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O Relatório de Gestão do Lactec é uma publicação destina-
da a apresentar a seus associados – a Associação Comercial 
do Paraná, a Companhia Paranaense de Energia, a Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná, o Instituto de Engenharia 
do Paraná e a Universidade Federal do Paraná – o desempenho 
administrativo, executivo e fiscal da instituição ao longo do ano.

Neste relatório você verá, entre os principais destaques: 
mudanças na estrutura organizacional, uma nova estratégia de 
gestão, baseada em metas, os resultados da ênfase dedicada à 
gestão de pessoas e o novo recorde de faturamento do Lactec.

SOBRE O 
RELATÓRIO
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Luiz Fernando Vianna
Presidente do Lactec

No ano de 2018 continuamos a colher os frutos 
que plantamos desde o início desta gestão. Consoli-
damos alguns projetos que mudaram a maneira como 
enxergamos nossa organização e, consequentemente, 
como gerimos a instituição. A nova visão do Lactec, 
mais integrada, nos permite tomar ações pontuais e, ao 
mesmo tempo, bem estruturadas. 

Amadurecemos muito nossa dedicação à área de 
Gestão de Pessoas, o que resultou na certificação Great 
Place to Work, concedida às empresas com melhores 
ambientes para se trabalhar segundo metodologia que 
envolve a participação dos próprios colaboradores. 
Novamente batemos o recorde de faturamento, ultra-
passando um patamar histórico de R$ 100 milhões.

Temos exercido um papel fundamental no ecossis-
tema de inovação, ocupando posições estratégicas em 
diversos segmentos, como a presidência da Associação 
Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica 
e Inovação (Abipti). Fomos destaque na mídia, com 
menção no ranking das 500 Maiores da Região Sul, 
case no livro Paraná Grandes Marcas, e premiados 
como os de Melhores do Ano, do Diário Indústria&Co-
mércio.

Finalmente podemos pensar no futuro de maneira 
consistente e tranquila. Tudo o que conquistamos foi 
possível graças ao compromisso absoluto de nosso 
time de colaboradores, a quem registro um agradeci-
mento especial. Com uma base administrativa eficiente, 
uma forte atividade comercial e entregas de qualidade, 
vislumbramos uma visão ainda mais promissora para o 
ano de 2019.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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O Lactec oferece soluções inovadores nas diversas 
áreas da engenharia (ambiental, civil, elétrica, eletrônica, 
hidráulica, mecânica, química, da computação e de mate-
riais) por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento, 
serviços tecnológicos e ensaios e análises laboratoriais, 
além de capacitação técnica, com cursos de curta duração, 
especialização e um mestrado profissional.

A história do Lactec começa com a criação do Centro 
de Hidráulica e Hidrologia Professor Pedro Viriato Parigot 
de Souza, em 1959. Dele nasce a reconhecida competên-
cia em projetos para grandes obras hidrelétricas, atividade 
mais tarde somada à tradição do Laboratório Central de 
Pesquisa e Desenvolvimento e do Laboratório de Materiais 
e Estruturas. A fusão de todas essas unidades e a criação 
do Laboratório de Mecânica e Emissões Veiculares deram 
origem ao Lactec.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

Criar soluções inovadoras.

Ser referência mundial em ciência e tecnologia.

Ética é o que sustenta nossos valores.

Ousadia está nas nossas ações.

Criatividade e verdade científica 
orientam nossas práticas.

Respeito às pessoas e ao ambiente.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

O LACTEC
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UNIDADES TECNOLÓGICAS
Inaugurada em 2003, a unidade está localizada no Campus da Indús-
tria, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Na Sede, localizam-se 
os laboratórios de Eletrônica, Design e Experiência do Usuário e 
Testes de Sistemas de Informação e as áreas de Inovação e Novos 
Negócios, Comercial, PMO e Finanças, Infraestrutura e Suprimentos, 
Ensino Especializado, Inteligência de Negócios, Marketing e Gestão 
de Pessoas, além da Presidência, Diretoria, Coordenadoria Jurídica 
e gerências de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação; Ensaios e 
Análises Laboratoriais e Serviços Tecnológicos.

Mais antiga unidade do Lactec, inaugurado em 1959, o Cehpar abriga 
as áreas de Meio Ambiente, Geossoluções e Hidráulica, contando 
com laboratórios de biologia, hidráulica, geossoluções, qualidade do 
ar e emissões atmosféricas. 

No LAC estão as áreas de pesquisa e desenvolvimento e de ensaios 
em eletricidade, química e materiais, além da Coordenação de Quali-
dade. A unidade, que existe desde 1982, conta com laboratórios nas 
áreas de absorção atômica, águas e efluentes, alta tensão, análises 
químicas, análises térmicas, análises de óleos, análises de materiais, 
compatibilidade dielétrica e eletromagnética, condições climáticas e 
intemperismo artificial, cromatografia e espectrometria, ensaios de 
polímeros, luminotécnica, metrologia, pilhas e baterias, microscopia, 
ensaios em cabos e acessórios, radiografia e tomografia industrial.

Inaugurado em 1994, Lame conta com a área de Estruturas Civis, 
que pesquisa e desenvolve projetos na área da engenharia civil, além 
de fornecer serviços, ensaios e análises de materiais, durabilidade e 
recuperação de estruturas civis. Entre seus laboratórios estão os de 
geotecnia e de concreto e estruturas.

Desde 2000, o Leme comporta as áreas de Ensaios em Motores 
e Veículos e de Sistemas Mecânicos, focando tanto em pesquisa e 
desenvolvimento quando em testes e análises de emissões de veículos 
automotivos, durabilidade de motores, combustíveis e componentes. 
Atua também nas áreas de soldagem e aspersão térmica, ensaios 
não destrutivos, integridade estrutural, energias alternativas, além de 
realizar ensaios mecânicos e ensaios em metais.

Para atender clientes das regiões Norte e Nordeste do país, o Lactec 
conta com uma estrutura própria instalada na cidade de Salvador, 
no Parque Tecnológico da Bahia (foto). A representação tem foco 
no estabelecimento de parcerias com empresas e concessionárias 
regionais do setor de energia para execução de projetos de pesquisa 
e desenvolvimento.
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LISTA DE LABORATÓRIOS

•   Absorção Atômica

•   Águas e Efluentes

•   Alta Tensão

•   Análises de Materiais

•   Análises de Óleos Isolantes

•   Análises de Óleos Lubrificantes Industriais

•   Análises Metalográficas

•   Análises Químicas

•   Biologia

•   Compatibilidade Dielétrica

•   Compatibilidade Eletromagnética

•   Concreto e Estruturas

•   Condições e Espectroscopia de Infravermelho

•   Cromatografia e Espectroscopia de Infravermelho

•   Design e Experiência de Usuário

•   Emissões Veiculares

•   Ensaios em Cabos e Acessórios

•   Ensaios em Polímeros e Análises Térmicas

•   Ensaios Mecânicos

•   Geotecnia

•   Hidráulica

•   Luminotécnica

•   Metrologia

•   Microscopia

•   Pilhas e Baterias

•   Qualidade do Ar e Emissões Atmosféricas

•   Soldagem e Aspersão Térmica

•   Testes de Software

A infraestrutura do Lactec, composta por laboratórios 
de diversas especialidades, e seu corpo técnico estão 
preparados para servir todos os setores da indústria com a 
realização de uma série de ensaios e análises laboratoriais. 
Os equipamentos servem ainda de suporte a projetos de 
P&D e serviços tecnológicos.
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SETORES DE ATUAÇÃO

PORTFÓLIO
Pesquisa, Desenvolvimento 
& Inovação
Projetos de pesquisa básica e aplicada, desenvolvimento 
de dispositivos experimentais e protótipos, desde a 
engenharia do produto até sua inserção no mercado.

Serviços Tecnológicos & Inovação
Controle tecnológico de obras, estudos ambientais, 
monitoramentos, medições e ensaios em campo, 
mapeamentos,  estudos em modelos físicos e compu-
tacionais, qualidade e testes de software.

Ensaios e Análises Laboratoriais
Ensaios, testes, análises, além de suporte para serviços, 
projetos e consultorias.

Ensino Especializado
Treinamento e qualificação técnica. Cursos de 
especialização e de curta duração, além de mestrado 
profissional (stricto sensu) em desenvolvimento de 
tecnologia.

Automotivo Petróleo e Gás

Eletroeletrônico
Obras de

Infraestrutura

Energia
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DIFERENCIAIS



GOVERNANÇA 
          CORPORATIVA 
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Em 2018, o Lactec passou a adotar uma nova estrutura organizacional. Entre as principais alterações, a Diretoria 
de Operações Tecnológicas passou a agrupar as áreas de pesquisa em três segmentos: Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PDI), Ensaios e Análises Laboratoriais (EAL) e Serviços Tecnológicos e Inovação (STI). As mudanças refletem 
internamente o modo como a instituição apresentava sua atuação para o mercado nos últimos anos.

