




Promover o desenvolvimento de negócios e 
produtos lastreados em novas tecnologias e 
estimular a inovação no Brasil através de 
parcerias e negócios entre os diversos 
atores do Sistema Nacional de Inovação.



EMPRESAS PIONEIRAS DA PLATAFORMA ITEC

SUPORTE  NO PROCESSO DE  
DEFINIÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

DE DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
E SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE SOLUÇÕES; 

BUSCA ATIVA DE POTENCIAIS SOLUCIONADORES.



WORKSHOPS PRESENCIAIS COM 
FOCO NA DIFUSÃO E UTILIZAÇÃO DA 

PLATAFORMA ITEC E DIVULGAÇÃO  
DOS DESAFIOS DO PILOTO E DO 

ENCONTRO ITEC 2015 

BELO HORIZONTE . CAMPINAS . CURITIBA . FLORIANÓPOLIS . FORTALEZA . GOIÂNIA . MANAUS . PORTO ALEGRE . RECIFE . RIO DE JANEIRO . 
SALVADOR . SÃO CARLOS . SÃO JOSÉ DOS CAMPOS . SÃO PAULO 



h"p://www.plataformaitec.com.br/roadshow.php5



PARCEIROS LOCAIS: AMPLA GAMA DE INSTITUIÇÕES
ENVOLVIMENTO DE CERCA DE 80 INSTITUIÇÕES EM 14 CIDADES E 11 ESTADOS

CAMPINAS

CURITIBA

BELO HORIZONTE

FLORIANÓPOLISFORTALEZA

MANAUS

GOIÂNIA



PARCEIROS LOCAIS: AMPLA GAMA DE INSTITUIÇÕES
ENVOLVIMENTO DE CERCA DE 80 INSTITUIÇÕES EM 14 CIDADES E 11 ESTADOS

PORTO ALEGRE

RECIFE RIO DE JANEIRO

SALVADOR

SÃO CARLOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SÃO PAULO



EVENTO PRESENCIAL DE 2 DIAS [28 E 29 DE ABRIL] 
DESENHADO COM O OBJETIVO DE MAXIMIZAR NEGÓCIOS 

ENTRE EMPRESAS COM DEMANDAS TECNOLÓGICAS 
E SOLUCIONADORES TECNOLÓGICOS 

EM UM AMBIENTE COLABORATIVO E DINÂMICO 

 



AGENDA

INOVAÇÃO ABERTA BASEADA EM DESAFIOS

A PLATAFORMA ITEC

DESAFIOS ITEC



AGENDA

A PLATAFORMA ITEC

DESAFIOS ITEC

INOVAÇÃO ABERTA BASEADA EM DESAFIOS



INOVAÇÃO ABERTA 
B A S E A D A  E M  D E S A F I O S

Uma empresa estrutura suas demandas internas de forma específica, codificando e traduzindo para uma comunidade 
de solucionadores (pesquisadores, empresas e especialistas), permitindo a proposição de soluções para ela de forma 
mais assertiva. 

A pré-estruturação de demandas torna o processo mais direcionado, criando bases sólidas para primeiras conversas. 
Além disso, através da divulgação destes desafios, expande sua rede de contatos de potenciais solucionadores. 

Organiza e direciona o primeiro contato que precede a parceria.



 O QUE SÃO

Ferramentas)que)contribuem)com)os)desafios)das)
organizações,)por)meio)da)captação(e/ou(co,criação(de(
soluções(em)redes(de(players(internos(e/ou(externo)
distantes)origem)da)demanda.)
Elas)buscam(aumentar(o(sucesso(das)organizações)por)
meio)da)ampliação)do)seu)potencial)de)colaboração)
durante)o)processo)de)Inovação.)

Duas(principais(características:(
• Atuam)como)interfaces(de(conexão(entre)os)que)possuem)o)

desafio)a)ser)solucionado)e)os)que)podem)ajudar)a)resolvêAlo;)
• Realizam(facilitação(da(interação(entre))os)ofertantes!e)os)

demandantes!e/ou)atuação)ativa)junto)aos)demandantes,)
visando)aumento)do)número)e)qualidade)das)soluções)
propostas.)

