

3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2

8. Qualidade da 

Membrana - 

confiabilidade

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Próxima Geração 9. MEA's com baixo 

teor de Pt e custo 

reduzido
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

10. MEA's para Célula 

PEM de Alta 

Temperatura
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

MERCADO CCCH

Legenda  
Impactos:  
3- Alto 
2- Médio  
1- Baixo 
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Figura 45 - Valor total dos Impactos de Aspectos do Produto MEA’s comparativo para forças 

Motrizes Externas (Mercado) em segmentos de Mercado que operam com os mesmos produtos 
que o CCCH 

Fonte: elaboração própria 

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Forças Motrizes de 

Mercado /  CCCH

Plataforma 

Tecnológica

Dimensões de 

Desempenho do Produto
Base 10 Base 10 Base 10 Base 10 Base 10

Produto: MEA’s   1. Atingir no min. 500 

mA/cm² a 0,6V
9,4 9,2 9,4 9,4 9,6

2. Área geométrica objetivo 

de 144 cm²
10 10 10 10 10

3. Tipo de Catalisador 

considerado a base de Pt 8,1 7,9 8,0 7,6 9,6

4. Material da Membrana: 

Membrana Nafion 115 8,1 7,9 8,1 8,4 9,2

5. Qualidade da Membrana: 

Alta homogeneidade 8,1 7,9 8,1 8,4 9,2

6. Obter para condição de 

produção - 

reprodutibilidade em 

escala seriada

10,0 10,0 10,0 10,0 9,6

7. Na dimensão custo: 

menor custo em relação 

ao processo atual
10,0 10,0 10,0 10,0 9,1

8. Qualidade da Membrana - 

confiabilidade 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Próxima Geração 9. MEA's com baixo teor de 

Pt e custo reduzido 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10. MEA's para Célula PEM 

de Alta Temperatura 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

CCCH

Politicas 

Prioritárias

 MCTI

Politicas 

Prioritárias

CNEN

Empresas Nacionais 

e Internacionais

 Ballard

ICT’s e 

Universidades

IQ-USP São Carlos
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Figura 46 - Impacto de Aspectos do Produto PLACA BIPOLAR para forças Motrizes Externas 

(Mercado) e Internas (CCCH)  
Fonte: elaboração própria 

 

Empresas Nacionais e 

Internacionais
Balard 10 10 10 7 1

ICT’s e Universidades
IQ-USP São Carlos 10 10 10 8 8

Governo com outras políticas 

prioritárias 
CNEN 5 7 5 8 7

Governo com outras políticas 

prioritárias 
MCTI 10 10 7 8 10 - - - - - - -

CCCH CCCH - - - - - 10 10 9 9 8 7 7

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Forças Motrizes de 

Mercado /  CCCH

Plataforma Tecnológica

Dimensões de 

Desempenho do 

Produto

1. Desenvolvimento 

de Conversores de 

energia eficientes, 

economicamente 

viável e 

ambientalmente 

2. Redução global 

de emissões – 

efeito estufas

3. Nacionalização 

da Tecnologia 

(como periféricos 

para CaC)

4. Mudança da 

matriz energética 

renováveis (MCTI  

e MME)

5. Programa 

Nacional de Célula 

a Combustível 

(MCTI)

A. Geração de 

Conhecimento 

Científico 

Tecnológico 

B. Formação de 

recursos Humanos

C. Aumentar a 

produtividade 

científica individual

D. Buscar recursos 

em órgãos de 

fomento

E. Atender ao 

Plano Diretor

F. Atender à 

políticas públicas 

do MCTI

G. Manter e 

Melhorar a 

infraestrutura do 

CCCH

Placa Bipolar 13. Área geométrica de 

300cm² 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3

14. Alta condutividade 

elétrica 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

15. Menor espessura 

possível para 

garantir a 

integridade 

3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3

16. Material compósito 

contendo grafite 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3

17. Canais de fluxo 

otimizado 3 1 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3

18. Alta homogeneidade 

3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2

19. Reprodutibilidade 

em escala seriada 3 1 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2

20. Menor custo em 

relação ao processo 

atual
3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2

21. Confiabilidade

3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3

Próxima Geração 22. Placa Injetada por 

processo de 

Moldagem
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

MERCADO CCCH
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Figura 47 - Valor total dos Impactos de Aspectos do Produto PLACA BIPOLAR comparativo para 

forças Motrizes Externas (Mercado) em segmentos de Mercado que operam com os mesmos 
produtos que o CCCH 

Fonte: elaboração própria 

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Forças Motrizes de 

Mercado /  CCCH

Plataforma Tecnológica

Dimensões de 

Desempenho do 

Produto

Base 10 Base 10 Base 10 Base 10 Base 10

Placa Bipolar 13. Área geométrica de 

300cm² 5,9 5,9 5,9 5,8 8,6

14. Alta condutividade 

elétrica 7,9 7,7 8,0 7,6 10

15. Menor espessura 

possível para 

garantir a 

integridade 

8,7 8,4 8,7 8,5 8,9

16. Material compósito 

contendo grafite 7,2 7,2 7,4 7,5 8,0

17. Canais de fluxo 

otimizado 7,3 6,9 7,4 7,0 8,6

18. Alta homogeneidade 
7,3 6,9 7,4 7,0 8,7

19. Reprodutibilidade 

em escala seriada 7,9 7,7 8,0 7,6 7,7

20. Menor custo em 

relação ao processo 

atual
8,7 8,4 8,7 8,5 8,7

21. Confiabilidade
8,7 8,4 8,7 8,5 9,1

Próxima Geração 22. Placa Injetada por 

processo de 

Moldagem
10,0 10,0 10,0 10,0 9,6

Politicas 

Prioritárias

CNEN

ICT’s e 

Universidades

IQ-USP São 

Carlos

Empresas 

Nacionais e 

Internacionais

 Balard

CCCH

Politicas 

Prioritárias

 MCTI
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Figura 48 - Impacto de Aspectos do Produto PROTÓTIPO CaC para forças Motrizes Externas 

(Mercado) e Internas (CCCH) (6) 
Fonte: elaboração própria 

Empresas Nacionais e 

Internacionais
Balard 10 10 10 7 1 - - - - - - -

ICT’s e Universidades
IQ-USP São Carlos 10 10 10 8 8 - - - - - - -

Governo com outras 

políticas prioritárias 
CNEN 5 7 5 8 7 - - - - - - -

Governo com outras 

políticas prioritárias 
MCTI 10 10 7 8 10 - - - - - - -

CCCH CCCH - - - - - 10 10 9 9 8 7 7

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Forças Motrizes de 

Mercado /  CCCH

Plataforma 

Tecnológica

Dimensões de 

Desempenho do 

Produto

1. Desenvolvimento 

de Conversores de 

energia eficientes, 

economicamente 

viável e 

ambientalmente 

amigáveis

2. Redução 

global de 

emissões – 

efeito estufas

3. Mudança da 

matriz 

energética 

renováveis 

(MCTI  e MME)

4. Programa 

Nacional de 

Célula a 

Combustível 

(MCTI)

5. 

Nacionalização 

da Tecnologia 

(como 

periféricos para 

CaC)

A. Geração de 

Conhecimento 

Científico 

Tecnológico 

B. Formação 

de recursos 

Humanos

C. Aumentar a 

produtividade 

científica 

individual

D. Buscar 

recursos em 

órgãos de 

fomento

E. Atender ao 

Plano Diretor

F. Atender à 

políticas 

públicas do 

MCTI

G. Manter e 

Melhorar a 

infraestrutura 

do CCCH

Protótipo CaC  23. Potência 1kW 

elétrico
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24. Tecnologia 100% 

nacional 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

25. Custo competitivo
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

26. Eficiência / 

densidade de 

potência alta
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

27. Confiável / 1000 h 

de operação 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

28. Segundo as normas 

de segurança 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1

MERCADO CCCH
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Figura 49 - Valor total dos Impactos de Aspectos do Produto PROTÓTIPO CaC comparativo para 
forças Motrizes Externas (Mercado) em segmentos de Mercado que operam com os mesmos 

produtos que o CCCH(6) 

Fonte: elaboração própria 
 
 

 

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Forças Motrizes de 

Mercado /  CCCH

Plataforma Tecnológica

Dimensões de 

Desempenho do 

Produto

Base 10 Base 10 Base 10 Base 10 Base 10

Protótipo CaC  23. Potência 1kW 

elétrico
9,3 9,3 9,3 9,1 10,0

24. Tecnologia 100% 

nacional 8,7 8,4 8,7 8,5 10,0

25. Custo competitivo
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

26. Eficiência / 

densidade de 

potência alta
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

27. Confiável / 1000 h 

de operação 9,3 9,3 9,3 9,1 10,0

28. Segundo as normas 

de segurança 5,9 5,4 6,2 6,8 4,4

CCCH

Politicas 

Prioritárias

 MCTI

Politicas 

Prioritárias

CNEN

ICT’s e 

Universidades

IQ-USP São 

Carlos

Empresas 

Nacionais e 

Internacionais

 BalLard
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Figura 50 - Impacto de Aspectos do Produto Patentes-Publicações Científicas-Formação de 
Recursos Humanos para forças Motrizes Externas (Mercado) e Internas (CCCH)  

Fonte: elaboração própria 

Empresas Nacionais e 

Internacionais
BaLlard 10 10 10 7 1 - - - - - - -

ICT’s e Universidades
IQ-USP São Carlos 10 10 10 8 8 - - - - - - -

Governo com outras 

políticas prioritárias 
CNEN 5 7 5 8 7 - - - - - - -

Governo com outras 

políticas prioritárias 
MCTI 10 10 7 8 10 - - - - - - -

CCCH CCCH - - - - - 10 10 9 9 8 7 7

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Forças Motrizes de 

Mercado /  CCCH

Plataforma Tecnológica

Dimensões de 

Desempenho do 

Produto

1. 

Desenvolvimento 

de Conversores 

de energia 

eficientes, 

economicamente 

viável e 

ambientalmente 

amigáveis

2. Redução 

global de 

emissões – 

efeito estufas

3. Mudança da 

matriz 

energética 

renováveis 

(MCTI  e MME)

4. Programa 

Nacional de 

Célula a 

Combustível 

(MCTI)

5. 