Outras novidades incluem a criação da Unidade Salvador e das áreas de Inovação e Novos Negócios e de Inteligência 
de Negócios, a separação do núcleo de Gestão de Pessoas da área de PMO e Finanças e do Marketing da área Comercial.

As principais instâncias da governança corporativa continuam a ser a Assembleia Geral de Associados, o Conselho 
Administrativo e o Conselho Fiscal, que permanecem acima da Presidência e das três diretorias – Operações Tecnológicas, 
Desenvolvimento Tecnológico e Administrativo Financeiro.

NOVA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL
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Em setembro de 2018, Hélio Padilha assumiu a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, que era ocupada inte-
rinamente por Lauro Elias Neto desde outubro de 2017. Lauro, diretor de Operações Tecnológicas desde 2015, e Luiz 
Fernando Vianna, presidente desde 2014 e diretor Administrativo Financeiro desde 2011, dão continuidade ao trabalho 
realizado nos últimos anos.

É administrador pela Universidade Tuiuti do Paraná, com 
especialização em Desafios de Liderança de Equipes (Challenges 
of Leadership in Teams) pelo Sloan School of Management do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Iniciou sua carreira 
no Lactec em 1999 como estagiário, e em 2014 chegou à 
presidência da instituição, cargo que ocupa até hoje. É ainda 
presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação (Abipti), membro do Conselho Consultivo 
e do Grupo Temático sobre o Setor de Petróleo e Gás da Finep, do 
Conselho Técnico Cientifico da ANP, do Conselho Fiscal do IPD 
Eletron, do Conselho Temático de Política Industrial, Inovação e 
Design da Fiep, do Conselho Superior da Fundação Araucária e 
do Conselho de Administração da CGEE.

DIRETORIA

LUIZ FERNANDO VIANNA
PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
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É engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), mestre em Engenharia e Ciências dos 
Materiais pela UFPR e doutor em Engenharia Mecânica, na área 
de Manufatura, também pela UFPR, além de especialista em 
Motores do Programa Brasileiro de Formação em Motores e 
Combustíveis da mesma universidade. Atuou como professor da 
UFPR em níveis de graduação e especialização, tendo ocupado 
durante cinco anos o cargo de Coordenador do Curso de 
Engenharia Mecânica da instituição. Com vasta experiência como 
técnico de manutenção em equipamentos eletroeletrônicos, foi 
ainda empresário na área antes de assumir o cargo de Diretor de 
Desenvolvimento Tecnológico do Lactec, em 2018.

É engenheiro civil formado pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), com especialização em Gestão Financeira 
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e 
certificação de Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP) 
do Project Management Institute (PMI). Ingressou no Lactec 
em 2008, tendo atuado no Departamento de Tecnologia da 
Informação e respondido pelas gerências do Departamento de 
Mecânica e do Departamento de Recursos Ambientais.

HÉLIO PADILHA
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO

DIRETOR DE OPERAÇÕES 
TECNOLÓGICAS

LAURO ELIAS NETO
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ANDRÉ RICARDO CAPRA
Gerente Sênior 
Ensaios e Análises Laboratoriais
Mestre em Engenharia Mecânica pela Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR), ingressou 
no Lactec em 2004. Como pesquisador, atua 

com o desenvolvimento de revestimentos e novos materiais 
metálicos e cerâmicos resistentes ao desgaste por cavitação e 
também a oxidação em altas temperaturas. Pesquisa e desenvol-
ve processos de soldagem de alta tecnologia e aspersão térmica 
para reparos de turbinas hidráulicas e a gás para geração de 
energia. Foi gerente do Departamento de Mecânica do Lactec 
antes até assumir a gerência do segmento de Ensaios e Análises 
Laboratoriais, em 2018

LUIZ ALKIMIN DE LACERDA

Gerente Sênior 
Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação
É engenheiro civil pela Universidade Federal 
do Paraná (1991) e mestre e doutor em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1993/1997). Foi gerente do Departamento de Estruturas 
Civis e atualmente é gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação do Lactec. É ainda professor adjunto do Departamento 
de Construção Civil e professor permanente do Programa de 
Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia, ambos 
da UFPR, e do Mestrado Profissional em Desenvolvimento de 
Tecnologia do Lactec.

CARLOS EDUARDO RIBAS
Gerente Sênior 
Comercial

Engenheiro eletricista pela Universidade 
Tuiuti do Paraná, iniciou sua carreira como 
estagiário na Copel Distribuição. Antes da 

graduação, ainda como técnico em eletrotécnica, ingressou 
no Lactec para atuar no Laboratório de Alta Tensão. Em 2006, 
quando se formou engenheiro, assumiu a gerência dos laborató-
rios de eletricidade do Lactec. Em 2010, assumiu a gerência da 
Assessoria Comercial, que tornou-se Departamento Comercial 
em 2014 e Área Comercial em 2018.

FÁBIO MARTINEZ DIB
Gerente Sênior
Infraestrutura e Suprimentos
É formado em Comunicação Social, com habi-
litação em Publicidade e Propaganda, pela 
Universidade Tuiuti do Paraná e pós-graduado 

em Dinâmica da Informação e Comunicação pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Iniciou no Lactec em 
1999 como analista de gestão. Três anos mais tarde, assumiu 
a gerência da Divisão de Relações Institucionais. Em 2009, 
tornou-se gerente da Assessoria de Marketing e Comunicação e, 
em 2011, gerente do Departamento de Logística e Informática, 
que, em 2018, tornou-se a Área de Infraestrutura e Suprimentos.

JEFFERSON CHAPIESKI
Gerente Sênior 
Inovação e Novos Negócios
Graduado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), é mestre profissional em 

Desenvolvimento de Tecnologia pelo Instituto de Engenharia do 
Paraná (IEP) e pelos Institutos Lactec. Trabalhou em empresas 
como a Elevadores OTIS; Moeller Electric, atual Eaton; e Inepar. 
Chegou ao Lactec em 2002, atuando como gerente da Divisão 
de Comercialização (2002-2009), gerente do Departamento 
de Eletricidade (2009-2014), gerente do Departamento de 
Eletrônica e Tecnologia da Informação (2014-2018) e gerente 
de Inovação e Novos Negócios, cargo que exerce atualmente.

TÂNIA LÚCIA GRAF 
DE MIRANDA
Gerente Sênior 
Serviços Tecnológicos e Inovação
É graduada em Agronomia pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), mestre 

em Engenharia Civil, Recursos Hídricos e Saneamento pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutora 
em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). Iniciou no Lactec como pesquisadora em 
2007, passando à gerente da Divisão de Meio Ambiente (2010), 
gerente do Departamento de Recursos Ambientais (2015) e 
gerente de Serviços Tecnológicos e Inovação (2018). É ainda 
professora do Mestrado Profissional em Desenvolvimento de 
Tecnologia do Lactec, concentrando sua área de atuação em 
Estudos Ambientais, Recursos Hídricos e Qualidade da Água.

EXECUTIVOS
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KATIA PATRICIA 
FIEBICH PERONI
Gerente Sênior
PMO e Finanças
Graduada em Ciências Contábeis pela Univer-
sidade Positivo, ingressou no Lactec em 
1999. Iniciou sua carreira realizando compras 

internacionais e, mais tarde, gerenciando a Divisão de Compras 
e Faturamento do Lactec, de 2004 a 2008. No final de 2008, 
assumiu a gerência da Divisão Contábil Financeira e, em março 
de 2011, a gerência do Departamento de Pessoas, Contábil e 
Finanças. Desde 2018, com a reestruturação da empresa, é 
gerente da Área de PMO e Finanças.

RICARDO SALTON ROSEK
Gerente Sênior
Ensino Especializado
É graduado em Engenharia Elétrica pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). Admitido em 2002, 

atualmente é gerente de Ensino Especializado, área em que atua 
no desenvolvimento de negócios em educação e na coordenação 
de capacitação profissional; na gestão da qualidade de labora-
tórios, do conhecimento da produção técnica e científica, na 
propriedade intelectual, além de atividades acadêmicas – como 
bolsas de pesquisa e estágios.

EDUARDO BARBOSA 
GOMES GUIMARÃES
Gerente de Área 
Unidade Salvador
É graduado em Informática pela Universi-
dade Católica de Salvador (UCSal), com 

Especialização em Gestão de Projetos de Tecnologia da 
Informação pelas Faculdades Ruy Barbosa (FRB), e mestrado 
profissional em Administração pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). Possui ainda certificado PMP® e PMISP® 
pelo Project Management Institute (PMI). Iniciou no Lactec em 
novembro de 2018 como gerente da Unidade Salvador.