DEMANDANTES OFERTANTES

São)chamados)demandantes!as)organizações)que)buscam)
soluções)para)demandas)internas,)que)podem)ser)das)mais)

diversas)naturezas

Os)ofertantes)são)indivíduos)ou)organizações)que)
desenvolvem)propostas)e)interagem)com)o)demandantes)na)

concepção)de)solução)aos)desafios)apresentados

FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO ABERTA
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FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO ABERTA

ACESSO(A(TECNOLOGIAS(E(
COMPETÊNCIAS

CROWDSOURCING(DE(SERVIÇOS(
COMPLEMENTARES

IDÉIAS(E(CONCEITOS(POR(
CROWDSOURCING

AMBIENTES(E(SISTEMAS(DE(
IDEAÇÃO(E(CO,CRIAÇÃO

Fonte:!Empresas,!Análise!Inventta,!2011
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O QUE COMO



Apesar das empresas que praticam inovação aberta baseada em desafios 
apresentarem um vasto conhecimento de sua área de atuação, 
a grande maioria das tecnologias propostas são desconhecidas pelos mesmos.  
Esse efeito ocorre principalmente devido a: 

X tecnologias ou competências que não 
foram publicadas

fontes de outros segmentos fora 
do core business das organizações

fontes distantes geograficamente que a organização 
tem acesso limitado ou pouca informação

OU

OU

INOVAÇÃO ABERTA 
BASEADA EM DESAFIOS

Fonte: Ninesigma



Indivíduos

Universidades
Outros

Laboratórios 
Nacionais

Laboratórios 
Privados

Pequenas 
empresas

Núcleos de 
Transferência 
Tecnológica

Outros 
Solvers

Aposentados

Fornecedores

Grandes empresas
Universidades

Consultores

Centros de 
Pesquisa

Outros BUs

Desenvolvimento 
de Negócios

Rede atual Empresa Unidade

INOVAÇÃO ABERTA 
BASEADA EM DESAFIOS

Fonte: Ninesigma

EXPANSÃO DO 
ECOSSISTEMA DE 
INOVAÇÃO ABERTA
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www.plataformaitec.com.br

http://www.plataformaitec.com.br
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ÁREAS PORTADORAS 
DE FUTURO

NANOTECNOLOGIA BIOTECNOLOGIA

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

ENERGIA
FOMENTO DA 

ECONOMIA VERDE

AEROESPACIAL E 

COMPLEXO INDUSTRIAL 

DA DEFESA 
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FÁRMACOS E 

COMPLEXO 

INDUSTRIAL DA SAÚDE

MINERAÇÃO

Vejam as subáreas no site
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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES GUIAS PRÁTICOS
www.plataformaitec.com.br/o-que-e.php http://www.plataformaitec.com.br/guias-praticos.php

http://www.plataformaitec.com.br/o-que-e.php
http://www.plataformaitec.com.br/guias-praticos.php


DEMANDANTES





INOVAÇÃO ABERTA 
BASEADA EM DESAFIOS

TEMAS

DESAFIOS

TECNOLOGIAS 
SOLUÇÕES

REQUISITOS

ESTRATÉGIA

OPERAÇÃO

As soluções são diferentes abordagens tecnológicas disponíveis para resolver um 

desafio. Em alguns casos, empresas podem necessitar uma abordagem específica, em 

outros, as soluções tem bases tecnológicas distintas.

Os temas se referem a processos de negócio, operações, linhas de produto ou programas 

de P&D que são críticos e precisam ser resolvidos. São foco e direcionam os esforços a 

serem aportados.

Requisitos refletem características e parâmetros que a tecnologia necessita ter ou 
desempenhar para solucionar o problema. Aqui são delimitados os requisitos específicos de 

operação da tecnologia.

Os desafios tecnológicos são os diferentes problemas ou limitações que a empresa 
possui ao trabalhar um determinado tema. Representam gaps que geram a necessidade de 

tecnologia, competência ou solução.