Nacionalização 

da Tecnologia 

(como 

periféricos para 

CaC)

A. Geração de 

Conhecimento 

Científico 

Tecnológico 

B. Formação 

de recursos 

Humanos

C. Aumentar a 

produtividade 

científica 

individual

D. Buscar 

recursos em 

órgãos de 

fomento

E. Atender ao 

Plano Diretor

F. Atender à 

políticas 

públicas do 

MCTI

G. Manter e 

Melhorar a 

infraestrutura 

do CCCH

PI's/ PC's / RH   29. Patentes – CaC 

nacionais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30. Publicações 

Científicas nacionais 

e internacionais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31. Formação de 

Recursos Humanos 

especializados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32.

Outras Estratégias de 

Produto que poderiam 

atender às Forças 

Motrizes do Mercado 

Falta Recursos para 

Trabalho

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MERCADO CCCH
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Figura 51 - Valor total dos Impactos de Aspectos do Produto Patentes-Publicações Científicas-
Formação de Recursos Humanos, comparativo para forças Motrizes Externas (Mercado) em 

segmentos de Mercado que operam com os mesmos produtos que o CCCH 
Fonte: elaboração própria 

  

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Forças Motrizes de 

Mercado /  CCCH

Plataforma Tecnológica

Dimensões de 

Desempenho do 

Produto

Base 10 Base 10 Base 10 Base 10 Base 10

PI's/ PC's / RH   29. Patentes – CaC 

nacionais 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

30. Publicações 

Científicas nacionais 

e internacionais 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

31. Formação de 

Recursos Humanos 

especializados 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

32.

Outras Estratégias de 

Produto que poderiam 

atender às Forças 

Motrizes do Mercado 

Falta Recursos para 

Trabalho

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Politicas 

Prioritárias

CNEN

ICT’s e 

Universidades

IQ-USP São Carlos

Empresas 

Nacionais e 

Internacionais

 Ballard

CCCH

Politicas 

Prioritárias

 MCTI
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APÊNDICE D – Contém as Figuras 52 a 63 referem-se aos resultados obtidos 
para o workshop 3 

 
 

Produto: MEA’s 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52 - Impacto do desenvolvimento resposta tecnológica para viabilizar as características 
prioritárias do produto MEA’s 

Fonte: elaboração própria 
 

  

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Plataforma 

Tecnológica

#
Soluções 

Tecnológicas

1. Atingir no min. 

500 mA/cm² a 

0,6V

2. Área 

geométrica 

objetivo de 144 

cm²

3. Tipo de 

Catalisador 

considerado a 

base de Pt

4. Material da 

Membrana: 

Membrana 

Nafion 115

5. Qualidade da 

Membrana: Alta 

homogeneidade 

6. Obter para 

condição de 

produção - 

reprodutibilidade 

em escala 

seriada

7. Na dimensão 

custo: menor 

custo em 

relação ao 

processo atual

8. Qualidade da 

Membrana - 

confiabilidade

9. MEA's com 

baixo teor de Pt 

e custo reduzido

10. MEA's para 

Célula PEM de 

Alta 

Temperatura

1.
Novas Técnicas de 

Deposição da 

Camada Catalítica

3 3 1 1 2 3 3 2 1 3

2.

Estudos de 

Confiabilidade 

(Metodologia de 

Avaliação)

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

3.
Desenvolvimento de 

Novos Materiais 3 2 3 3 3 3 3 3 3

4. 

Desenvolvimento de 

Processos de 

Automação (para 

Produção em Série)

2 3 2 3 3 3 3 3 3 3

5.
Análise Técnico 

Econômica do 

Produto

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6.
Estudos de 

Durabilidade (Vida 

Útil)

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

PRODUTO:  MEA’s   PRÓXIMA GERAÇÃO

Legenda  

Impactos:  

3- Alto 

2- Médio  

1- Baixo 
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Produto: MEA’s 

 
 

Figura 53 - Prioridades para o desenvolvimento das soluções tecnológicas no atendimento das 
dimensões priorizadas para o produto MEA’s em segmentos de Mercado que operam com os 

mesmos produtos que o CCCH 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 
 

  

Conceitos de

Aspecto de

Produto
Plataforma Tecnológica

# Soluções Tecnológicas Base 10 Base 10 Base 10 Base 10 Base 10

1.
Novas Técnicas de 

Deposição da Camada 

Catalítica
7,5 7,5 7,3 7,5 7,3

2.
Estudos de Confiabilidade 

(Metodologia de Avaliação) 9,6 9,6 9,6 9,6 9,7

3.
Desenvolvimento de Novos 

Materiais 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7

4. 
Desenvolvimento de 

Processos de Automação 

(para Produção em Série)
9,4 9,4 9,3 9,4 9,3

5.
Análise Técnico Econômica 

do Produto 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6.
Estudos de Durabilidade 

(Vida Útil) 9,6 9,6 9,6 9,6 9,7

Politicas 

Prioritárias

 MCTI

Empresas 

Nacionais e 

Internacionais

 Balard

ICT’s e 

Universidades

IQ-USP São Carlos

Politicas 

Prioritárias

CNEN

CCCH
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Produto: MEA’s 

 
 

Figura 54 - Impacto dos recursos para o desenvolvimento das soluções tecnológicas no 
atendimento das dimensões priorizadas para o produto MEA’s  

Fonte: elaboração própria 
 
 

  

Conceitos de

Aspecto de

Produto
Plataforma Tecnológica

# Soluções Tecnológicas Habilidades Competências Conhecimento Alianças Investimentos

1.
Novas Técnicas de 

Deposição da Camada 

Catalítica
3 3 3 2 3

2.
Estudos de Confiabilidade 

(Metodologia de Avaliação) 3 3 3 3 3

3.
Desenvolvimento de Novos 

Materiais 3 3 3 2 3

4. 
Desenvolvimento de 

Processos de Automação 

(para Produção em Série)
3 3 3 3 3

5.
Análise Técnico Econômica 

do Produto 2 2 2 2 2

6.
Estudos de Durabilidade 

(Vida Útil) 3 3 3 3 3

RECURSOS
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Produto: PLACA BIPOLAR 

 
 

Figura 55 - Impacto de Aspectos do Produto PLACA BIPOLAR para forças Motrizes Externas 
(Mercado) e Internas (CCCH)  

Fonte: elaboração própria 
 

  

Empresas Nacionais e 

Internacionais
Balard 5,8 7,6 8,5 7,5 7,0 7,0 7,6 8,5 8,5 10,0

ICT’s e Universidades IQ-USP São Carlos 5,9 8,0 8,7 7,4 7,4 7,4 8,0 8,7 8,7 10,0

Governo com outras 

políticas prioritárias 
CNEN 5,9 7,7 8,4 7,2 6,9 6,9 7,7 8,4 8,4 10,0

Governo com outras 

políticas prioritárias 
MCTI 5,9 8,0 8,7 7,4 7,4 7,4 8,0 8,7 8,7 10,0

CCCH CCCH 8,6 10,0 8,9 8,0 8,6 8,7 7,7 8,7 9,1 9,6

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Plataforma 

Tecnológica

PRÓXIMA 

GERAÇÃO

#
Soluções 

Tecnológicas

1. Área 

geométrica de 

300cm² 

2. Alta 

condutividade 

elétrica

3. Menor 

espessura 

possível para 

garantir a 

integridade 

4. Material 

compósito 

contendo 

grafite

5. Canais de 

fluxo 

otimizado

6. Alta 

homogeneidade 

7.  

Reprodutibilidade 

em escala seriada

8. Menor custo 

em relação ao 

processo atual

9. 

Confiabilidade

10. Placa 

Injetada por 

processo de 

Moldagem

1.
Novos Materiais 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

2.
Novas 

Configurações
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

3.
Processos de 

Fabricação
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4. 
Estudos de 

Confiabilidade
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

PLACA BIPOLAR
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Produto: PLACA BIPOLAR 

 
 

Figura 56 - Valor total dos Impactos de Aspectos do Produto PLACA BIPOLAR comparativo para 
forças Motrizes Externas (Mercado) em segmentos de Mercado que operam com os mesmos 

produtos que o CCCH 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 
 

  

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Plataforma 

Tecnológica

#
Soluções 

Tecnológicas
Base 10 Base 10 Base 10 Base 10 Base 10

1.
Novos Materiais 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

2.
Novas 

Configurações 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6

3.
Processos de 

Fabricação 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4. 
Estudos de 

Confiabilidade 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9

Politicas Prioritárias

 MCTI
CCCH

Politicas 

Prioritárias

CNEN

ICT’s e 

Universidades

IQ-USP São 

Carlos

Empresas 

Nacionais e 

Internacionais

 Balard
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Produto: PLACA BIPOLAR 

 
 

Figura 57 - Impacto dos recursos para o desenvolvimento das soluções tecnológicas no 
atendimento das dimensões priorizadas para o produto PLACA BIPOLAR  

Fonte: elaboração própria 
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Produto: PROTÓTIPO CaC 

 
 

Figura 58 - Impacto de Aspectos do Produto PROTÓTIPO CaC para forças Motrizes Externas 
(Mercado) e Internas (CCCH)  

Fonte: elaboração própria 

  

Empresas 

Nacionais e 

Internacionais

Balard 9,1 8,5 10,0 10,0 9,1 6,8

ICT’s e 

Universidades
IQ-USP São Carlos 9,3 8,7 10,0 10,0 9,3 6,2

Governo com 

outras políticas 

prioritárias 

CNEN 9,3 8,4 10,0 10,0 9,3 5,4

Governo com 

outras políticas 

prioritárias 

MCTI 9,3 8,7 10,0 10,0 9,3 6,2

CCCH CCCH 10 10 10 10 10 4,4

Conceitos de

Aspecto de

Produto
Plataforma Tecnológica

# Soluções Tecnológicas
1. Potência 1kW 

elétrico

2. Tecnologia 

100% 

nacional

3.Custo 

competitivo

4. Eficiência / 

densidade de 

potência alta

5. Confiável / 

1000 h de 

operação

6. Segundo as 

normas de 

segurança

1.
Desenvolvimento de MEA's 

(Eficiente, com Custo 

Reduzido e Confiável)
3 3 3 3 3 3

2.