RAQUEL BERG
Gerente Sênior
Gestão de Pessoas
Tem graduação e mestrado em Psicologia 
pela Universidade de São Paulo (USP), 
MBA em Administração de Empresas pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e atualmente faz doutorado 
pela USP. Tem ainda especialização em orientação vocacional 
e formação em coaching. Iniciou sua carreira corporativa 
como trainee de Recursos Humanos, trabalhou em todos os 
subsistemas de Gestão de Pessoas e Serviços de RH, além 
de desenvolver diversos projetos na área de Desenvolvimento 
Organizacional. Ingressou no Lactec em 2018 como gerente de 
Gestão de Pessoas.

NOVO GERENTE UNIDADE SALVADOR
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HOMENS

MULHERES
GÊNERO

254

129

59
21

17

41

54

4

0

2
0

11
46

128

MESTRANDOS

DOUTORES

OUTROS

MESTRES

GRADUADOS

PÓS-GRADUADOS

PESQUISADORES
GR AU DE INSTRUÇÃO TOTAL

2

80

21

128

DEMAIS CARGOS

119
ESTAGIÁRIOS

57
BOLSISTAS

29
TERCEIRIZADOS

383
EMPREGADOS CLT

COMPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS
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De 31 a 40 anos

Mais de 12 anos

De 9 a 12 anos

De 5 a 8 anos

Até 4 anos

101

135

152

117

82

83

48

48

Até 30 anos

Acima de 50 anos

De 41 a 50 anos

FAIX A 
ETÁRIA

TEMPO
DE CASA

O turnover é o resultado da rotatividade de empregados 
de uma empresa, calculado por meio da relação entre 
admissões e demissões ou da taxa de substituição de 
trabalhadores antigos por novos.

Entre janeiro e dezembro de 2018, a taxa de rotatividade 
no Lactec foi de 10,59%, o que mostra boa capacidade 
da instituição de reter talentos. O índice ficou um ponto 
percentual acima do verificado no ano anterior (9,56%).

TURNOVER
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IDENTIDADE VISUAL
Nova Versão da Marca

O ano de 2018 começou com uma importante atualização na identidade da empresa, que passou a apresentar-se 
apenas como ‘Lactec’. A ideia é comunicar para o mercado a integração completa dos diferentes laboratórios que no 
passado formavam uma rede de instituições e que, hoje, compõem uma única instituição multidisciplinar. A partir de então, 
a área de Marketing trabalha na atualização gradativa da marca em materiais de divulgação, canais de comunicação e na 
sinalização interna e externa da empresa.

HASHTAG
Hashtag é uma expressão utilizada em redes sociais para identificar 

o tema do conteúdo que está sendo compartilhado. Em agosto, durante 
a Reunião Geral (leia mais em ‘Relacionamento com colaboradores’), o 
Lactec lançou sua hashtag oficial: #SouLactecSouInovador. A expressão 
foi reproduzida em adesivos, peças acrílicas e em uma grande estrutura 
de letra caixa disponibilizada na recepção da Sede.

A área de Inovação e Novos Negócios (INN) foi criada com o 
objetivo de avaliar e investir em novas oportunidades de negócios 
para o Lactec.

Nesse contexto, foi lançada em abril a 1ª Chamada de 
Projetos Internos, para a qual todos os colaboradores do Lactec 
(exceto diretores e gerentes) foram convidados a participar por 
meio da sugestão de ideias de projetos inovadores.  A ação foi 
amplamente divulgada por meio dos canais internos de comuni-
cação da empresa e recebeu 10 propostas, que passaram por 
uma seleção em duas etapas.

O resultado foi anunciado em julho, no evento de comemo-
ração do Dia do Pesquisador (leia mais em ‘Relacionamento com colaboradores’). Foram selecionados dois projetos. 
Os autores das ideias ganharam uma viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, com direito a visita às principais 
empresas de tecnologia da região. Confira os projetos vencedores:

CHAMADA DE PROJETOS INTERNOS

Vídeo de lançamento da nova versão da marca

https://www.youtube.com/watch?v=iKtH6ysU770
https://www.youtube.com/watch?v=iKtH6ysU770
https://youtu.be/g3vMvwbMaEM
https://www.youtube.com/watch?v=iKtH6ysU770
https://youtu.be/g3vMvwbMaEM
https://www.youtube.com/watch?v=iKtH6ysU770
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Medidor de Potência para Ciclismo
Proponente: Laerte Clademir da Rosa Jr.

Dispositivo a ser utilizado pelo ciclista para ganho de 
performance, medindo diretamente o esforço através de 
sensores eletromecânicos e acelerômetros. Dessa forma, 
o esforço realizado pelo atleta em um ciclo constante 
será o trabalho realizado que terá como saída a unidade 
de potência. O objetivo é, portanto, desenvolver um protó-
tipo funcional, preciso e relativamente barato, que seja 
compatível com os padrões de bicicletas convencionais e 
que efetue a medição da deformação do material através 
das células de carga e converta em potência o trabalho 
realizado.

Sistema de Navegação
Proponente: Eros Leon Kohler

Sistema que auxilie na navegação de pessoas dentro 
do campus do Centro Politécnico da UFPR, que tem como 
premissa principal prover acessibilidade para pessoas com 
deficiência visual. A ideia é utilizar o conceito de smart 
cities e preparar o ambiente para interagir com as pessoas, 
fazendo o sensoriamento do meio a partir de sensores 
com tecnologias IoT, buscando, assim, obter informações 
mais precisas e diminuir o custo de implementação. Esse 
sistema será desenvolvido em nuvem (cloud computing), 
permitindo acessar as informações em tempo real.

O Lactec lançou em 2018 seu Código de Conduta, com o objetivo 
de esclarecer aos colaboradores os comportamentos esperados no 
desempenho de suas atividades profissionais. No documento, há 
orientações sobre como lidar no relacionamento com a empresa, com 
colegas de trabalho, com clientes e fornecedores, entre diversas outras 
situações. As diretrizes baseiam-se em princípios de respeito, ética e 
responsabilidade. Para assegurar a consciência em relação às condutas 
estabelecidas, foi disponibilizado um canal confidencial, administrado 
por uma empresa externa, por meio do qual os colaboradores podem 
relatar atitudes que violem o código. As informações recebidas são 
encaminhadas a um Comitê de Ética, composto por sete membros, que 
possui prazo para responder à denúncia.

Um evento para o lançamento do Código de Conduta foi realizado 
em outubro e contou com a presença de 265 colaboradores, que assis-
tiram a uma palestra do advogado Rafael Porto Lovato sobre compliance 
como instrumento de combate à corrupção.

CÓDIGO DE CONDUTA E COMITÊ DE ÉTICA

https://www.helloethics.com/lactec/pt/main.html
https://www.helloethics.com/lactec/pt/upload/lactec.pdf
https://www.helloethics.com/lactec/pt/upload/lactec.pdf
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COOPERAÇÃO NA BAHIA 
O Lactec e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inova-

ção da Bahia (Secti) assinaram, em dezembro, um termo de 
cooperação técnica com o objetivo de apoiar conjuntamente 
a ampliação e a acreditação do Laboratório de Certificação 
de Componentes de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica 
(Labsolar). A instalação, sediada no Parque Tecnológico 
da Bahia, em Salvador, será inaugurada em 2019 com a 
proposta de certificar componentes de sistemas de energia 
solar fotovoltaica, calibrar instrumentos de medição, além 
de auxiliar na realização de projetos de P&Ds na área de 
novas tecnologias fotovoltaicas, na formação de técnicos, 
engenheiros e pesquisadores na área de energia solar, e 
em testes e serviços para sistemas fotovoltaicos.

INFRAESTRUTURA
Reformas

Diversos espaços passaram por reformas ou alteração 
de layout ao longo do ano nas unidades do Lactec em 
Curitiba, entre elas: biblioteca, sala Arquimedes e áreas de 
produção do Cehpar; o Laboratório de Cabos e Estruturas, 
localizado no LAC; além das estruturas da Área de Gestão 
de Pessoas, da Área Corporativa da Diretoria Administrativa 
Financeira, das gerências da Diretoria de Operações e das 
áreas de Inteligência de Negócios e de Marketing, na Sede.