INOVAÇÃO ABERTA 
BASEADA EM DESAFIOS

TEMAS 

DESAFIOS 
(problemas) 

TECNOLOGIA 
SOLUÇÃO 

REQUISITOS 

Bombas de alta 
potência resistentes 

a oxidação 

Dificuldade de remoção 
de resíduos particulados 

de sílica 

Perdas de pressão na 
linha de abastecimento 

Abastecimento e tratamento de 
águas em campos de exploração 

on shore 

Sistemas de 
Micro filtração 

Precipitação 
biológica 

Sistema de 
modelagem 

computacional das 
linhas 

-Potencia 5.000 HPS 
-Operação contínua  
-Processamento de agua 
salina em 45% 

-Conexão SCADA  
- Rede com grande N  
de conexões 

-Fluxo contínuo 
-Fluxo 25m3/H 
-Custo < 1MM 

-Fluxo contínuo 
-Fluxo 25m3/H 
-Custo < 1MM 
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INOVAÇÃO ABERTA 
BASEADA EM DESAFIOS

O Desafio Tecnológico ou RFP (Request for Proposal) tem 
como objetivo conectar a organização com a comunidade 
de inovação.

• É um veículo que permite a troca de informações não 
confidenciais com a comunidade técnica; 

• Documento claro, conciso e de declaração convincente 
das necessidades técnicas e de negócio; 

• A RFP deve ser um esboço claro do projeto proposto e 
apresentando os seguintes termos: 

‣ Oportunidade de negócio 
‣ Especificidades técnicas 
‣ Tempo e fases do projeto 
‣ Critérios de avaliação

Fonte: Ninesigma



SOLUCIONADORES





INOVAÇÃO ABERTA 
IDENTIFICANDO DESAFIOS DE INTERESSE

O primeiro passo é identificar 

qual ou quais desafios 

interessam a você como 

solucionador. 

Para ter um olhar além de 

demandas mais ligadas 

diretamente a sua área de 

atuação, aqui estão 

questionamentos que podem  

ajudar.



INOVAÇÃO ABERTA 
RESUMO NÃO-CONFIDENCIAL DA PROPOSTA

O resumo da proposta: 

• Deve demonstrar porque se enxerga 

que a solução é viável e competitiva 

com as outras existentes, explicitando 

o estágio de desenvolvimento da 

tecnologia ou conhecimento, a 

viabilidade técnica, os diferenciais e os 

limites de performance. 

• Precisa resumir os pontos chave da 

solução e das capacidades pessoais 

do(s) solucionador(es), de forma que 

leve menos de um dia para ser escrita e 

que possa ser avaliada rapidamente. 

• Pode ser uma solução parcial, ou uma 

proposta de adaptação da solução para 

o desafio em questão.



FOCO

INOVAÇÃO ABERTA 
APRENDIZADOS PRÁTICOS
Orientações de preenchimento aos solucionadores, provenientes de experiências anteriores.

Não se trata de uma loteria. Os desafios devem 
ser respondidos individualmente, cada um com 
suas particularidades. Em experiências 
anteriores, houve solucionadores que 
responderam mais de quatro desafios e até 16 
desafios distintos, com temas que variavam 
desde química de fenóis até sistemas de 
suspensão. As propostas devem ser focadas em 
desafio(s) bem selecionado(s), que se tenha 
capacidade e interesse em perseguir caso a 
parceria dê os próximos passos.  



INOVAÇÃO ABERTA 
APRENDIZADOS PRÁTICOS



PLATAFORMA GRATUITA

OBJETIVO PRINCIPAL: FACILITAR O “PRIMEIRO ENCONTRO" 

INFORMAÇÕES NÃO-CONFIDENCIAIS

FOCO EM NEGÓCIOS. NÃO É UM REPOSITÓRIO.

FERRAMENTAS PARA FACILITAR A USABILIDADE: ALERTAS, 
TAGS, MANUAIS, FAQs 
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A PLATAFORMA ITEC

DESAFIOS ITEC

INOVAÇÃO ABERTA BASEADA EM DESAFIOS



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

SEGURANÇA CIBERNÉTICA – A NOVA FRONTEIRA

O Fundo Aeroespacial é um Fundo de Investimentos em Participações, formado pelos cotistas EMBRAER, 
FINEP, BNDES e DESENVOLVE SP que visa fomentar tecnologia nos setores de segurança, defesa, 
aeroespacial e integração de sistemas. Tendo em vista as oportunidades e necessidades do setor de 
cibernética, o Fundo lança o desafio para startups e empresas de Segurança da Informação que 
inovem trazendo novas soluções.