Desenvolvimento de Placas 

Bipolares (Eficiente, com 

Custo Reduzido e Confiável)
3 3 3 3 3 2

3.
Desenvolvimento da 

Vedação da CaC 3 3 2 3 3 2

4.
Estudos de Gerenciamento 

de Água e Calor 3 3 1 3 3 2

5.
Estudos de Distribuição de 

Fluxos Gasosos
3 3 1 3 3 2

6. Sistema Operacional 3 3 1 2 2 3

7.
Estudos de Confiabilidade do 

Módulo 3 3 1 3 3 2

8.
Estudos de Aplicação 3 3 3 3 3 2

9.
Inversor para Injeção na 

Rede (smart Grid) 3 3 3 3 2 3

10.
Sistema de Monitoramento 

(Monitoramento e controle da 

CaC)

3 3 3 3 3 3

11. Sistema de Segurança 3 3 3 2 3 3

12. Montagem do Protótipo 3 3 1 3 3 3

PROTÓTIPO CaC  
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Produto: PROTÓTIPO CaC 

 
 

Figura 59 - Valor total dos Impactos de Aspectos do Produto PROTÓTIPO CaC comparativo para 
forças Motrizes Externas (Mercado) em segmentos de Mercado que operam com os mesmos 

produtos que o CCCH 
Fonte: elaboração própria 

  

Conceitos de

Aspecto de

Produto
Plataforma Tecnológica

#
Soluções 

Tecnológicas
Base 10 Base 10 Base 10 Base 10 Base 10

1.
Desenvolvimento de 

MEA's (Eficiente, com 

Custo Reduzido e 

Confiável)

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.
Desenvolvimento de 

Placas Bipolares 

(Eficiente, com Custo 

Reduzido e Confiável)

9,9 9,7 9,6 9,6 9,7

3.
Desenvolvimento da 

Vedação da CaC 9,8 9,0 9,0 9,0 9,1

4.
Estudos de 

Gerenciamento de Água e 

Calor
9,7 8,4 8,4 8,3 8,5

5.
Estudos de Distribuição 

de Fluxos Gasosos 9,7 8,4 8,4 8,3 8,5

6.
Sistema Operacional 

4,8 7,5 7,6 7,6 7,5

7.
Estudos de Confiabilidade 

do Módulo 9,7 8,4 8,4 8,3 8,5

8.
Estudos de Aplicação

9,9 9,7 9,6 9,6 9,7

9.
Inversor para Injeção na 

Rede (smart Grid) 7,0 9,4 9,4 9,4 9,4

10.
Sistema de Monitoramento 

(Monitoramento e controle 

da CaC)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11.
Sistema de Segurança

7,0 9,4 9,4 9,4 9,4

12.
Montagem do Protótipo

9,8 8,7 8,8 8,8 8,8

Politicas 

Prioritárias

 MCTI

CCCH

Politicas 

Prioritárias

CNEN

ICT’s e 

Universidades

IQ-USP São 

Carlos

Empresas 

Nacionais e 

Internacionais

 Balard
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Produto: PROTÓTIPO CaC 

 
 

Figura 60 - Impacto dos recursos para o desenvolvimento das soluções tecnológicas no 
atendimento das dimensões priorizadas para o produto PROTÓTIPO CaC  

Fonte: elaboração própria 

 

 

 
  

Conceitos de

Aspecto de

Produto
Plataforma Tecnológica

# Soluções Tecnológicas Habilidades Competências Conhecimento Alianças Investimentos

1.
Desenvolvimento de MEA's 

(Eficiente, com Custo 

Reduzido e Confiável)
3 3 3 3 3

2.

Desenvolvimento de Placas 

Bipolares (Eficiente, com 

Custo Reduzido e Confiável)
3 3 3 3 3

3.
Desenvolvimento da 

Vedação da CaC 3 3 3 3 3

4.
Estudos de Gerenciamento 

de Água e Calor 3 3 3 3 3

5.
Estudos de Distribuição de 

Fluxos Gasosos
3 3 3 3 3

6. Sistema Operacional 3 3 3 3 3

7.
Estudos de Confiabilidade do 

Módulo 3 3 3 3 3

8.
Estudos de Aplicação 3 3 3 3 3

9.
Inversor para Injeção na 

Rede (smart Grid) 3 3 3 3 3

10.

Sistema de Monitoramento 

(Monitoramento e controle da 

CaC)
3 3 3 2 3

11. Sistema de Segurança 3 3 3 3 3

12. Montagem do Protótipo 3 3 3 1 2

RECURSOS
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Produto: PI's/ PC's / RH  

 
Figura 61 - Impacto de Aspectos do Produto PI's/ PC's / RH para forças Motrizes Externas 

(Mercado) e Internas (CCCH) 
Fonte: elaboração própria 

 
 

Produto: PI's/ PC's / RH  

 
 

Figura 62 - Valor total dos Impactos de Aspectos do Produto PI's/ PC's / RH comparativo para 
forças Motrizes Externas (Mercado) em segmentos de Mercado que operam com os mesmos 

produtos que o CCCH 
Fonte: elaboração própria 

Empresas 

Nacionais e 

Internacionais

Balard 10 10 10 10 4,3

ICT’s e 

Universidades
IQ-USP São Carlos 10 10 10 10 4,6

Governo com 

outras políticas 

prioritárias 

CNEN 10 10 10 10 4,6

Governo com 

outras políticas 

prioritárias 

MCTI 10 10 10 10 4,6

CCCH CCCH 10 10 10 10 4,8

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Plataforma 

Tecnológica

#
Soluções 

Tecnológicas

1. Patentes – CaC 

nacionais

2. Publicações 

Científicas nacionais 

e internacionais

3. Formação de 

Recursos Humanos 

especializados

4. Falta Recursos 

para Trabalho

5. Relacionamento 

Interpessoal

1. Elaboração de 

Patentes 3 3

PI's/ PC's / RH   
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Produto: PI's/ PC's / RH 
 

 
 

Figura 63 - Impacto dos recursos para o desenvolvimento das soluções tecnológicas no 
atendimento das dimensões priorizadas para o produto PI's/ PC's / RH  

Fonte: elaboração própria 

  

Conceitos de

Aspecto de

Produto

Plataforma 

Tecnológica

#
Soluções 

Tecnológicas

Habilidades Competências Conhecimento Alianças Investimentos

1.
Elaboração de 

Patentes 3 3 3 1 2

RECURSOS
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APENDICE E - WORKSHOP 4 / CONSTRUÇÃO DO MAPA 
 

Nesse workshop acontece a transição da etapa de coleta e análise de 

informações para a etapa na qual a equipe deve estudar o ambiente descrito 

anteriormente e definir os objetivos, metas e ações para os novos produtos e 

tecnologias. Assim, antes de começar este workshop, tudo o que foi visto 

anteriormente é revisado (OLIVEIRA et al., 2013). 

Em seguida, a arquitetura do roadmap deve ser desenhada em um 

mapa físico, que pode ser uma lousa ou folhas tamanho A0. Em relação ao 

tamanho, o importante é que o mapa usado consiga comportar a transposição 

das informações na linha do tempo. A prática mais comum para essa 

transposição é o uso de notas adesivas. Adicionalmente, sugere-se que as 

divisões da arquitetura também sejam feitas com notas adesivas, permitindo 

modificações nos espaços formados pelos cruzamentos das camadas com a 

linha do tempo, o que ajuda no posicionamento correto das informações. Para 

finalizar a montagem da arquitetura, são criadas as subcamadas de produto e 

tecnologia, de acordo com as áreas técnicas do produto e os grupos de 

tecnologias e recursos que foram definidos (OLIVEIRA et al., 2013). 

A equipe inicia o preenchimento do mapa pela camada superior, 

quando indica a prioridade e o tempo dos direcionadores de mercado e negócio. 

A seguir, preenche a estratégia de produto que foi concebida no workshop do 

produto, o que envolve o alinhamento das características dos produtos com as 

necessidades e os direcionadores ao longo do tempo. Por último, as tecnologias 

e os recursos são adicionados na camada inferior de acordo com as 

necessidades impostas pelos produtos OLIVEIRA et al. (2013). 

Em resumo, o preenchimento do mapa começa pela camada de 

mercado/negócio, segue para a camada de produto/serviço e conclui na camada 

de tecnologia. Esse processo de preenchimento pode ser repetido por várias 

vezes, até ser obtido um resultado que atenda às expectativas da equipe. Mesmo 

após algumas rodadas de preenchimento, é normal a existência de pontos em 

aberto entre as camadas. A equipe de execução é responsável por decidir 

quando parar (OLIVEIRA et al.,2013).  

Em caso nos quais a organização deseja preparar a inclusão de novas 

tecnologias, nos produtos e nos mercados, a lógica de preenchimento pode ser 
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realizada de forma inversa, isto é, primeiro a camada inferior de tecnologia, 

depois a camada intermediária de produto e então, a camada superior de 

mercado. Também é possível haver ocasiões nas quais a organização tenha de 

preencher nos dois sentidos, a partir do mercado e das tecnologias. Nesse caso 

o preenchimento é mais complexo, mas pode conciliar de forma mais eficiente as 

oportunidades de mercado e tecnológicas (OLIVEIRA et al.,2013).  

Para o estudo de caso realizado para o centro de pesquisa do Ipen 

CCCH foram consideradas as etapas conforme indicações da literatura 

pesquisada: 

1. Revisão dos objetivos principais do projeto 

2. Revisão das etapas da metodologia T-Plan  

3. Retrospectiva sobre os trabalhos realizados e resultados obtidos para: 

a. Workshop 1: Dimensões de desempenho dos produtos; Forças 

motrizes do Mercado (Externas) e do CCCH (Internas) e 

respectivas priorizações; Análise de segmento do mercado 

(segmentos que competem com a CaC) e áreas que concorrem 

com o CCCH; Análise de SWOT e Gaps em conhecimento com 

proposta de mecanismos para preenchimento dos Gaps. 

 

b. Workshop 2: Desenvolvimento dos dados de entrada para o 

mapeamento tecnológico e posicionamento esquemático no mapa 

da matriz de análise de impacto para os aspectos do produto que 

são as dimensões de desempenho dos produtos; Análise das 

plataformas dos produtos com posicionamento das tecnologias 

atuais, da próxima geração e para a geração seguinte. Este 

workshop foi finalizado com a análise de impacto por meio de votos 

dos participantes, classificados em impactos alto, médio e baixo, 

para cada caraterística do produto. 