Meio Ambiente

Iniciado em 2017, a implantação do Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos foi finalizada em 2018 
nas áreas destinadas aos modelos reduzidos, no Cehpar, 
com a construção de baias dedicadas a diferentes tipos 
de resíduos, além da distribuição de contêineres nas 
áreas de produção e afins. Já no Leme, foi construído um 
tanque com filtros separadores e canaletas de contenção 
de vazamento de combustíveis e fluidos diversos, com a 
finalidade de impedir a contaminação do solo e permitir o 
correto gerenciamento dos rejeitos.

Modelos operacionais e suprimentos

A adoção em 2018 do Uber Business como novo modal 
para colaboradores tanto localmente quanto em viagens 
nacionais e internacionais permitiu uma redução de apro-
ximadamente 40% nos custos operacionais com desloca-
mentos. Já a renegociação com a empresa Sodexo gerou 
uma economia de R$ 300 mil por ano. Foram realizadas 
ainda renegociações de contratos de serviços de vigilância, 
de locação de impressoras e de limpeza e conservação. 
Além disso, foram implantados novos procedimento de 
compras e de aprovação multinível de despesas.

Infraestrutrura de TI

Em termos de infraestrutura de TI, houve atualização 
em ambientes como o Sharepoint/PWA e nos sistemas de 
chamados, de orçamento, de gestão de ativos de software, 
além da implantação de novos aplicativos, como o Intranet 
Content Management, o Sistema de Controle de Bens 
Patrimoniais e a ferramenta de consulta de CNPJ na Receita 
Federal. Foi ampliada ainda a cobertura da rede Wi-Fi nas 
unidades Cehpar, LAC, Leme e Lame, com a atualização 
de alguns ativos de rede e a disponibilização de uma rede 
corporativa dedicada para gerentes e pesquisadores. Em 
relação a equipamentos, destaque para o sistema de 
projeção sem fio no Salão das Araucárias, e sistema de 
videoconferência, na sala Santos Dummont, na Sede.

RECURSOS HUMANOS

Painel de Gestão

Em maio, o Lactec passou a usar uma nova plataforma 
para a gestão de recursos humanos, o Painel de Gestão. 
Além de ter uma interface intuitiva, a ferramenta apresenta 
informações atualizadas que podem ser consultadas pelos 
colaboradores a qualquer momento e em qualquer lugar. 
Entre os recursos disponíveis, o sistema permite gerenciar 
dados pessoais, financeiros e de carreira, além de consul-
tar informações do time.

WhatsApp

Para tornar mais fácil e rápido o contato com a área de 
Recursos Humanos, o Lactec adotou em 2018 um novo 
canal de comunicação, por meio do aplicativo Whatsapp, 
com uma conta exclusiva para atendimen-
to a colaboradores. Neste canal é possível 
esclarecer dúvidas e obter informações rela-
cionadas às rotinas da área.
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Segurança do Trabalho

Em 2018, o Lactec passou a ter uma política de segu-
rança do trabalho. Diversos treinamentos de seguran-
ça foram oferecidos ao longo do ano, totalizando 4.184 
horas e 167 colaboradores treinados. A Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (Cipa) teve a oportunidade 
de fazer um benchmarking na empresa NTN com o objeti-
vo de melhorar suas práticas. Já a Brigada de Incêndio do 
Lactec realizou simulados de emergência nas cinco unida-
des da empresa, com excelente nível de adesão. O objeti-
vo da ação é orientar os ocupantes dos prédios sobre como 
agir em uma situação de incêndio. Para isso, foram empre-
gadas técnicas de evacuação e de comunicação interna e, 
em um caso, de combate a princípio de incêndio.

AMPLIAÇÃO DO ESCOPO 
DE ACREDITAÇÃO

Em 2018, a Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) 
do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) ampliou o escopo de acreditação dos laboratórios 
do Lactec*. Com isso, a empresa chega hoje a mais de 320 
ensaios acreditados, em suas diversas áreas de atuação. 
Confira as novidades:

Ensaios de Emissões Atmosféricas

Em revisão de escopo emitida em julho, a Cgcre passou 
a autorizar o Lactec a emitir relatórios certificados com o 
selo do órgão em ensaios de emissões atmosféricas, nas 
classes de ensaios químicos, atendendo a normas da EMC, 
ASTM, US EPA e Cetesb; e de ensaios mecânicos, em 
atendimento a normas da Cetesb e da ABNT.

Geotecnia

Desde dezembro, o Lactec também é acreditado pela 
Cgcre* para realização de 20 ensaios de caracterização 

física de solos/rejeito de mineração e processos erosivos. 
A extensão do escopo de acreditação incluiu ensaios físi-
cos e químicos, realizados pelo Laboratório de Geotecnia, 
em atendimento a normas da ABNT e ASTM, incluindo a 
amostragem deformada e indeformada de solos/rejeito em 
campo.

As atualizações são resultado de auditorias realizadas 
nos laboratórios e comprovam que a empresa está apta a 
atender requisitos definidos por normas técnicas, demons-
trando competência para realização dos ensaios. A revi-
são do escopo mantém a acreditação que já estava vigente 
para ensaios mecânicos, elétricos e magnéticos, térmicos, 
químicos e ópticos; e calibrações em eletricidade, tempe-
ratura e umidade e tempo e frequência.

MARKETING E COMUNICAÇÃO
Campanhas

• Vídeo sobre o projeto de P&D ‘Poda robotizada’. 

A produção, de cerca de quatro minutos, conta 
com depoimentos de representantes do Lactec, da 
Feergs e da Coelba (leia mais em ‘Relacionamento 
com clientes’). Publicado no YouTube e Facebook 
teve mais de 85 mil visualizações, além de 1,4 mil 
compartilhamentos.

• Folderes de serviços tecnológicos.

Dois materiais foram produzidos a partir do trabalho 
de empacotamento de serviços voltados a obras de 
infraestrutura e ao monitoramento para gestão de 
ativos de empreendimentos (leia mais em ‘Serviços 
Tecnológicos e Inovação’). Os folderes são distribuídos 
impressos em eventos e em visitas a clientes e, em 
forma online, foram disparados para o mailing da 
revista ‘O Empreiteiro’, que conta com mais de 35 mil 
assinantes.

*O escopo completo dos ensaios acreditados pode ser encontrado nos links www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble e www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc.

https://www.youtube.com/watch?v=gIr5AGV67-c
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc
https://www.youtube.com/watch?v=gIr5AGV67-c
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• E-book ‘Guia indispensável para desenvolvimento 
de software de sucesso’.

Um e-book com dicas para desenvolvedores de 
software foi criado para divulgação dos serviços da 
área de TI do Lactec. A publicação foi apresentada no 
LinkedIn, em um disparo direcionado a profissionais 
da área, e, para o download, solicitou alguns dados 
de contato que auxiliam o trabalho de prospecção da 
área Comercial.

• Vídeo sobre laboratórios. 

Um vídeo de cerca de dois minutos foi produzido com 
o objetivo de divulgar toda a infraestrutura laborato-
rial do Lactec. A ideia foi traduzir em imagens a capa-
cidade da empresa de atuar em diferentes segmentos 
do mercado, uma vez que muitos clientes costumam 
conhecer o Lactec apenas em uma de suas áreas de 
atuação. Anunciado em publicação patrocinada no 
Facebook e no LinkedIn, o material teve aproximada-
mente 98 mil visualizações até o fim do ano.

• Campanhas sobre laboratórios. 

Uma série de publicações patrocinadas foi coloca-
da no ar no Facebook e LinkedIn com o objetivo de 
divulgar aos diferentes segmentos de mercado os 
ensaios e análises laboratoriais que o Lactec ofere-
ce em seus diversos laboratórios. Com filtros especí-
ficos para direcionamento dos anúncios, foram divul-
gadas informações sobre os laboratórios de Águas e 
Efluentes, Alta Tensão, Análises Complexas, Cabos e 
Acessórios, Compatibilidade Dielétrica, Compatibilida-
de Eletromagnética, Luminotécnica, Materiais, Metro-
logia, Motores e Veículos, Óleos, Pilhas e Baterias e 
Polímeros e Intemperismo Artificial.

• Outras campanhas. 

Entre outras campanhas de divulgação realizadas ao 
longo de 2018, foram disparados e-mails marketing 
sobre a acreditação do Lactec para realização 
de ensaios de geotecnia para a base de contatos 
da Associação Brasileira de Mecânica de Solos e 
Engenharia Geotécnica (ABMS); e sobre a acreditação 
para ensaios de monitoramento de emissões 
atmosféricas para uma base de contatos de indústrias 
de transformação do cadastro da Fiep.

Materiais institucionais e de sinalização interna

Todos os materiais de divulgação foram revisados e 
atualizados para adequar a comunicação à nova identida-
de visual e à nova estrutura administrativa do Lactec. O 
processo incluiu folderes, lâminas técnicas, site institucio-
nal, redes sociais, brindes, vídeos, entre outros. As placas 
de sinalização interna também foram atualizadas com o 
novo logo.