O objetivo é investir em empresas que possam ser alavancadas através do fornecimento de 
soluções de segurança da informação através de parceria com a Embraer. Também é objetivo do 
Fundo o adensamento da cadeia de fornecedores de soluções de segurança com o propósito de tornar um 
país com relevância global neste setor. Para isto, o Fundo busca empresas tenha uma solução inovadora 
que possa ser comercializada no Brasil e exterior.



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

TECNOLOGIA PARA O REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO 
INORGÂNICO DE FORMA SUSTENTÁVEL

Encontrar melhores alternativas para destinar cinza inorgânica de caldeira 
de biomassa vegetal da indústria de celulose e papel, de forma 
economicamente viável, social e ambientalmente correta. Este resíduo 
possui teor de umidade superior a 40%. Demais características estão em 
anexo.

Hoje são gerados 1200 ton/mês de cinza proveniente de queima de biomassa de indústria localizada no 
meio oeste catarinense. Parte deste resíduo é utilizado para produção de adubo e o restante é 
disponibilizado para agricultura. Já estudou-se a possibilidade de uso deste material como carga em 
compostagem, com sucesso, porém a quantidade absorvida é pequena em relação a quantidade de 
resíduo gerada. Também estudou-se a adição em argamassa com resultados favoráveis porém com alto 
custo logístico.



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

REAPROVEITAMENTO DE APARAS MISTAS DE PLÁSTICO GERADAS NO 
PROCESSO DE RECICLAGEM DE PAPEL ONDULADO

Encontrar melhores alternativas para destinar o resíduo plástico (mistura 
de polímeros e fibras de celulose) da indústria de reciclagem de papel, 
de forma economicamente viável, social e ambientalmente correta. A 
composição do resíduo e demais características estão em anexo.

São gerados 1400 ton/mês deste resíduo proveniente do processo de reciclagem de papel de indústria 
localizada no meio oeste catarinense. Hoje, 15% do resíduo é separado das fibras de celulose e cedido a 
empresas de reciclagem. O restante é destinado a aterro sanitário. Foram desenvolvidos três clientes que 
transformam este resíduo em telhas, mourões e outros objetos. Porém, com a perspectiva de ampliar este 
processo, surge a demanda por alternativas que absorvam quantidades mais expressivas deste passivo 
ambiental.



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

REAPROVEITAMENTO DE ELEVADAS QUANTIDADES DE RESÍDUO 
CELULÓSICO (LODO) DE FORMA SUSTENTÁVEL

Encontrar melhores alternativas para destinar o resíduo celulósico, sendo 
composto por 60% de fibras e 40% de lodo, da indústria de celulose e 
papel, de forma economicamente viável, social e ambientalmente correta.

São gerados 1400 ton/mês deste resíduo proveniente do processo de tratamento de efluente de 
indústria de papel e celulose, localizada no meio oeste catarinense. Atualmente, 5% é destinado a 
produção de adubo, 0,5% é utilizado por um programa social regional na confecção de peças artesanais e 
maior parte é queimado em caldeira. Este resíduo possui 70% de umidade.



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Buscamos estudos de alternativas viáveis de caráter não somente científico, mas também comercial para 
toda a massa gerada de cinzas volantes provenientes de carvões minerais brasileiros.  
Alguns autores relatam que a geração anual de cinzas no Brasil é crescente e superior a 3 milhões de 
toneladas por ano e que a grande parte deste resíduo continua com disposição inadequada podendo 
causar sérios problemas como contaminação de águas do lençol freático e dos solos.

A literatura relata várias aplicações para as cinzas objeto do presente desafio como utilização na 
construção civil, na fabricação de argamassas, na fabricação de zeólitas, ligas, dentre outras, 
incluindo o retorno das cinzas para as cavas de onde saíram os carvões. A maioria dos estudos não está 
ainda na escala industrial.

REAPROVEITAMENTO DAS CINZAS VOLANTES (ALUMINA E SÍLICA) GERADAS NA 
PRODUÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO CARVÃO MINERAL BRASILEIRO



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Buscamos alternativas tecnológicas para aplicar a alimentação de células combustíveis com gás de 
síntese produzido a partir de gasificação de carvão ou biomassa. Interessam soluções viáveis para 
implementação industrial e comercial.