 

c. Workshop 3: Desenvolvimento dos dados de entrada para o 

mapeamento tecnológico e posicionamento esquemático no mapa 

da matriz de análise de impacto para as soluções tecnológicas em 

relação aos aspectos do produto. análise de impacto por meio de 

votos dos participantes, classificados em impactos alto, médio e 
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baixo para cada caraterística do produto das soluções tecnológicas 

a alcançar; em seguida, realizou-se as análise de prioridades e em 

seguida realizou-se as análises dos recursos necessários 

 

Planejamento para se realizar o Mapa que seguiu as seguintes etapas: 

[1] Definir foco e prazo para o mapeamento (i.e. Estratégia de evolução 

do produto ); 

[2] Elaborar gráfico de forças motrizes, tendências e acionadores de 

mercado conhecidos (i.e. Fatores STEEP do Workshop 1, marcos 

estratégicos, eventos legislativos e atividade da concorrência); 

[3] Elaborar gráfico da evolução futura do produto, referindo-se a 

áreas-chave de aspecto do produto: i.e. Quanto? e Quando?; ‘visão’ 

reflete as necessidades do mercado e a capacidade tecnológica; 

[4] Elaborar gráfico da resposta tecnológica preferida/estratégia de 

solução preferida, referindo-se a áreas-chave de tecnologia; 

[5] Elaborar gráfico da evolução de outros recursos-chave; i.e. 

habilidades, conhecimento, alianças, investimento; 

[6] Estabelecer ligações entre elementos de mercado, produto e 

tecnologia; 

[7] Ressaltar questões/ dúvidas ideias correlatas no mapa. 

 

Construção do Mapa: 

d. Atividade: Identifique linha do tempo 

Comentários:  

 As discussões seguiram-se, considerando o tempo de 

desenvolvimento e necessidade do mercado. Definiu-se: 

 dez anos como o limite para a entrega do protótipo da CaC a um 

custo competitivo 

 seis anos para concluir a realização da pesquisa de conversores 

eficientes e economicamente viáveis.  

 Marco Milestones para o período entre três e seis anos, que 

significa mudança do patamar tecnológico. 

 zero a três anos para nacionalização da tecnologia. 
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 A identificação da linha do tempo no Mapa foi realizada com post-

its amarelos. 

 

e. Atividade: Informar quais são as Forças Motrizes e direcionadores 

de Mercado (externos) e do CCCH (Internos) na linha do tempo. 

Comentários:  

 A alocação dos direcionadores internos e externo no mapa 

considerou: 

 Os direcionadores estratégicos de mercado, identificados para 

o MCTI, MME, P&D de Empresas e Agencias de Fomento no 

workshop 1 foram distribuídos na primeira camada do Mapa, 

considerando os respectivos tempos para a sua realização.  

 O direcionador externo que trata da nacionalização da  

 tecnologia como porto de partida e ao final de dez anos 

pretende-se disponibilizar tecnologia para realizar a mudança da 

matriz energética renovável. 

 Foram inseridos dois novos direcionadores de mercado (externo) 

Intermitências Renováveis e utilização de Gás Natural como 

fonte de Hidrogênio para a Célula  

 As questões ligadas à Legislação Eficiente que foram apontadas 

no workshop 3, que se refere ao desenvolvimento da tecnologia 

da Placa e MEA’s foram realocadas como direcionadores 

estratégicos de Mercado, pois se trata de uma ação resultante do 

Governo Federal. No Mapa, elas ocuparam o seu lugar como um 

direcionador externo. 

 Os direcionadores internos do CCCH foram alocados como 

Permanente (P), ou seja, eles estarão sempre presentes ao longo 

dos próximos dez anos. 

 Os direcionadores internos possuem metas numéricas para o 

CCCH atingir, considerando cada especificidade de cada um. 

Estas metas poderão também ser disponibilizadas no mapa. 

 A identificação dos direcionadores internos e externos no Mapa foi 

realizada com post-its amarelos. 
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f. Atividade: Usar a dimensão de tempo para explorar a evolução das 

características desempenho dos produtos. Colocar no Mapa a 

evolução do roteiro do produto (nível do Produto). 

Comentários:  

 Os aspectos das Dimensões de Desempenho dos Produtos 

relacionados aos Direcionadores Estratégicos de Mercado 

(externo) e de Negócio (Interno – CCCH), identificados para o 

MEA’s, Placa Bipolar, Protótipo CaC e PI’s, PC’s e RH conforme 

matriz construída no WS1 tiveram seus resultados analisados 

quanto ao impacto causado às Soluções Tecnológicas 

segundo a matriz construída no WS2. O resultado desta segunda 

matriz indicou as prioridades para os Produtos e Tecnologias a 

serem desenvolvidas. Elas foram alocadas no Mapa pelos 

participantes deste WS4 ao longo dos próximos dois, seis ou dez 

anos. 

 Os direcionadores internos do CCCH foram alocados como 

Permanente (P), ou seja, eles estarão sempre presentes ao 

longo dos próximos dez anos. 

 A identificação dos Produtos no Mapa foi realizada com post-its 

coloridos 

 

g. Atividade: Identificar quais são as principais plataformas 

tecnológicas ou quais áreas de tecnologias serão cruciais para o 

desenvolvimento dos produtos no futuro e que suportam as 

tecnologias priorizadas no WS2. Colocar no Mapa as Plataforma e 

as Tecnologias identificadas ao longo do tempo (nível do 

Tecnologia). 

Comentários:  

 A identificação das Plataformas/Áreas Tecnológicas no Mapa foi 

realizada com post-its na cor laranja 

 As tecnologias necessárias para o desenvolvimento de cada 

produto seguiram as cores dos Post-its de cada produto. 

 Identificamos a Tecnologia de Desenvolvimento de Materiais 

MEA’s como permanente. 
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 Equivocadamente, o item ‘Inglês Técnico’, levantado para o 

produto Propriedade Intelectual, foi interpretado como tecnologia 

durante o WS2, porém, neste WS4 ele foi descartado. 

 

h. Atividade: Identificar os Recursos necessários para realizar as 

Tecnologias e consequentemente os recursos. Colocar no Mapa os 

Recursos identificadas ao longo do tempo (nível do Recursos). 

Comentários:  

 A identificação dos Recursos no Mapa foi realizada com post-its 

azuis. 

 No WS3 ficou faltando o recurso ’Pessoas‘, que foi inserido 

neste WS4. 

 Destaque especial para a Aliança ente o CCCH e a Electrocell 

no desenvolvimento dos Produtos e Tecnologias ligados à Placa 

Bipolar 

 A metodologia T-Plan não prevê a análise das interações entre 

os recursos e o desenvolvimento da tecnologia. Porém, foi 

observada esta oportunidade ao analisar a matriz do WS3 e nela 

abriu-se um espaço para relacionar os recursos às tecnologias 

considerando os mesmos critérios de votos com bolinhas 

verdes, azuis e amarelas. 

 

i. Atividade: Desenhar no gráfico os principais vínculos entre drivers, 

características de produto, tecnologia e recursos. 

Comentários:  

 Identificou-se os Marcos Críticos, 

 Identificou-se as quatro rotas estratégicas para 

desenvolvimento da CaC, que estabelece os elos entre as 

camadas desde os Recursos, passando pelas tecnologias, pelos 

produtos até chegar aos mercados. 

O Roadmap realizado para o CCCH encontra-se na Figura 25. 
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Marcos Importantes:  

Marco Crítico do desenvolvimento Tecnológico - Milestone 

• Este Símbolo define o marco tecnológico onde a CaC - Célula a 

combustível passa a ser um protótipo comercial, dando um salto para um 

produto no estado da arte. 

 
Rotas Estratégicas que define os elos entre os níveis: 

• Rota para preparação de materiais e principais componentes do módulo 

• Rota partindo da demanda do mercado chegando aos produtos 

• Rota partindo do desenvolvimento das tecnologias para se chegar ao 

estado da arte dos produtos 

• Rota que considera o desenvolvimento dos materiais para se chegar aos 

produtos e atender aos drivers internos e externos. 

• Desenvolvimento de produtos e tecnologias em caráter permanente 

 
Como Manter o Mapeamento Vivo: 

• Única aplicação (isolada) do mapeamento 

- exemplo para avaliação de determinadas oportunidades 

 
•  Revisão de mapeamento feito anteriormente 

 Começar com o mapa existente 

 Revisar hipóteses e conclusões-chave subjacentes e avaliar o 

progresso e atualizar o mapa 

 Usar o mapa existente como ponto de partida para outras atividades 

(e.g. avaliação da competência essencial) 

 
•  Extensão do processo de mapeamento a outras partes da empresa 

 Abordagens descendentes (conduzidas pela alta administração) ou 

ascendentes (‘orgânicas’) 

 Demonstrar e comunicar o valor do mapeamento à empresa 

 Assegurar que o pessoal seja treinado na aplicação e facilitação da 

abordagem  

 O potencial do mapeamento somente pode ser plenamente realizado 

quando este se torna parte das ideias da organização, está integrado 

com outras atividades e é mantido atualizado. 

 O mapa feito pela primeira vez é o ponto de partida. 

Milestone 

P 
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APENDICE F - PARTE EXPERIMENTAL 
 

A parte experimental deste trabalho foi desenvolvida por meio de 

entrevistas com os integrantes do time que planeja, desenvolve, elabora e 

executa o Plano Tecnológico do CCCH. 

O tamanho amostral é de apenas quatro pesquisadores, por se tratar 

de um Instituto de Pesquisa dedicado à uma tecnologia muito específica. Vale a 

pena destacar que os grupos de pesquisa tendem a ser compostos de um número 

reduzido de pesquisadores em instituições multidisciplinares. 

Foram realizadas duas entrevistas, uma para cada tipo de metodologia 

adotada para a elaboração do Plano Tecnológico que foram descritas neste 

trabalho como ‘Metodologia Atual’ e ‘ Metodologia T-Plan’. 

Para a ’Metodologia Atual‘ utilizou-se o protocolo apresentado na 

Figura 13 e os formulários da Figura 14 (PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2009) 

foram os principais instrumentos aplicados nas entrevistas. O primeiro com a 

função de avaliar o processo atual de elaboração do Plano Tecnológico e o 

segundo com o objetivo de avaliar o Plano Tecnológico estrategicamente, 

considerando-se a perspectiva do entrevistado. 