Pesquisas de preços

Com o objetivo de fornecer informações para adequa-
ção dos laboratórios em relação às práticas do mercado, a 
área de Marketing desenvolveu ao longo de 2018 quatro 
pesquisas de preço e atendimento relacionadas a ensaios 
em motores e veículos, polímeros e intemperismo artificial 
e monitoramento de emissões atmosféricas de fonte fixa 
envolvendo laboratórios concorrentes e a própria equipe do 
Lactec, por meio de um serviço de cliente oculto. Os resul-
tados vão embasar ações a serem implantadas nos labo-
ratórios em 2019.

http://institutoslactec.rds.land/e-book-ti
https://apps.z.facebook.com/institutolactec/videos/909559339249901/?video_source=permalink
https://apps.z.facebook.com/institutolactec/videos/909559339249901/?video_source=permalink
http://institutoslactec.rds.land/e-book-ti
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Pesquisa de Satisfação – P&D

Outra pesquisa conduzida em 2018 envolveu o índice de satisfação de clientes do segmento de PDI com o atendimen-
to e os serviços prestados pelo Lactec. Também foi consultada a probabilidade de a instituição ser indicada para outras 
empresas. Para isso, foram ouvidos 43 representantes de empresas que contrataram o Lactec para execução de projetos 
de P&D, entre eles gerentes de projetos, gestores de empresas e PMPs.

Pesquisa de Satisfação – Laboratórios

Desde agosto, todos os clientes que contratam ensaios e análises laboratoriais do Lactec passaram a receber automa-
ticamente um formulário de pesquisa de satisfação assim que uma proposta finalizada é faturada. O trabalho foi conduzido 
pela equipe da Qualidade em conjunto com a área de Marketing e os resultados são analisados e tratados continuamente 
pela equipe da Qualidade para a melhoria de processos internos. Entre 28 de agosto, quando teve início o procedimento, 
e 31 de dezembro de 2018, 122 representantes de empresas responderam ao questionário.

Mídias Sociais

Finalizado em 2018, um novo plano de gestão de mídias sociais passará a ser executado em 2019. O planejamen-
to envolve o desenvolvimento de ações em SEO, Inbound Marketing, Marketing de Conteúdo, Mídia Paga e Redes Sociais 
(Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn), além do monitoramento e análise contínua de resultados.

Em 2018, o alcance das publicações do Lactec nas redes sociais manteve o ritmo de crescimento observado nos últi-
mos anos. No LinkedIn, o Lactec saltou de 4,6 mil para 7,2 mil seguidores, registrando um crescimento de 35% em 12 
meses. Do grupo de seguidores, 3,3% são diretores, 10,3% gerentes, 22,8% profissionais seniores e o restante de profis-
sionais em treinamento ou iniciantes no mercado de trabalho. No Facebook, o total de curtidas da página da empresa 
cresceu 58%, de 1,1 mil para 1,7 mil.
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PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES
A participação do Lactec em licitações manteve os 

procedimentos dos anos anteriores, desde que a ação 
passou a ser realizada de forma centralizada. Além do 
mapeamento das licitações existentes no mercado, há a 
análise das regras dos editais, a conferência sobre a possi-
bilidade de participação – conforme a afinidade ao portfólio 
– e, em caso de decisão positiva, a gestão de todos os 
documentos pré-certame e garantia de participação na 
sessão pública.

No período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2018, foram analisados 24 editais, de 10 unidades federa-
tivas, separados por status no gráfico abaixo. Desse total, 
10 tiveram a participação do Lactec. As quatro licitações 
em que o Lactec foi vencedor correspondem a um valor 
total de R$ 6.512.879,52.

A seguir gráficos que demonstram os números dessas 
participações:

NÚMERO DE EDITAIS POR STATUS

NÚMERO DE EDITAIS 
POR ESTADO

Total Geral: 25



RELACIONAMENTO
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A Associação Comercial do Paraná (ACP), a Companhia Paranaense de Energia (Copel), a Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), o Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) e a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) são as entidades associadas ao Lactec. Junto delas são realizadas atividades de relacionamento 
ao longo do ano, como reuniões, visitas, eventos, apoio a projetos e serviços e interação com professores 
consultores e outras entidades, em busca de aperfeiçoamento e realização de trabalhos conjuntos. 

Os principais eventos em que as instituições participaram em conjunto em 2018 envolveram o incentivo à 
inovação, e à política de ciência e tecnologia em níveis local, nacional e internacional:

Falar sobre relacionamento é considerar todas as ações que o Lactec promoveu ao longo do ano 
para proporcionar não apenas aproximação com seus públicos, mas também o desenvolvimento de 
conhecimento e a afirmação das atividades que desenvolve em cada uma de suas unidades.

Para apresentar as informações das atividades realizadas ao longo de 2018, os públicos foram 
divididos em: associados; redes, associações e comitês; clientes; comunidade acadêmica e colabo-
radores.

Participação em reunião do Conselho Temático de Política 
Industrial, Design e Inovação da Fiep, realizado no Salão 
das Araucárias, na Sede do Lactec, com recepção aos 

participantes em visita técnica aos laboratórios da instituição;

Renovação do termo de uso compartilhado de 
equipamentos entre UFPR e Lactec (leia mais em 
‘Relacionamento com a comunidade acadêmica’);

Renovação do termo de cooperação 
entre IEP e Lactec para realização 

do Mestrado Profissional em 
Desenvolvimento de Tecnologia 
(leia mais em ‘Relacionamento 

com a comunidade acadêmica’); 

RELACIONAMENTO COM OS 
ASSOCIADOS
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Participação no evento de lançamento 
da Eletrovia da Copel;

Participação em reunião da 
Diretoria Executiva da ACP;

Patrocínio à 24ª Semana da Engenharia 
do IEP e participação com palestra;

Apoio e participação no Desafio Intermodal, 
organizado pelo Programa Ciclovida, da UFPR.



33Relacionamento

Relatório de GESTÃO 2018

RELACIONAMENTO EM REDES, 
ASSOCIAÇÕES E COMITÊS

Em 2018, o presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, assumiu 
a presidência da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação (Abipti) após vencer eleição por meio de 
votação eletrônica durante o IX Congresso Abipti, realizado em junho 
em São Luís (leia mais em ‘Participação em eventos’). A entidade, 
fundada em 1981, reúne hoje 154 instituições de pesquisa públicas e 
privadas, representantes das 27 unidades federativas.

A participação do Lactec em redes, associações e comitês faz 
parte de uma estratégia de relacionamento que fomenta o potencial 
de inovação nos institutos de pesquisa do país, ao mesmo tempo em 
que faz crescer as relações comerciais da instituição. Nas entidades 
em que o debate é técnico, pesquisadores apresentam ideias, inova-
ções e pesquisas que promovem o desenvolvimento de projetos e o aprimoramento científico, além de discutir normas 
técnicas, tendências e parcerias. Já nas entidades em que o debate é comercial, as informações ajudam na formatação de 
uma visão estratégica acerca das tendências de mercado e possibilidades de crescimento no presente e no futuro próximo. 
São discutidas a capacidade de interação das empresas, os impactos resultantes de decisões governamentais, cenários 
econômicos e a estruturação de parcerias e políticas de incentivo conjuntas em benefício do setor.