Temos projetos em desenvolvimento de geração distribuída a partir de gasificação de carvão do RGS e de 
uma plataforma de gasificação para carvões de alta cinza e biomassa. Temos interesse em desenvolver a 
integração de gasificação com células combustíveis com eletrólitos de óxidos sólidos. IGFC 
(integrated gasification with fuel cells) para níveis de geração de 1 a 10 mw.

DESENVOLVIMENTO DE CÉLULAS COMBUSTÍVEIS DE ALTA TEMPERATURA 
OPERANDO COM ÓXIDOS SÓLIDOS E GÁS DE SÍNTESE (SYNGAS)



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

O processo de emenda de correias acontece seja pela necessidade de reparo da mesma ou pela 
necessidade de alongamento de seu comprimento original. O desafio proposto é desenvolver um 
equipamento que consiga preparar adequadamente a correia transportadora com base de lona para 
este processo de emenda. A preparação deve ser de forma mais automatizada, precisa, menos penosa e 
mais independente do esforço humano.

Atualmente, o trabalho de emenda de correias transportadoras é exclusivamente manual, não contando 
com nenhum tipo de automação. É feito um corte diagonal e as duas partes a serem emendadas são 
desgastadas igualmente utilizando-se ferramentas específicas. É nesta etapa que se sugere a utilização de 
tecnologia fazendo um trabalho de “desconstrução”, ou seja, retirando material de forma uniforme, 
seguindo um padrão nos dois lados. Para este projeto, prioriza-se emendas para correias entre 60’’ e 84’’ 
de largura e aproximadamente 32 mm de espessura.

EQUIPAMENTO PARA PREPARO DE EMENDA EM CORREIA 
TRANSPORTADORA DE LONA



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Monitorar o comportamento de indicadores socioeconômicos é prerrogativa às empresas que executam 
ações socioeconômicas. No entanto, é necessária uma metodologia que consiga segregar as 
contribuições de diferentes ações sobre indicadores de uma mesma localidade, ampliando o 
entendimento das inter-relações entre as mesmas. A solução deve vir integrada a um sistema que permita 
o registro de dados, integração, consulta e interpretação de ações e indicadores que possam orientar o 
planejamento de atuações sociais da empresa.

Diversos indicadores socioeconômicos são monitorados para uma mesma localidade, porém busca-se 
avaliar a correlação de seus comportamentos frente às ações sociais das empresas, programas e 
ações do poder público.

FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DE INTER-RELAÇÃO ENTRE 
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

O desafio proposto é desenvolver um equipamento que consiga medir de forma instantânea e enviar 
para um computador central as medidas de espessura da camada superior de borracha em correias 
com base de lona com uma precisão similar aos valores medidos manualmente com medidores portáteis 
de ultrassom (0,5mm). As correias são utilizadas para transporte de minérios, e o equipamento e solução 
proposta devem estar adaptados a este ambiente, ou seja, serem robustas frente a uma eventual queda 
de pequenas pedras de minério, poeira, entre outros.

Atualmente, para realizar as medições, é necessária a parada do equipamento e são medidos de 15 a 18 
pontos no sentido transversal (largura) da correia para determinar seu desgaste a cada 50 metros 
(perfil de desgaste). A borracha de cobertura possui 14 mm de espessura e a região da correia que mais 
apresenta desgaste é o centro da mesma. A tecnologia utilizada atualmente é a de ultrassom.

MEDIÇÃO ON LINE DE ESPESSURA DE CAMADA DE BORRACHA EM 
CORREIAS TRANSPORTADORAS



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Este desafio busca técnicas, equipamentos, meios de cultura, OGM, etc que possam acelerar o 
crescimento deste microrganismo, fazendo com que este cresça e se multiplique mais rapidamente para 
ser aplicado industrialmente, porém, a proposição não pode afetar negativamente a capacidade 
fermentativa e enzimática do mesmo.