Para a nova “Metodologia T-Plan” aplicada pela primeira vez para este 

case, utilizou-se apenas o formulário da Figura 14, houve apenas uma pequena 

alteração na primeira pergunta. Na versão inicial ela era: ‘Há uma forma de 

elaborar o Plano Tecnológico para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia 

futura?’. Porém, para a segunda fase não havia sentido continuar com essa 

pergunta; no entanto, como ela avalia a viabilidade do trabalho, foi necessário 

mantê-la com um pequeno ajuste, ficando assim ’A nova forma de elaborar o 

Plano Tecnológico para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia futura é 

exequível (executável com equilíbrio)?’ 
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ANEXO A - PLANO TECNOLÓGICO ATUAL DO CCCH 
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Plano de Ação do CCCH para 2012/13 

Metas/orçamento para 2012/13: 
 

OBJETIVOS METAS INDICADOR 12/13 

1 – Desenvolver conhecimento 
científico e tecnológico de 
fabricação de células a 
combustível tipo PEMFC e seus 
componentes.  

 

 

1.1 – Otimização do processo de produção 
de Conjunto Eletrodo/Membrana (MEA) 
com dimensão dos eletrodos de difusão 
gasosa de até 20cm x 20cm, densidade 
de corrente acima de 0,3 A/cm2 e carga 
de 0,4 mg/cm2 Pt/anodo e 0,6 mg/cm2 
Pt/catodo. 

Início de estudos para automação do 
processo contínuo. Aquisição máquina. 

MEA´s 
prontos 

  

 

Investimento 

(R$x1000) 

 

50 

 

 

2.070 

1.2 – Estudos de operação e longevidade do 
protótipo de laboratório já desenvolvido de 1 
kW de célula a combustível tipo PEMFC, 
incluindo simulação computacional. 

Protótipo de 
laboratório 

Investimento 
(R$x1000) 

1 

 

225 

1.3 – Estudos de novos sistemas de 
eletrocatalisadores e seus métodos de 
produção para oxidação de diversos 
combustíveis. 

Sistemas 
 

Investimento 
(R$x1000) 

6 

385 

1.4 – Desenvolvimento de membranas 
alternativas ao Nafion, com alto rendimento 
para operação de PEMFC a alta temperatura. 

Membranas 
 

Investimento 

(R$x1000) 

3 

180 

2 – Desenvolver conhecimento 
científico e tecnológico de 
fabricação de células a 
combustível tipo SOFC e seus 
componentes 

2.1 – Desenvolver materiais para uso em 
células a combustível, tipo SOFC, para 
aplicação como eletrólito, materiais de 
eletrodos, interconectores e selantes 

Membranas 

 

Investimento 
(R$x1000) 

100 

50 

2.2 – Desenvolver técnicas de fabricação de 
células unitárias cerâmicas 

Spin coating 

 

Investimento 
(R$x1000) 

1 

100 

2.3 – Produzir e testar células cerâmicas 
unitárias 

testes 

Investimento 
(R$x1000) 

50 

200 

2.4 – Estudos de células SOFC para operação 
com etanol direto 

testes 

Investimento 
(R$x1000) 

20 

300 

3 – Desenvolver conhecimento 
científico e tecnológico de 
processos de obtenção e 
purificação de hidrogênio para 
utilização em células a 
combustível 

3.1 – Estudos do sistema de reforma para 
geração de hidrogênio a partir da amônia 

Sistema 

Investimento 
(R$x1000) 

1 

35 

3.2 – Finalização dos testes do sistema de 
reforma para geração de hidrogênio a partir do 
etanol 

Sistema 

Investimento 
(R$x1000) 

1 

215 

3.3 – Estudar processos de reforma a partir de 
diferentes insumos de biomassa. 

Sistema 

Investimento 
(R$x1000) 

4 

255 
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OBJETIVOS METAS INDICADOR 12/13 

4 – Desenvolver conhecimento e 
tecnologia de sistemas e I&C de 
células a combustível 

4.1 – Estudar integração de sistemas de 
células a combustível, incluindo reformador e 
purificador de hidrogênio, módulo da célula a 
combustível, sistemas auxiliares, I&C e 
sistema de fornecimento de energia elétrica 
para rede elétrica convencional 

 

 

Investimento 
(R$x1000) 

 

160 

4.2 – Desenvolvimento de equipamentos, 
instrumentos e programas computacionais 
para integração dos sistemas da célula 
combustível 

Investimento 
(R$x1000) 

 

210 

4.3 – Implantação do laboratório de qualidade 
de energia de módulos PEMFC 

Bancada 

Investimento 
(R$x1000) 

1 

330 

5 – Estudos de impactos social, 
tecnológico e financeiro na matriz 
energética nacional 

5.1 – Estudos de impactos social, tecnológico 
e financeiro na matriz energética nacional 

Estudos 

Investimento 
(R$x1000) 

5 

10  

6 – Buscar parcerias para o 
desenvolvimento de programas 
de pesquisa 

6.1 – Projetos de parcerias nacionais Parcerias 5 

6.2 - Projetos de parcerias internacionais Parcerias 2 

7 – Realização dos estudos de 
confiabilidade de células PEMFC 
e módulos de célula a 
combustível. 

7.1 – Experimentos específicos de longa 
duração e acelerados 

experimentos 

 
Investimento 
(R$x1000) 

20 

 

170 

8 – Atuar na continuidade do 
PROH2, Programa Brasileiro de 
Células a Combustível e 
Hidrogênio do MCTI do governo 
Federal 

8.1 – Elaboração e implementação de projetos 
estruturantes (FINEP) de continuidade das 
REDES. Especificar e salientar a participação 
do ipen 

Redes 

  

3 

9 - Buscar oportunidades, 
relacionadas à área de atuação, 
para prestação de serviços 
especializados de 
desenvolvimento, qualificação, 
certificação e estágios. 

9.1 – Serviços especializados de laboratório  Serviços  

9.2 – Serviços de qualificação e certificação Serviços  

9.3 – Estágios supervisionados USP Cursos  

9.4 – Treinamentos Específicos Cursos  

10 – Atuar no ensino da área de 
células a combustível na 
Graduação e Pós-graduação no 
ipen /USP 

10.1 – Ministrar cursos na Pós-graduação do 
ipen /USP e orientar alunos 

Cursos 

Alunos 

4 

15 

10.2 – Participar da Comissão de Pós-
Graduação do ipen /USP 

Participação 1 

10.3 – Estudar a criação de uma nova área 
específica sobre célula a combustível na Pós-
graduação do ipen /USP 

Área 1 

10.4 – Ministrar cursos de graduação para 
alunos da USP, através da Pós-graduação do 
ipen /USP 

Cursos 1 
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OBJETIVOS META INDICADOR 12/13 

11 - Atuar na implementação da 
REDE SIBRATEC de 
INOVAÇÃO, do MCTI do governo 
Federal  

11.1 – Participar da implementação da REDE. 
REDE 

Implantada 

 

 

11.2 – Submeter projetos estruturantes com 
empresas. Componentes de carros elétricos. 

projetos 1 

12 – Criar, manter, modernizar e 
ampliar a infra-estrutura 
laboratorial 

12.1 – Finalização do mobiliário da nova área 
de pesquisadores do CCCH. Nova sala de 
seminários. Nova entrada e secretaria do 
prédio 1. Adequação do MEV. Reforma 
elétrica prédio 1. 

Investimento 

(R$x1000) 

430 

12.2 – Adequar a infra-estrutura do prédio 2 
de laboratórios 

 

Investimento 

(R$x1000) 

300 

13 – Desenvolver processos de 
separação e purificação de I-131 

13.1 – Desenvolvimento de um processo 
eletrolítico 

Processo 

Investimento 

(R$x1000) 

 

1 

 

30 

13.2 - Desenvolvimento de um processo 
químico 

 

Processo 

Investimento 

(R$x1000) 

1 

20 

14 – Buscar complementação 
financeira para as atividades do 
CCCH através de depósito de 
patentes e transferência 
tecnológica para setores 
produtivos 

14.1 - Realizar depósitos de patentes Patentes 6 

14.2 – Associação com empresas para 
transferência tecnológica 

Associações 1 
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Meta 1.1 – Otimização do processo de produção de Conjunto Eletrodo/Membrana (MEA), com dimensão dos 
eletrodos de difusão gasosa de até 20cm x 20cm, com densidade de corrente acima de 0,3 A/cm2 e carga de 0,4 
mg/cm2 Pt/anodo e 0,6 mg/cm2 Pt/catodo. Automação. 

 
 

Proposta 
 

Objetivo 
Participantes Recursos (R$) 
Nome HH Equipa 

mentos 
Mat. de 

Consumo 
Serviços 

1.1.1- Continuação do 

desenvolvimento do 

Método de Preparação 

de Conjuntos 

Eletrodo-Membrana-

Eletrodo por 

impressão a tela para 

Células a Combustível 

a Membrana 

Trocadora de Prótons 

(PEMFC*) 

Otimização do método inovador para a fabricação de eletrodos de 
difusão gasosa (camada catalítica) sobre base de carvão ativo, 
grafitizado e/ou não grafitizado, contendo partículas do eletrocatalisador 
nanodisperso Pt com uma carga da ordem de 0,4 mg/cm2, e de MEA’s, 
em escala laboratorial , para utilização em células a combustível do tipo 
membrana condutora protônica (PEMFC). Estima-se obter densidades de 
corrente da ordem de ou superiores a 0,3 A/cm2 a 700 mV. 
Procurar-se-á introduzir modificações inovadoras durante a execução dos 
processos (spray e/ou prensagem a quente), com realimentação de 
informações morfológicas; de impedância e de desempenho na célula, 
com o objetivo de obtenção de Patentes do método. Neste contexto, 
planeja-se um ajuste da composição ótima da tinta precursora do 
eletrodo, pela determinação do potencial zeta da dispersão em função do 
pH. Uma outra inovação seria o estudo da minimização da influência de 
aglomerados de carbon black, que reduz a área efetiva, por diferentes 
métodos de mistura, como homogenizadores mecânicos; por banho de 
ultra-som (usado atualmente no grupo) e por ultra-som com micro-ponta. 