Instituição Comitê/Vínculo Representante

Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) Conselho Técnico Científico Luiz Fernando Vianna

Associação Brasileira das Instituições de 
Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti) Presidência Luiz Fernando Vianna

Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva Conselho Diretor Renato Penteado

Associação Brasileira de Mecâ-
nica dos Solos (ABMS)

Secretaria Geral do Núcleo 
Paraná-Santa Catarina Rodrigo Moraes da Silveira

Associação Brasileira de Normas Técnicas / 
Comitê Brasileiro Automotivo (ABNT/CB-003)

CE 003:513.002 – Acessórios 
poliméricos; cruzetas poliméricas Fábio Scussiato Richart

Associação Brasileira de Normas Técnicas / 
Comitê Brasileiro Automotivo (ABNT/CB-003)

CE 003:021.022 – Bateria 
chumbo-ácida estacionária Patrício Impinnisi

Associação Brasileira de Normas Técnicas / 
Comitê Brasileiro Automotivo (ABNT/CB-003)

CE 003:010.002 – Comissão de Estudos 
de Líquidos Isolantes Sintéticos e Naturais

Viviane Vicentim Calixto, Martinho 
José Vichinheski, Natalia Piovezan 
Brandt, Rodrigo Soares Ferreira

Associação Brasileira de Normas Técnicas / 
Comitê Brasileiro Automotivo (ABNT/CB-003) CE 003:010.002 – Óleos Minerais Isolantes

Viviane Vicentim Calixto, Martinho 
José Vichinheski, Natalia Piovezan 
Brandt, Rodrigo Soares Ferreira

Associação Brasileira de Normas Técnicas / 
Comitê Brasileiro Automotivo (ABNT/CB-005) CE 005 – Veículos Rodoviários Automotores Dionatan Renan de Souza Matos

Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos (ABRH)

Corpo Revisor da Revista Brasileira 
de Recursos Hídricos Daniel Henrique Marco Detzel

Câmara Técnica de Integração de 
Procedimentos, Ações de Outorga 
e Ações Reguladoras (CTPOAR)

Representante legal da Instituições 
de Ensino e Pesquisa Tânia Lúcia Graf de Miranda

Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE) Conselho de Administração Luiz Fernando Vianna

Comitê Nacional Brasileiro de Produção e 
Transmissão de Energia Elétrica (Cigré Brasil) Associado Diogo Biasuz Dahke
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Instituição Comitê/Vínculo Representante
Comitê Nacional Brasileiro de Produção e 
Transmissão de Energia Elétrica (Cigré Brasil) Associado Patrício Henrique Munoz Rojas

Conselho Estadual de Recuros 
Hídricos do Paraná (CERH) Conselheira representante da ABRH Tânia Lúcia Graf de Miranda

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) Consultor ad-hoc Renato Penteado

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq)

Grupo de pesquisa Bacias Hidro-
gráficas e Recursos Hídricos Nicole Machuca Brassac de Arruda

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq)

Grupo de pesquisa Biofouling 
no setor elétrico

Patricia Dammski Borges de 
Andrade, Camila Fontanella, 
Maurício Belézia, Luciana 
Bastos, Luiz Eduardo da Silva 
dos Santos, Tania Lúcia Graf 
de Miranda, Leonardo Bastos

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) Grupo de pesquisa Engenharia Ambiental Julio Werner Yoshioka Bernardo

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq)

Grupo de pesquisa Limnologia de 
Reservatórios Hidrelétricos

Ana Carolina Wosiack, Bernardo 
Lipski, Camila Ghilardi Cardoso 
Fontanella, Gheysa do Rocio Morais 
Pires, João Paulo Jankowski 
Saboia, Julio Werner Yoshioka 
Bernardo, Luciana Rodrigues de 
Souza Bastos, Marianne Schaefer 
França Sieciechowicz, Nicole 
Machuca Brassac de Arruda, Patri-
cia Dammski Borges de Andrade, 
Rosana de Fátima Colaço Gibertoni, 
Tânia Lúcia Graf de Miranda

Conselho Nacional de Recuros 
Hídricos (CNRH)

Conselheira representante das 
Instituições de Ensino e Pesquisa Tânia Lúcia Graf de Miranda

Editora Elsevier Corpo Revisor da Revista Fuel Renato Penteado

Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (Fiep)

Conselho Temático de Política 
Industrial, Inovação e Design Luiz Fernando Vianna

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) Conselho Consultivo Luiz Fernando Vianna

Fundação Araucária Comitê Científico de Avaliação de Projetos Renato Penteado

Fundação Araucária Conselho Superior Luiz Fernando Vianna

GRI Club Membros
Carlos Eduardo Ribas, Lauro 
Elias Neto, Luiz Fernando Vianna 
e Tânia Lúcia Graf de Miranda

Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) Membro Lucio de Medeiros

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico 
e Tecnologia da Informação (IPD Eletron)

Conselho Fiscal Luiz Fernando Vianna

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico 
e Tecnologia da Informação (IPD Eletron)

Entidade Participante Carlos Eduardo Ribas, Lauro Elias 
Neto, Luiz Fernando Vianna

National Instruments LabVIEW Champions André Manzolli

Paraná Metrologia Conselho Fiscal Celso Ranchuka

Plano de Ação Nacional para a Conservação 
dos Primatas da Mata Atlântica e da 
Preguiça-de-Coleira (PAN PPMA)

Grupo de Assessoramento Técnico Robson Odeli Espíndola Hack

World Trade Center Business Club Entidade Participante Carlos Eduardo Ribas, Lauro Elias 
Neto, Luiz Fernando Vianna
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RELACIONAMENTO COM A 
COMUNIDADE ACADÊMICA

O conhecimento produzido pelos pesquisadores e técnicos do Lactec é levado à sociedade no contato com universi-
dades e demais instituições de ensino e na forma de capacitação, por meio de cursos de curta duração e do Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia.

RENOVAÇÃO DO TERMO 
DE USO COMPARTILHADO 
DE ESPAÇOS FÍSICOS E 
EQUIPAMENTOS COM A UFPR

O Lactec e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) assi-
naram em outubro a renovação do termo de uso compartilhado 
de espaços, que inclui os prédios do Cehpar, LAC, Lame e 
Leme, além de equipamentos. O novo acordo prevê que parte 
dos recursos embolsados pela UFPR seja destinado ao Fundo 
de Desenvolvimento Acadêmico (FDA) para fomento a atividades 
de ensino, pesquisa e extensão em parceria entre as duas 
instituições. Além de estabelecer um regimento interno para a 
parceria, o documento assinado define que o compartilhamento 
não deve afetar as atividades-fins de ambas partes.

A cerimônia de assinatura da parceria foi realizada no 
gabinete da reitoria da UFPR, onde o presidente, Luiz Fernando 
Vianna, os diretores Hélio Padilha e Lauro Elias Neto, além 
de gerentes do Lactec, foram recebidos pela vice-reitora da 
universidade, Graciela Inês Bolzón de Muniz e pelo pró-reitor de 
Planejamento, Orçamento e Finanças da universidade, Fernando 
Marinho Mezzadri.

MESTRADO PROFISSIONAL 
EM DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIA

O Lactec e o Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) 
renovaram em agosto o Termo de Cooperação entre as duas 
instituições com o objetivo de manter a realização do Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia, que completa 
15 anos, com um total de 257 alunos formados. Em 2018, foram 
defendidas 17 dissertações.
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CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
O Lactec ministrou ao longo do ano 25 cursos de curta 

duração tanto para o público interno quanto para estudantes e 
profissionais de diversos segmentos do mercado, com atenção 
especial ao setor elétrico. Três cursos foram realizados in 
company, sob demanda da Enel e da Casa da Moeda.

VISITAS TÉCNICAS
O Lactec recebeu ao longo do ano a visita de vários grupos 

de estudantes, de diferentes instituições de ensino. A prática 
contribui com a formação de futuros profissionais que muitas 
vezes não têm vivência ou sequer conhecem laboratórios de 
ponta como os disponíveis na empresa. Em 2018, passaram 
pelas unidades do Lactec alunos dos cursos de Design de Produ-
to, Geologia, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 
Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 
da Energia, Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).

CONVÊNIO TEXAS 
TECH UNIVERSITY

Em julho, o Lactec recebeu a visita do diretor executivo 
de Programas Internacionais da Texas Tech University (TTU), 
George Spoth. A TTU mantém parceria com o Lactec por meio 
de convênio com a empresa Brazilian Experience que prevê a 
participação de seus estudantes em um programa de estágio na 
instituição brasileira. Acompanhado de Rafaela Rolim, diretora 
da Brazilian Experience, e Lucia Prado, coordenadora da empre-
sa, Spoth foi recebido pelo presidente do Lactec, Luiz Fernando 
Vianna, e pelo gerente de PD&I, Luiz Alkimin de Lacerda, e, na 
sequência, conheceu a estrutura laboratorial das cinco unidades 
da instituição. Fundada em 1923 e localizada na cidade de 
Lubbock, no estado do Texas, a TTU está entre as instituições 
de ensino superior norte-americanas com maior atividade de 
pesquisa, segundo a Classificação Carnegie, e conta atualmente 
com mais de 37 mil estudantes.

Visita PETEEL UFSC



37Relacionamento

Relatório de GESTÃO 2018

BOSCH
Um grupo de representantes alemães da empresa Bosch esteve na sede 

do Lactec em maio para conhecer a estrutura da instituição e acompanhar o 
andamento do projeto ‘Controle de injeção de motor a diesel para aplicação 
estacionária’, executado pela área de Eletrônica do Lactec para unidade de 
Curitiba da companhia alemã com recursos da Empresa Brasileira de Pesqui-
sa e Inovação Industrial (Embrapii). A visita contou com uma apresentação 
institucional, conduzida pelo gerente de PDI, Luiz Alkimin de Lacerda, e sobre 
modelo de funcionamento da Embrapii, realizada por José Mário Moraes e 
Silva. O pesquisador Rafael Wagner falou sobre o projeto em si. Na sequência, 
o grupo participou de uma visita ao Laboratório de Eletrônica, onde conheceu 
a estrutura montada para o desenvolvimento do projeto de P&D.