A levedura Saccharomyces cerevisiae é empregada em diversos tipos de indústrias, principalmente na 
indústria alimentícia e de produção de etanol. Este desafio visa a aceleração do crescimento e 
multiplicação deste microrganismo a fim de que sua aplicação industrial possa ser facilitada.

ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Buscamos tecnologias para aumentar geração de energia – sejam mecanismos, softwares, 
equipamentos, formas de utilizar a água em reservatório entre outros. Estamos abertos a soluções que 
mudem a forma atual da AES trabalhar. Hoje, as maiores dificuldades são: crise hídrica, falta de água, 
parada de manutenção. As usinas operadas pela AES são de pequeno a médio porte, com produção de 
30 mega até 1,2 giga.

A demanda por energia e água no Brasil cresce anualmente em função do crescimento da economia. 
Paralelamente muito se investe para a melhor exploração da água como recurso para geração de energia 
elétrica, sendo esta responsável por 70% da geração de energia no Brasil. Com isso, busca-se viabilizar 
soluções onde seja possível produzir mais energia com menor uso da água e/ou com novas formas de 
sua utilização para a geração.

GERAÇÃO DE ENERGIA EM USINAS HIDROELÉTRICAS DE MANEIRA 
MAIS EFICIENTE E MENOR UTILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Você já imaginou qual o trabalho que uma distribuidora de energia tem para conseguir passar uma 
previsão assertiva sobre o tempo para restabelecimento do fornecimento de energia? Desta forma, 
propomos o desafio de encontrar um modelo matemático que nos auxilie nessa oportunidade. O 
mesmo poderá utilizar as variáveis conhecidas e combina-las com outras desconhecidas até o 
momento.

A AES Eletropaulo utiliza hoje inúmeras variáveis para informar seus clientes quanto à previsão de 
religamento. Por outro lado sabemos que existem outras variáveis que podem ou não ser utilizadas 
dependendo do tipo de atendimento. Há inúmeros modelos matemáticos disponíveis assim como 
computadores potentes capazes de processar inúmeras variáveis porém, faz-se necessário identificar a 
sua correlação e impacto com o problema apontado.

MODELOS MATEMÁTICOS PARA PROMOVER A MELHORIA DAS PREVISÕES DE 
RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Hoje no mundo há inúmeras alternativas para viabilização de geração distribuída, no entanto, dado o 
cenário desafiador de complexidade e frequentes mudanças regulatórias, flutuação de câmbio, entre 
outros, busca-se uma solução de longo prazo para que a instalação de fontes alternativas de energia 
no local de consumo, abaixo de 1MW possam ser amplamente implementadas.

As alternativas deverão ser viáveis sob as óticas técnica, financeira e regulatória de fontes de geração de 
energia alternativa que atendem os requisitos de geração distribuída da RN 482/12 ANEEL e gerem 
valor para a AES Eletropaulo. 

VIABILIZAR FONTES ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE POSSAM 
SER APLICADAS DE FORMA AMPLA À UNIDADES CONSUMIDORAS DE ATÉ 1 MW



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Buscamos: a) criar um modelo de segmentação de áreas críticas (núcleos regularizados, CDHU’s, COHAB’s, etc.) 
para melhor alocarmos nossos recursos orçamentários e físicos; b) inteligência para a logística de roteirização 
dos cortes; c) criação de dispositivos que permitam o corte à distância em áreas críticas e d) criação de 
dispositivo físico de travamento/bloqueio de caixas de medição, medidores e/ou disjuntores” que impeçam/
dificultem a auto-religação após a suspensão do fornecimento energia realizada no disjuntor ou nos terminais do 
medidor.

Existem várias ações de combate a inadimplência no setor elétrico. No entanto, nem todas são 
economicamente viáveis, visto que o custo de sua implementação pode, em alguns casos, superar o 
benefício obtido. O combate à inadimplência é economicamente viável até o ponto em que seus custos 
não superem a receita incremental advinda de sua implementação.

REDUZIR/MITIGAR A INADIMPLÊNCIA CONSIDERANDO O CENÁRIO ATUAL



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Soluções que permitam a gestão (monitoramento e manutenção) a distância dos espaços ao redor 
das torres da AES. Busca-se alternativas tecnológicas viáveis de monitoramento a distância para Faixas 
de Servidão de redes de transmissão e distribuição de energia, contribuindo com a otimização dos custos 
de monitoramento e manutenção.