Marcelo, Estevam, 
Almir, Bete, Edgar e 

alunos  

  40.000  20.000  

1.1.2- Estudos de 

aumento de escala  
Desenvolvimento de MEAS de até 20cm X 20 cm de área eletródica, 
pelos métodos citados em 1.1.1 

Marcelo, Estevam, 
Almir, Bete, Edgar e 
alunos  

   10.000   

1.1.3-. Automação Aquisição de máquina específica para produção seriada de MEAs Marcelo, Estevam, 
Almir, Bete, Edgar e 

alunos  

 1.800.000   200.000 

Subtotais 1.800.000  50.000 220.000 

Total 2.070.000  

 
  



158 

 

 

META 1.2 - Estudos de operação e longevidade do protótipo de laboratório já desenvolvido de 1 kW de célula a 
combustível tipo PEMFC, incluindo simulação computacional 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 
Nome HH Equipa 

mentos 
Mat. de 

Consumo 
Serviços 

1.2.1- Estudo de 

operação e 

longevidade de um 

módulo de célula a 

combustível a 

membrana polimérica 

para aplicações 

estacionárias 

 

Testar um módulo já desenvolvido de célula a combustível do tipo PEM 
de 1 kW de potência nominal utilizando MEA’s e módulos produzidos 
inteiramente no Brasil. 
Nas pilhas construídas serão avaliados os procedimentos de inicialização 
(start-up) e desligamento; operação em estado estacionário; balanços de 
massa e energia; desempenho geral e parcial do módulo; operação do 
sistema sob variação de carga; eficiência de sistema e de componentes; 
dependências de diversos parâmetros como temperatura; umidificação; 
vazões; composição da alimentação, etc.; capacidade de cogeração; 
estabilidade e confiabilidade do sistema; problemas de 
corrosão/degradação de componentes e estimativas de custos e 
aplicabilidade, gerando-se assim um protótipo genuinamente brasileiro. 

Marcelo, 
Edgar 

E alunos 

 100.000 20.000 50.000 

1.2.2- Modelamento e 

simulação 

computacional de 

sistemas células a 

combustível 
PEMFC 

Pretende-se modelar sistemas de células a combustível empilhadas. A 
necessidade do empilhamento é uma forma tecnológica de se gerar 

energia elétrica com potências mais elevadas. A técnica de modelamento 
de células a combustível empilhadas pode ser estudada através de 

modelamento matemático que simula a fenomenologia físico-quimica do 
processo de células funcionando em série. Essa técnica é útil para 

investigar mais rapidamente os parâmetros de processo que alteram os 
resultados de um sistema empilhado de Células a combustível. 

Marcelo, 
Edgar 

E alunos  

  5.000 60.000 

Subtotais 100.000 15.000 110.000 

Total 225.000 
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META 1.3- Estudos de novos sistemas de eletrocatalisadores e seus métodos de produção para oxidação de 
diversos combustíveis. 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

1.3.1- Estudos 

eletroquímicos sobre 

sistemas de 

eletrocatalisadores a 

base de platina disperso 

em carbono de alta área 

superficial. Análises in 

situ. 

A reação de oxidação do metanol e H2/CO será estudada sobre 
eletrocatalisadores de Pt-Ru-Me (Me: terceiro metal de escolha em 
sistemas ternários ou terceiro e quarto metais para sistemas quaternários) 
dispersos em carbono de alta área superficial, em eletrodos de camada fina 
porosa.O desempenho dos eletrocatalisadores frente às reações de 
oxidação será estudado através de perfis voltamétricos e experimentos de 
cronoamperometria, além de sua atuação em eletrodos de difusão gasosa 
em células a combustível unitárias a membrana polimérica (curvas de 
polarização). Estudos in situ com a técnica de FTIR deverão elucidar 
mecanismos de oxidação de diferentes combustíveis (álcoois). 

Marcelo, Almir, 
Estevam, Bete, 
Dionísio, José 

Carlos, Eliana A., 
Elisete 

E alunos. 

 200.000 20.000 20.000 

1.3.2- Desenvolvimento 

de novos método de 

produção de 

eletrocatalisadores para 

Células a Combustível a 

Membrana Polimérica 

(PEMFC). 

Desenvolvimento de novos métodos de produção de 
eletrocatalisadores para Células a Combustível a Membrana 
Polimérica (PEMFC). 

Marcelo, Almir, 
Estevam, Bete, 
Dionísio, José 

Carlos, Eliana A., 
Elisete 

E alunos 

  15.000 20.000 

1.3.3- Desenvolvimento 

de Novos 

Eletrocatalisadores para 

Células a Combustível a 

Membrana Polimérica 

Trocadora de Prótons 

Os objetivos desta proposta são a obtenção e a caracterização de novos 
eletrodos de difusão gasosa associados a novos sistemas de 
eletrocatalisadores mistos binários, ternários e quaternários sobre base de 
carvão ativo, grafitizado e/ou não grafitizado. A influência da composição 
do eletrodo será estudada tanto para a oxidação anódica da mistura 
hidrogênio/CO (que simula gás de síntese, obtido da reforma de um 
combustível primário) quanto para a oxidação direta de metanol em células 
de membranas tipo PEMFC. O objetivo é atingir potenciais acima de 600 
mV e densidade de corrente apreciavelmente acima de 500 mA/cm2 (se 
possível 800 mA/cm2), com cargas de metal nobre (Pt/Ru) 
preferencialmente abaixo de 1 mg/cm2. Com estes dados pode-se atingir 
densidade de potência de 2kW/m2 ou mais. Associado ao desenvolvimento 
do processo de dopagem do material de eletrodo com novos sistemas de 
eletrocatalisadores, procurar-se-á otimizar o método inicial escolhido para a 
fabricação do Eletrodo e dos MEAs, em escala laboratorial. 

Marcelo, Almir, 
Estevam, Bete, 
Dionísio, José 

Carlos, Eliana A., 
Elisete 

E alunos 

 10.000 50.000 50.000 

        
Subtotais 210.000  85.000 90.000  

Total  385.000 

 
  



160 

 

 

META 1.4-. Desenvolvimento de membranas alternativas ao Nafion, com alto rendimento para operação de 
PEMFC a alta temperatura. 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

1.5.1 
Desenvolvimento de 
membranas 
alternativas ao Nafion, 
com alto rendimento 
para operação de 
PEMFC a alta 
temperatura 

Desenvolver membranas compósitas alternativas de alto condutividade 
iônica e estabilidade química e mecânica, para operação de células 
PEMFC a altas temperaturas. 

Marcelo, Bete, Fabio 
E Alunos 

 60.000 70.000 50.000 

Subtotais 60.000 70.000 50.000 

Total 180.000 
 

META 2.1- Desenvolver materiais para uso em células a combustível de óxidos sólidos (SOFCs) para aplicação 
como eletrólito, materiais de eletrodos, interconectores e selantes 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

2.1.1- Eletrólitos: 
obtenção de eletrólitos 
sólidos à base de 
zircônia-ítria 

 

O eletrólito sólido adotado neste projeto será a zircônia estabilizada com 
ítria (YSZ), na composição ZrO2: 8-10 mol% Y2O3. A YSZ é estabelecida 
como o eletrólito mais promissor para aplicação em SOFCs de altas 
temperaturas devido a sua estabilidade térmica, química e estrutural, e a 
alta condutividade iônica. A obtenção de eletrólitos sólidos densos com 
alta condutividade iônica depende das condições de síntese destes 
materiais. A preparação de eletrólitos através de métodos químicos como 
a co-precipitação permite a obtenção de materiais com bom controle da 
composição química, homogeneidade e tamanho de partículas inferior ao 
geralmente obtido através de técnicas convencionais como a síntese de 
estado sólido. Estas características são importantes para a fabricação de 
corpos cerâmicos com as propriedades necessárias pra o uso nas 
SOFC´s.  
Objetivos: Obtenção de eletrólitos sólidos à base de zircônia estabilizada 
com ítria através da síntese por co-precipitação. 

Fabio, 
equipe CCTM, 
colaboradores 

externos 
e alunos. 

 

  10.000  

2.1.2- Catodo: estudo 
e obtenção dos 
condutores mistos à 
base de manganito de 
lantânio. 

Os materiais de catodo usualmente empregados nas células SOFC são 
as perovskitas à base de manganês e cobalto, com diferentes dopantes. 
Entre eles destacam-se os manganitos de lantânio dopados com 
estrôncio (La1-xSrxMnO3). Entretanto, várias composições relativas e 
diferentes dopantes são usados com o objetivo de melhorar a 
condutividade elétrica e a compatibilidade físico-química com o eletrólito. 

Fabio, 
equipe CCTM, 
colaboradores 

externos 
e alunos. 

  10.000  
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 Estes materiais apresentam condutividade mista (eletrônica e iônica) e 
boa atividade catalítica para a dissociação do oxigênio. Nesta proposta, 
serão desenvolvidos materiais de catodo com composição La1-xSrxMnO3 
e La1-xSrxCo1-yFeyO3 preparados pela técnica de síntese de estado sólido 
e pela técnica dos citratos. 
Objetivos: Preparação e estudo das propriedades microestruturais e 
elétricas dos manganitos de lantânio dopados, obtidos pelas técnicas de 
síntese de estado sólido e dos citratos. 

2.1.3- Anodo: estudo e 
obtenção dos 
compósitos do tipo 
zircônia-ítria / níquel. 

O material de anodo normalmente utilizado em conjunto com os 
eletrólitos de YSZ nas SOFCs é o compósito cerâmica-metal (cermet) 
constituído de YSZ (condutor iônico) e níquel (condutor eletrônico). Neste 
projeto serão estudados os materiais de anodo de YSZ com níquel 
(YSZ/Ni). Inicialmente, serão obtidos os compósitos YSZ / óxido de níquel 
em diferentes composições relativas das fases, preparados pelas 
técnicas de síntese de estado sólido, co-precipitação e combustão. Os 
materiais obtidos serão tratados termicamente em atmosferas redutoras 
para a obtenção do compósito YSZ/Ni. Estes compósitos, dependendo 
de sua composição relativa de fases, possuem boa condutividade elétrica 
mista (eletrônica e iônica) e boa atividade catalítica, necessárias para a 
atividade anódica da célula a combustível. Estes materiais possuem 
resistência à atmosfera redutora do combustível da SOFC e também boa 
compatibilidade com o eletrólito. 

Objetivos: Preparação e estudo das propriedades microestruturais e 
elétricas dos compósitos zircônia-ítria/níquel obtidos pelas técnicas de 
síntese de estado sólido e de co-precipitação. 

Fabio, 
equipe CCTM, 
colaboradores 

externos 
e alunos. 

 

  10.000  

2.1.4- Interconectores 
/ Selantes: estudo e 
obtenção de materiais 
interconectroes e 
selantes de células a 
combustível de óxidos 
sólidos. 