TREETECH
Em março, o Lactec recebeu a visita dos executivos Eduardo Pedrosa, 

Daniel Pedrosa e Gilberto Amorim Moura, da Treetech, acompanhados pelo 
Pedro Augusto Nascimento Neto, representante da empresa no Paraná. Em 
reunião com a diretoria do Lactec, foram discutidas propostas de cooperação 
para o desenvolvimento de projetos de interesse comum, especialmente na 
área de desenvolvimento de sensores e sistemas de monitoração e a possibi-
lidade de utilização de contrapartidas da Embrapii nesses projetos. Com sede 
em Atibaia (SP), a Treetech é especialista em gestão de ativos de subestações 
de energia elétrica.

BREE
Diretores do Lactec e da fabricante de equi-

pamentos Bree celebraram em maio um contrato 
para execução de um novo projeto de P&D com 
recursos da Embrapii. O projeto, na área de 
Eletrônica Embarcada, visa o desenvolvimento de 
hardware e software de um filtro ativo para redes 
elétricas. Participaram da reunião de assinatura do 
contrato, pelo Lactec, o presidente, Luiz Fernando 
Vianna; o diretor de Operações, Lauro Elias Neto; 
além de José Mario Moraes e Silva, Carlos Ademar 
Purim e Carlos Gabriel Bianchin. Pela Bree, esti-
veram presentes o diretor presidente, Rafael Wolf 
Campos; o diretor de Mercado e Inovação, Ricardo 
Woitowicz, e o gerente de P&D, Mateus Duarte 
Teixeira.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES 
E PARCEIROS INDUSTRIAIS

O Lactec está atento às necessidades de seus clientes e parceiros industriais e busca um relacionamento cada vez 
mais próximo, efetivo e duradouro por meio de reuniões comerciais e visitas institucionais.

Conheça algumas das ações desenvolvidas em 2018:
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ELEJOR
Dois projetos de P&D executados pelo Lactec para a Elejor tiveram resul-

tados apresentados em junho no Salão das Araucárias, na Sede, a um público 
formado por representantes das duas instituições. Após uma abertura feita 
pelo gerente de PDI do Lactec, Luiz Alkimin de Lacerda, e pelo engenheiro 
Emerson Alberti, da Elejor, Priscila Facco de Melo e Kleber Franke Portella 
falaram sobre os resultados dos projetos ‘Desenvolvimento experimental de 
controle modular para operação em paralelo de aerogeradores Savonius e 
painéis fotovoltaicos com conexão à rede de 34,5 kV’ e ‘Avaliação de sistemas 
elétricos fotovoltaicos flutuantes, estáticos e dinâmicos e suas implicações 
ambientais no meio aquático: estudo de caso na barragem UHE Santa Clara’. 

COELBA E FEERGS
O Lactec entregou, em abril, para a Coelba um protótipo de braço robótico 

para poda de árvores próximas a linhas energizadas, fruto de um projeto de 
P&D desenvolvido ao longo de quatro anos em parceria com a Feergs. O resul-
tado foi registrado em um vídeo institucional, que contou com a participação 
de representantes das três empresas e foi amplamente divulgado em redes 
sociais.

COPEL
A interação do Lactec com a Copel em projetos de P&D teve alguns pontos 

altos em 2018, como na participação no lançamento dos primeiros eletropostos 
da concessionária, em março, e na inauguração da eletrovia da BR-277, em 
dezembro. Também foram estratégicas as diversas demonstrações do sistema 
de realidade virtual para treinamento de eletricistas, realizadas no Polo km3, 
em março; na Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat) 
da Bosch, em agosto; e no XXIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia 
Elétrica (Sendi), em Fortaleza, em novembro (leia mais em ‘Participações em 
eventos’).

Março - Eletroposto Copel

Agosto - Treinamento de Eletricistas Dezembro - Eletrovia BR-277

https://www.youtube.com/watch?v=gIr5AGV67-c
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RELACIONAMENTO COM 
COLABORADORES

A excelência que o Lactec conquistou ao longo de sua história deve-se principalmente ao esforço de seu corpo 
funcional, sempre devidamente reconhecido. A valorização dos colaboradores é prática contínua na instituição e uma das 
razões pelas quais a empresa recebeu a certificação Great Place To Work (leia mais em ‘Prêmios’).

Confira algumas das ações realizadas em 2018: 

LACTEC VALORIZA
O Lactec Valoriza é um programa de gestão de performance que visa 

incentivar os colaboradores a se desenvolverem profissionalmente, gerando 
um ambiente de trabalho mais motivador em que todos ganham. Em 2018, 
esse trabalho foi levado à frente em diversas ações executadas ao longo de 
todo o ano, entre as quais se destacam:

Metas e Indicadores

Em 2018, teve início no Lactec um novo modelo de gestão baseado em 
metas, que foram pactuadas por diretorias, segmentos e áreas, de forma indi-
vidual ou compartilhada. Para cada meta foram estabelecidos prazo, indicador 
de mensuração e valores (conforme indicador) mínimo, esperado e superado 
para entrega ao fim do prazo.

Ao todo, foram pactuadas, para toda a empresa e até o fim do ano, 157 
metas, das quais 129 (82%) foram atingidas dentro de alguma das três clas-
sificações: mínimo (80% cumprida), esperado (100% cumprida) ou superado 
(120% cumprida). Considerando os percentuais de cumprimento, a média de 
alcance ficou em 90,35%.

Três metas estratégicas foram definidas para a empresa como um todo:

• Aumentar as receitas

• Aumentar o superávit

• Gerar economia no cumprimento das despesas, de forma proporcional às receitas realizadas

Mínimo 80%

15%

Abaixo do Esperado

18%

Esperado 100%

18%

Superado 120%

49%
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Real acumulado Orçado acumulado

Meta Mínimo 80% Mínimo 100% Mínimo 120%

Aumentar as receitas 94,00 101,00 105,00

Meta Mínimo 80% Mínimo 100% Mínimo 120%

Aumentar o superávit 5,00 7,50 7,80

Orçado acumulado Real acumulado
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Meta Mínimo 80% Mínimo 100% Mínimo 120%

Gerar economia no 
cumprimento das despesas, 

de forma proporcionmal 
as receitas realizadas

95% 93% 91%

Real acumulado
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Desenvolvimento de líderes

Ao longo do ano, todos os gestores foram convidados 
ainda a participar do Programa de Gestão Avançada da 
Amana-Key, uma empresa de desenvolvimento de lideran-
ças sediada em Cotia, no interior de São Paulo. O programa 
consiste em uma vivência intensiva, de três a cinco dias, 
sobre o que há de mais inovador em gestão, estratégia e 
liderança, trabalhado de forma sistêmica e integrada.

Treinamento: Comunicação Assertiva e Feedback

Divididos em turmas de até 20 pessoas, todos os 
empregados do Lactec passaram por um treinamento 
sobre ‘Comunicação Assertiva e Feedback’ entre janeiro e 
março de 2018. A capacitação, ministrada pelos sócios da 
empresa de consultoria New Perform, Julio Lopes e Larissa 
Criveli, abordou práticas assertivas para comunicação 
dentro da empresa, além do programa de gestão de metas 
instituído no Lactec.

Avaliação de desempenho com 
foco em competências

Como parte do programa Lactec Valoriza, teve início em 
2018 o primeiro ciclo de avaliação de desempenho entre 
colaboradores e gestores. Foram definidas oito competên-
cias e comportamentos esperados de cada colaborador 
para a plena atuação em cada função e a consolidação da 
cultura que a empresa almeja:

• Administração do tempo com eficiência

• Colaboração e relacionamento interpessoal

• Comunicação assertiva

• Postura profissional

• Ética e valores

• Liderança

• Solução de problemas

• Visão sistêmica

Diversas ações foram realizadas para conscientizar 
os colaboradores das competências esperadas, como a 
entrega de bottons para serem distribuídos entre colegas 
e afixados no cordão do crachá, totens de papelão que 
foram colocados nas recepções das unidades, além de 
comunicados na intranet e divulgação em eventos internos.

 

Feedback e Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI) 

Após as etapas de autoavaliação e de avaliação das 
equipes pelos gestores, os líderes realizaram individu-

almente avaliações de consenso e de feedback. Assim, 
cada profissional teve a oportunidade de receber diretrizes 
para o seu desenvolvimento, que será acompanhado nos 
próximos ciclos do programa.