As Faixas de Servidão de redes de transmissão e distribuição de energia estão presentes em todas as 
metrópoles dos países em desenvolvimento, sendo fundamentais para o transporte de energia elétrica 
para os grandes centros consumidores. Estas amplas áreas, por serem pouco utilizadas para o bem 
social, acarretam custos elevados em manutenção para as concessionárias de energia.

VIABILIZAR OPORTUNIDADES DE MONITORAMENTO E GESTÃO A DISTÂNCIA DAS FAIXAS DE SERVIDÃO 
(ESPAÇOS AO REDOR DE TORRES DE DISTRIBUIÇÃO) DA AES ELETROPAULO, QUE CONTRIBUAM PARA A 
OTIMIZAÇÃO DE SEUS CUSTOS.



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

Desenvolvimento de produto/ sistema que auxilie na redução da geração de resíduos na construção 
civil, minimizando o impacto negativo no meio ambiente. A forma de redução de resíduos pode se apresentar 
no uso de novas tecnologias no processo de construção (equipamentos mais eficientes, sistemas pré-
moldados, etc), mas também deve considerar a aceitação por parte deste setor, bem como impacto em 
custos.

Segundo o instituto Akatu a construção civil é a maior geradora de lixo no Brasil, além de ser também a 
maior consumidora de recursos não renováveis. A Bosch está estudando a possibilidade de 
desenvolvimento de produtos relacionados à área de construção civil. Entendendo que para isso precisa 
atender requisitos deste nicho de mercado específico, além de ser fiel aos padrões da empresa. A 
avaliação das propostas também considerará a possibilidade de futura comercialização pela Bosch.

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS/ PRODUTOS FOCADOS NA REDUÇÃO DE 
RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESAFIO

CONTEXTO E ANTECEDENTES

O objetivo é desenvolver um produto que proporcione maior conforto térmico nas residências familiares da 
nova classe média no Brasil. As altas temperaturas recentes alavancaram as vendas de aparelhos de ar 
condicionado e climatizadores, consequentemente aumentou o consumo energético no país, bem como alterou 
os horários de pico de consumo. Acreditamos que novas tecnologias podem ser utilizadas para criar um sistema/ 
produto de custo acessível e alta eficiência energética, reduzindo o impacto climático no consumo energético.

- Produto com foco na classe C (aproximadamente 54% da população do Brasil) - Aumento na procura por ar-
condicionado/ circulador de ar - Identificação de nicho de mercado, onde existe a demanda do consumidor e os 
produtos oferecidos não atendem adequadamente suas necessidades/ perfil - Consumo recorde de energia 
elétrica devido às altas temperaturas no Brasil A Bosch está estudando a possibilidade de desenvolvimento de 
produtos orientados a classe C. Entendendo que para isso precisa atender requisitos deste nicho de mercado 
específico, além de ser fiel aos padrões da empresa. O projeto deve levar em conta o cenário Brasil, com uso 
focado em residências típicas da nova classe média.

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DE BAIXO CUSTO E ALTA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
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TÍTULO DO DESAFIO
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DESENVOLVIMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS DE FONTES RENOVÁVEIS PARA PNEUS

Desenvolvimento de novas matérias primas para pneumáticos de fontes renováveis que tragam 
melhoria de desempenho para os pneus

Menor dependência do petróleo e utilização de fontes renováveis, como exemplo a utilização de sílica das 
cinzas da casca de arroz. Ver também exemplo de arquivo anexo.



DESCRIÇÃO
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UTILIZAÇÃO DE NANOMATERIAIS PARA MELHORIA DE DESEMPENHO DE 
COMPOSTOS DE BORRACHA EM PNEUS

Melhorar desempenho em pneus em uma ou mais das seguintes vozes: resistência ao desgaste, 
redução do consumo de combustível, resistência à fadiga e ao envelhecimento.

Trata-se de um desenvolvimento contínuo, com diversas pesquisas já em curso por diferentes entidades.



Seja bem vindo!

Quer participar da Plataforma iTec? 

Cadastre-se no site: www.plataformaitec.com.br

http://www.plataformaitec.com.br