 

Uma célula a combustível é composta de várias unidades modulares 
(UM´s) conectadas em série. Esta configuração é necessária para a 
obtenção de potências elevadas nas SOFCs. A conexão entre as células 
unitárias de uma SOFC é feita através do material interconector, 
usualmente o cromito de lantânio (LaCrO3). Este material deve ser denso, 
bom condutor eletrônico e, principalmente, resistente às duas atmosferas 
(redutora e oxidante) que está exposto durante a operação da SOFC. 
Nesta proposta será estudado o LaCrO3, preparado pelas técnicas de 
síntese de estado sólido e síntese por combustão com diferentes 
dopantes para se obter as propriedades desejadas para este 
componente. Além da conexão entre as unidades modulares, também é 
necessária a selagem dos módulos de uma SOFC. Atualmente, 
importantes desenvolvimentos na pesquisa dos materiais selantes são 
baseados em materiais vítreos, que devem garantir a estanqueidade 
entre as atmosferas oxidantes e redutoras. Nesta proposta também são 
incluídos a pesquisa e o desenvolvimento de novos materiais 
interconectores e de materiais selantes para as SOFC. 

Objetivos: Pesquisa, desenvolvimento e obtenção de materiais 
interconectores e selantes para o uso em células a combustível SOFC. 

Fabio, 
equipe CCTM, 
colaboradores 

externos 
e alunos. 

 

  10.000  

2.1.5- Pesquisa e 
desenvolvimento de 
novos materiais para 
células a combustível 
de óxidos sólidos. 

Além dos materiais considerados “estado da arte”, também serão 
desenvolvidos paralelamente novos materiais para aplicação em SOFCs. 
Um grande esforço de pesquisa científica vem sendo realizado para o 
desenvolvimento de novos materiais para as SOFCs com o objetivo de 
reduzir a temperatura de operação destes dispositivos, sem perda de 

Fabio, 
equipe CCTM, 
colaboradores 

externos 

  10.000  
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desempenho. As elevadas temperaturas de operação (~ 1000 °C) tem 
efeitos indesejáveis nos componentes da SOFC como reações 
interfaciais, sinterização dos eletrodos e segregação de impurezas nas 
superfícies. Neste contexto, um exemplo de pesquisa é a busca por 
novos condutores iônicos com condutividade similar à da YSZ, mas em 
temperaturas mais baixas (~ 700 °C). Entre os possíveis eletrólitos de 
células a combustível SOFC de temperaturas intermediárias (IT-SOFC) 
destacam-se, por exemplo, os eletrólitos à base de céria. Estes materiais, 
apesar da alta condutividade iônica, ainda não apresentam estabilidade 
térmica, química e estrutural comparáveis aos eletrólitos à base de 
zircônia e, portanto, necessitam de desenvolvimentos para se tornarem 
viáveis para o uso como eletrólitos de IT-SOFC´s. Adotando-se um novo 
eletrólito para a IT-SOFC, novos eletrodos, interconectores e selantes, 
compatíveis com o eletrólito, deverão ser desenvolvidos. Portanto, este é 
um campo de pesquisa e desenvolvimento muito promissor e importante 
para a consolidação e aplicação da tecnologia das SOFC´s. 
Objetivos: Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais para 
aplicação em células a combustível do tipo IT-SOFC. 

e alunos. 
 

Subtotais  50.000  

Total 50.000 

 
META 2.2- Desenvolver técnicas de fabricação de conjuntos cerâmicos eletrólito/eletrodos (células unitárias). 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

2.2.1- Estudo e 
desenvolvimento de 
processos de 
deposição de 
camadas finas dos 
materiais 
componentes das 
células unitárias 
 

Além de um conhecimento detalhado dos processos de obtenção e das 
propriedades dos materiais componentes da SOFC, o estudo deste 
dispositivo gerador de energia elétrica deve necessariamente envolver a 
obtenção de células unitárias cerâmicas catodo/eletrólito/anodo. Diversas 
técnicas e materiais são usados atualmente para obtenção dos conjuntos 
cerâmicos. Técnicas como tape casting, screen printing e spin coating 
são freqüentemente utilizadas para a preparação do substrato e para 
deposição dos materiais componentes. 

Objetivos: Estudo de técnicas de conformação para produção de 
componentes para aplicação em células a combustível de óxidos sólidos. 

 

Fabio, 
equipe CCTM, 
colaboradores 

externos, 
e alunos. 

 

  50.000 50.000 

Subtotais  50.000 50.000 

Total 100.000 
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META 2.3- Produzir e testar células cerâmicas unitárias. 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

2.3.1- Produção de 
células unitárias 
cerâmicas. 

Este trabalho consiste na continuidade e na sistematização das técnicas 
estabelecidas para a produção de laminados dos materiais componentes 
das unidades modulares cerâmicas. A partir dos desenvolvimentos e da 
otimização dos processos de conformação e deposição dos materiais 
componentes, deverá ser definida nesta etapa a configuração das células 
unitárias utilizadas. Nas SOFCs com design planar duas configurações 
de unidades modulares são usadas: suportadas pelo eletrólito e 
suportadas por material de eletrodo. Nesta etapa serão estudadas as 
diferentes configurações e serão produzidas unidades modulares 
cerâmicas para utilização em SOFCs. 

Objetivos: Produção de células unitárias cerâmicas para aplicação em 
células a combustível de óxidos sólidos. 

 

Fabio, 
equipe CCTM, 

col. UFABC 
e alunos. 

 

 80.000 50.000 50.000 

2.3.2- Montagem de 
sistema experimental 
para testes de células 
unitárias cerâmicas 
para operação em 
altas temperaturas. 

As propriedades elétricas dos materiais de eletrodo, eletrólitos e 
interconectores, e também dos conjuntos eletrodos/eletrólito, serão 
estudadas por meio de medidas de espectroscopia de impedância e de 
medidas de polarização. Estas técnicas são essenciais para a 
determinação das propriedades eletroquímicas dos materiais e também 
da performance das células unitárias fabricadas.  
Além disso, é fundamental o estudo da performance das células unitárias 
produzidas nas condições de operação de uma SOFC. Portanto, será 
desenvolvido um sistema experimental de bancada para testes de células 
unitárias cerâmicas, operando entre 700 e 1000 °C.  

 
Objetivos: Desenvolvimento de um sistema experimental para testes de 
células a combustível de óxidos sólidos.  

Fabio 
e alunos. 

  10.000 10.000 

Subtotais 80.000 60.000 60.000 

Total 200.000 
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META 2.4- Estudos de células cerâmicas para operação com etanol direto 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

2.4.1 
Desenvolvimento de anodos resistentes a deposição de carbono e de 
camadas catalíticas para reforma interna do etanol. 

Fabio, colaboradores 
externos e alunos 

  80.000 20.000 

2.4.2 
Estudos de parâmetros de operação de células SOFC a etanol. 
 

Objetivos: Desenvolvimento de materiais e configurações de SOFCs 
para operação eficiente e estável com etanol. 

 

Fabio, colaboradores 
externos e alunos 

 100.000 20.000 80.000 

Subtotais 100.000 100.000 100.000 

Total 300.000 
 

 

META 3.1- Estudos do sistema de reforma para geração de hidrogênio a partir da amônia 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

3.1.1- Obtenção de 
hidrogênio a partir da 
decomposição térmica 
da amônia 

 

O trabalho proposto tem como objetivo desenvolver um reator catalítico e 
utilizar catalisadores metálicos a base de ferro e manganês a ser 
utilizado na decomposição térmica da amônia para produção de 
hidrogênio. 

Fatima, João 
Coutinho, 
E alunos 

 

  25.000 10.000 

Subtotais  25.000 10.000 

Total 35.000 
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META 3.2- Finalização dos testes do sistema de reforma para geração de hidrogênio a partir do etanol 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

3.2.1 - Síntese e 
caracterização de 
microesferas de 
zircônia, para uso 
como trocador 
inorgânico, na 
obtenção de 
catalisadores para 
reforma de etanol. 

 

Preparar, testar e caracterizar microesferas de zircônia, utilizando o 
processo sol-gel. Estas microesferas serão utilizadas como suportes para 
a adsorção de íons metálicos. O comportamento das microesferas de 
zircônia na retenção destes íons metálicos será avaliado como trocador 
inorgânico e como catalisador na reforma de combustível (etanol). 

 
 

Fatima, João 
Coutinho, 
E alunos 

 

  10.000 10.000 

3.2.2 – Obtenção de 
catalisadores à base 
de microesferas de 
zircônia dopadas com 
íons metálicos, 
diretamente pelo 
processo sol-gel. 

 

Pesquisa e desenvolvimento de obtenção hidrogênio utilizando diferentes 
tipos de catalisadores heterogêneos visando otimizar as condições 
termodinâmicas da reforma a vapor do etanol e também melhor o 
rendimento em hidrogênio, com teor mínimo de impurezas.  
 

Fatima, João 
Coutinho, 
E alunos 
 

 100.000 10.000 50.000 

3.2.3 - Desenvolver 
método de produção 
de membrana metálica 
para purificação de 
hidrogênio  
 

 

Objetivos: Desenvolver metodologia para a produção de membranas 
metálicas para a purificação de hidrogênio para células a combustível 
com membrana trocadora de prótons (PEMFC) 

 

Fatima, João 
Coutinho, 
Vanderlei, 
Roberto, Ivan, 
E alunos 
 

   15.000 20.000 

Subtotais 100.000 35.000 80.000 

Total 215.000 
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META 3.3- Estudar processos de reforma a partir de diferentes insumos de biomassa 
 

Proposta 
 

Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

3.3.1 - Pesquisa e 
desenvolvimento da 
obtenção de bio-óleo 
através do 
processamento de bio-
massa . 

Objetivos: Estudar um processo para a obtenção de bio-óleo a partir de 
diferentes tipos de bio-massa, para uso como combustível na produção 
de hidrogênio.  
 

Rosely,  
Vanderlei, 
Fatima, João 
Coutinho, 
E alunos 

 50.000 20.000 30.000 

3.3.2 - Pesquisa e 
desenvolvimento de 
um processo para a 
obtenção de 
hidrogênio a partir da 
reforma a vapor de 
compostos 
hidrogenados 
extraídos do bio-óleo 

 

Objetivos: - Desenvolver, preparar e caracterizar catalisadores para a 
reforma a vapor de compostos hidrogenados extraídos do bio-óleo. 
Estudar um processo de reforma a vapor deste combustível para a 
obtenção de hidrogênio. 

 

Rosely,  
Vanderlei, 
Fatima, João 
Coutinho, 
E alunos 

 50.000 20.000 30.000 

3.3.3 - aproveitamento 
da vinhaça para a 
obtenção de 
hidrogênio 

 

Objetivos: - Estudo para o aproveitamento da vinhaça proveniente de 
uma usina de etanol e desenvolvimento de um processo para a obtenção 
de hidrogênio  

 

 

Marcelo, Fátima, 
Vanderlei, Roberto, 
Ivan,João Coutinho e 
alunos 

  10.000 20.000 25.000 

Subtotais 110.000 60.000 85.000 

Total 255.000 
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META 4.1- Estudar integração de sistemas de células a combustível, incluindo reformador e purificador de 
hidrogênio, módulo da célula a combustível, sistemas auxiliares, I&C e sistema de fornecimento de energia 
elétrica para rede elétrica convencional 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

4.1.1 Estudos de 
integração de 
sistemas de células a 
combustível 

 

Estudar os sistemas de um módulo célula a combustível e componentes 
e periféricos, elaborando pequenos dispositivos experimentais e 
programas computacionais. 

Ivan, Roberto, 
Sartori, Alvim, 

Marcelo, 
Col. UniFESP/USP 

E alunos. 

 60.000 20.000 80.000 

Subtotais 60.000 20.000 80.000 

Total 160.000 

 
META 4.2- Desenvolvimento de equipamentos, instrumentos e programas computacionais para integração dos 
sistemas da célula a combustível. 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

4.2.1 Desenvolver 
equipamentos para 
sistemas de células a 
combustível 

 

Desenvolver e montar os sistemas, componentes e instrumentação de 
uma célula a combustível, elaborando dispositivos experimentais e 
programas computacionais para sistema de I&C de células a combustível 

Ivan, Roberto, 
Sartori, Alvim, 

Marcelo, 
Col. UniFESP/USP 

E alunos. 

 100.000 10.000 100.000 

Subtotais 100.000 10.000 100.000 

Total 210.000 
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META 4.3- Implantação do laboratório de qualidade de energia de módulos PEMFC 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

4.3.1 Implantação do 
laboratório de 
qualidade de energia 
de módulos PEMFC  

Implantação e operação do referido laboratório. Atender às exigências 
dos objetivos da REDE de SISTEMAS do MCT. 

Ivan, Roberto, 
Sartori, Alvim, 

Marcelo, 
Col. UniFESP/USP 

E alunos. 

 200.000 50.000 80.000 

Subtotais 200.000 50.000 80.000 

Total 330.000 
 

META 5.1- Estudos de impactos social, tecnológico e financeiro na matriz energética nacional 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

5.1.1- Impacto da 

Introdução da 

Tecnologia de Células 

a Combustível 

Visando a Geração de 

Energia Elétrica 

Distribuída 

O objetivo principal desta proposta consiste no estudo do impacto da 
introdução da tecnologia de células a combustível na matriz energética 
brasileira, centrando-se na geração de energia elétrica distribuída com 
células a combustível de pequena potência, chamada microgeração 
(“micropower”). Os parâmetros de medida deste impacto são inúmeros. 
Alguns, considerados mais relevantes são citados a seguir: Cenário 
energético nacional; Políticas governamentais do setor; Demanda 
(segmentos: industrial, residencial, etc.); Tipos diferentes de tecnologias; 
Mercados (geral e específico); Penetração no mercado (estratégias); 
Impacto ambiental; Custos; Tempo de implantação da tecnologia 
(maturidade); Análise de barreiras à nova tecnologia. Pretende-se fazer 
uma previsão de cenário econômico futuro quando dessa introdução e as 
alterações econômicas e energéticas provocadas pela introdução dessa 
tecnologia, sempre com vistas à geração distribuída de energia elétrica 
(GDEE). Uma definição apropriada e completa do conceito de GDEE 
deve ser realizada. Alguns modelos teóricos de introdução desta 
tecnologia devem ser sugeridos como resultado final deste estudo, dando 
uma contribuição positiva ao planejamento futuro da matriz energética 
nacional, priorizando GDEE, alta eficiência e baixo impacto ambiental. 

Marcelo Linardi  
E alunos 

  10.000  

Subtotais  10.000  

Total 10.000 
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META 7.1- Realização dos estudos de confiabilidade de células PEMFC e módulos de célula a combustível. 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

7.1.1- Realização dos 
estudos de confiabilidade 
de células PEMFC e 
módulos de célula a 
combustível 

Experimentos específicos de longa duração e acelerados   20.000 100.000 50.000 

Subtotais    

Total 170.000 
 

META 12.1 – Finalização do mobiliário da nova área de pesquisadores do CCCH. Nova sala de seminários. 
Nova entrada e secretaria do prédio 1. Adequação do MEV. Reforma elétrica prédio 1. 
 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

12.1.1 – Melhorias na 

infra-estrutura do 

CCCH em geral. 

Depois da construção do prédio novo, deixa-lo operacional, com mesas, 

cadeiras, armários, ar condicionado, cortinas, etc.  

Dotar o CCCH com uma nova área de secretaria e suporte aos 

pesquisadores. 

Ampliar laboratório de eletrocatálise (Dr. Almir). 

Adequação do MEV adquirido. 

Marcelo, 
Lideres. 

 130.000 20.000 280.000 

Subtotais 130.000 20.000 280.000 

Total 430.000 
 

META 12.2- Adequar a infraestrutura do prédio 2 de laboratórios (a ser desocupado com o prédio novo em 
2010). 

 
Proposta 

 
Objetivo 

Participantes Recursos (R$) 

Nome HH Equipa 
mentos 

Mat. de 
Consumo 

Serviços 

12.2.1 – Adequar a infra-

estrutura do prédio 2 de 
laboratórios (a ser 
desocupado com o prédio 
novo em 2010). 

Ampliação do CCCH. Projeto de Infra-estrutura aprovado, mas 

ainda com verba não liberada. 
Marcelo, 
Lideres. 

   300.000 

Subtotais   300.000 

Total 300.000 
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OBJETIVO META EMP MC SERV Total Parte do 

IPEN 

1 – Desenvolver conhecimento e 

tecnologia de fabricação de 

células a combustível tipo 

PEMFC e seus componentes. 

 1.1 –  1.800.000 50.000 220.000 2.070.000 20.000 

1.2 –  100.000 15.000  110.000  225.000 30.000 

1.3 –  210.000 85.000 90.000 385.000 15.000 

1.4 –  60.000 70.000 50.000 180.000 20.000 

Subtotais 2.170.000 220.000 470.000 2.860.000  85.000  

2 – Desenvolver conhecimento e 

tecnologia de fabricação de 

células a combustível tipo SOFC 

e seus componentes. 

 

2.1 –  --- 50.000 ---  50.000 10.000 

2.2 –  --- 50.000 50.000 100.000 5.000 

2.3 –  80.000 60.000 60.000 200.000 20.000 

2.4 –  100.000 100.000 100.000 300.000 30.000 

Subtotais 180.000 260.000 210.000 650.000 65.000  

3 – Desenvolver conhecimento 

científico e tecnológico de 

processos de obtenção e 

purificação de hidrogênio para 

utilização em células a 

combustível. 

3.1 –  --- 25.000 10.000 35.000 10.000 

3.2 –  100.000 35.000 80.000 215.000 30.000 

3.3 –  110.000 60.000 85.000 255.000 40.000 

Subtotais 210.000 120.000 175.000 505.000  80.000 

4 – Desenvolver conhecimento e 

tecnologia de sistemas e I&C de 

células a combustível. 

4.1 –  60.000 20.000 80.000 160.000 20.000 

4.2 –  100.000 10.000 100.000 210.000 10.000 

4.3 –  200.000 50.000 80.000 330.000 30.000 

Subtotais 360.000 80.000 260.000 700.000 60.000  

5 – Estudos de impacto social, 

tecnológico e financeiro na matriz 

energética nacional. 

5.1 –  --- 10.000 --- 10.000 10.000 

Subtotais 0 10.000 0 10.000 10.000  

7 – Realização dos estudos de 

confiabilidade de células PEMFC 

e módulos de célula a 

combustível. 

7.1 –  20.000 100.000 50.000 170.000  60.000 

Subtotais 20.000 100.000 50.000 170.000 60.000  

12 – Criar, manter, modernizar e 

ampliar a infra-estrutura 

laboratorial. 

12.1 –  130.000 20.000 280.000 430.000 430.000 

12.2 –  --- --- 300.000 300.000 10.000 

Subtotais 130.000 20.000 580.000 730.000  440.000 

Total 3.070.000 810.000 1.745.000 5.625.000 800.00  
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ANEXO I : PREVISÃO para 2012 
 

Na tabela final do Plano de Ação 2012/2013 estão os valores totais para o 

dois anos, ou seja: 
 

R$ 5.625.000,00 
(incluindo P&D de projetos externos, verba orçamentária +infra-estrutura) 

 

Os R$ 800.000 previstos para o IPEN no BIÊNIO 2012/2013 dividem-se 

em: 
 

(A)  R$ 360.00      para P&D (média de 180.000/ano) 
Para 2012 planejam-se os seguintes itens de despesa para o IPEN (P&D), no valor de R$ 

180.000 

Os itens NÃO finalizados em 2011 ou 2010, que têm prioridade em 2012 estão assinalados! 

 

 Osciloscópio          2.000 

 Conversor DC/DC (importação)       3.000 

Persianas prédio 2         5.000 

 Novas linhas de gases         7.500 

 Manutenção TEM       20.000 

 Agitadores com aquecimento        6.000 

 Consertos em geral (EKRA)        5.000 

 Reagentes controlados      15.000 

Equipamentos oficina mecânica CCCH    20.000 

Compressor          4.000 

NoBreaks para lab. confiabilidade      25.000 

Contrato Electrocell anual      60.000 (2011) 

Centrifuga Eppendorf       18.000  

Desenv. de software para automação     50.000 (2011) 

Porta amostra FuelCon (importação)     25.000 (2011) 

TOTAL      R$ 265.500 

 

(B)  R$ 440.000     para obras de infra-estrutura (média de R$ 

220.000/ano)  
Para 2012 planejam-se os seguintes itens de despesa para o IPEN (Infra-estrutura), no 

valor de R$ 220.000 

 Revisão impermeabilização teto     10.000 

 Construção escada de ligação prédio 1 com prédio 2   40.000 (2010) 

 Reforma elétrica prédio 2      65.000 (2011) 

Reforma 2 banheiros prédio 1      100.000 

        TOTAL   R$   215.000 

 

   TOTAL Geral para 2012: R$ 480.500 

Fonte: elaboração da equipe do CCCH 