Para preparar os colaboradores e os gestores para a 
etapa de consenso, todos do Lactec passaram por treina-
mentos, sobre comunicação assertativa e feedback e sobre 
liderança assertiva.

Recrutamento interno

O recrutamento interno visa atrair colaboradores 
potencialmente qualificados e capazes de ocupar outros 
cargos dentro do Lactec, além de valorizar quem busca 
progressão na carreira na própria empresa. Mesmo quando 
não é aprovado, o colaborador que participa do processo 
tem acesso a feedbacks a respeito do que precisa melhorar 
para crescer na carreira. Ao longo do ano de 2018, 72 
vagas foram disponibilizadas para recrutamento interno, 
das quais 33 foram ocupadas sem a necessidade de busca 
por profissionais externos. Essas vagas foram preenchidas 
por 20 empregados e 13 estagiários ou bolsistas da 
empresa.

Pesquisa de Clima

Como parte do Programa de Certificação Great Place 
to Work (GPTW), o Lactec realizou em outubro uma grande 
pesquisa de clima organizacional, que contou com diversas 
ações de divulgação interna. O resultado foi a participação 
de 77% dos colaboradores. A grande adesão à pesquisa 
foi fundamental para a conquista da certificação GPTW 
(leia mais em ‘Prêmios’). Após o resultado, o presidente da 
empresa, Luiz Fernando Vianna, fez questão de gravar um 
vídeo agradecendo a todos os colaboradores, que também 
receberam um cartão e um chocolate como forma de 
agradecimento.

https://www.youtube.com/watch?v=3KIjWHQavxo
https://www.youtube.com/watch?v=aevTE5iQhgg
https://www.youtube.com/watch?v=aevTE5iQhgg
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA
O ano de 2018 foi marcado também por um grande 

foco em treinamento de gestores e colaboradores.

Liderança Assertiva: Comunicação e Performance

Todos os gestores (gerentes de área e diretores) 
participaram de um treinamento com quatro encontros 
sobre liderança assertiva. O curso abordou temas como 
feedback, o papel do líder na gestão por competências e a 
política de consequências.

Capacitação de colaboradores

Diversos treinamentos foram ministrados para o público 
interno durante o ano de 2018. Entre eles: Excel (básico, 
intermediário e avançado), Comunicação Assertiva e 
Feedback, Oratória, Ferramentas Internas e Desenvolvi-
mento e Inovação. Este ano, o Lactec passou ainda a ser 
associado à Amcham, que promove diversas atividades 
focadas em capacitação e integração entre colaboradores 
e empresas de diferentes ramos

Lactec Premia

Anunciado aos colaboradores em dezembro, durante a Reunião 
Geral de Fim de Ano, o Lactec Premia começa a valer em 2019. O 
programa busca incentivar a produtividade, premiando financeiramente 
o bom desempenho dos empregados. A remuneração extra será feita 
de acordo com as entregas das equipes, com o objetivo de engajar as 
pessoas no trabalho em equipe e na busca por melhores resultados.

OUTRAS NOVIDADES

Pauta Única

Desde abril de 2018, uma vez por mês, todos os gesto-
res recebem informações estratégicas sobre a empresa 
em um arquivo em formato de apresentação de slides. Os 
assuntos servem como pauta para reuniões que cada um 
deve realizar naquele mês com o time de colaboradores da 
área pela qual são responsáveis. Dessa forma, garante-se 
que a comunicação atinja integralmente o corpo funcional 
da instituição de maneira uniforme.

Pesquisa de Satisfação

A partir de 2018 teve início também uma rotina anual 
de disponibilização de pesquisas internas de satisfa-
ção a respeito das áreas administrativas do Lactec: Faci-
lities, Suprimentos, Infraestrutura de TI, Recursos Huma-
nos, Contábil Financeiro, PMO e Coordenadoria Jurídica. 
O objetivo é detectar os pontos fortes, as necessidades 
de melhoria e as falhas nos diversos processos. Eventos e 
treinamentos também passaram a ser avaliados após sua 
realização.



44

ADIANTAMENTO DA 1ª 
PARCELA DO 13º SALÁRIO

Em razão dos bons resultados obtidos pelo 
Lactec no ano de 2017 e reconhecendo serem 
estes frutos da colaboração de todos os emprega-
dos, a diretoria adiantou o pagamento da primeira 
parcela do 13º salário de 2018 para o dia 9 de 
fevereiro, embora o disposto na cláusula 6ª do 
acordo coletivo vigente estabelecesse o pagamen-
to até o dia 5 de março.

CAFÉ COM O PRESIDENTE
O Café com o Presidente é um projeto iniciado 

em 2014 por iniciativa do presidente, Luiz Fernan-
do Vianna, que visa aproximar empregados da 
diretoria e estimular a apresentação de boas ideias 
e melhores práticas empresariais. Em 2018, 47 
colaboradores participaram de cinco edições do 
encontro, com uma novidade: a edição de agosto 
foi voltada exclusivamente à participação de esta-
giários e contou com a presença de 13 estudantes 
que puderam dialogar com o presidente sobre 
sugestões de melhoria para a empresa.

COPA DO MUNDO
Em dias de jogos da Seleção Brasileira na 

Copa do Mundo de 2018, os colaboradores foram 
autorizados a cumprir jornada reduzida para poder 
acompanhar às partidas. Foram disponibilizados 
ainda telões e televisores, além de pipoca e 
acessórios como buzinas e bexigas, para os cola-
boradores que quisessem assistir às partidas nas 
dependências do Lactec.

Café com o Presidente – 20 de Março

Café com o Presidente – 11 de Julho

Café com o Presidente – 17 de Agosto

Café com o Presidente – 10 de Maio

Café com o Presidente – 26 de Outubro
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DIA DO PESQUISADOR 2018
Celebrado no dia 8 de julho, o Dia do Pesquisador foi 

comemorado com um evento no dia 19 no Salão das Araucárias, 
na Sede do Lactec. A participação foi aberta a todos os pesqui-
sadores da instituição. Aproximadamente 80 pessoas estiveram 
no encontro, que contou com uma palavra de agradecimento dos 
diretores da instituição, um café da tarde e um treinamento sobre 
oratória, com direito a diversas dinâmicas com os palestrantes 
da Conquer Marina Dôliveira, Bruno Meira e Sérgio Lacerda. Ao 
fim do evento, o presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
anunciou os vencedores da Chamada de Projetos Internos do 
Lactec (leia mais em ‘Áreas Integradoras’).

Vencedores da Chamada dos Projetos Internos

Abertura Palestra sobre Oratória com Escola Conquer

Momento de Descontração

DinâmicaTreinamento

Treinamento
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REUNIÃO GERAL
A primeira reunião geral de 2018, realizada em agosto, 

contou com a presença de mais de 240 pessoas, que puderam 
acompanhar a apresentação das ações e resultados do Lactec 
no primeiro semestre do ano. A gerente da área de PMO e 
Finanças, Kátia Fiebich Peroni, e o diretor de Operações, Lauro 
Elias Neto, falaram sobre as metas realizadas e em andamento, 
enquanto os gerentes Luiz Alkimin de Lacerda, de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação; André Ricardo Capra, de Ensaios 
e Análises Laboratoriais; e Tânia Graf de Miranda, de Serviços 
Tecnológicos e Inovação, falaram sobre as ações realizadas 
em seus respectivos segmentos. Luiz Fernando Vianna, presi-
dente do Lactec, falou sobre outras ações institucionais e fez 
o lançamento da hashtag #SouLactecSouInovador que passa a 
identificar as ações do Lactec nas redes sociais. A gerente da 
área de PMO e Finanças, Katia Fiebich Peroni, foi homenageada 
pela diretoria pelo trabalho realizado à frente da área de Gestão 
de Pessoas, pela qual também foi responsável de março de 
2011 até julho de 2018. A reunião geral também serviu para 
a apresentação formal da nova gerente da área de Gestão de 
Pessoas, Raquel Berg, ao corpo de colaboradores do Lactec. Na 
saída do auditório, os colaboradores receberam bottons com as 
oito competências comportamentais que a empresa espera de 
cada um, com a proposta de entregá-los a colegas em quem 
identifiquem as respectivas características. O evento foi encer-
rado com um coffee break no átrio do prédio da Fiep.

Coffee BreakApresentação da nova gerente de Gestão de Pessoas

Lançamento do #SouLactec #SouInovador Apresentação sobre Metas

Bottons

Homenagem à Katia Fiebich Peroni
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DATAS COMEMORATIVAS
Para tornar mais descontraído o ambiente corporativo, diversas ações foram realizadas ao longo de 2018 para o compartilhamen-

to de momentos familiares entre colaboradores do Lactec.

Páscoa

Para comemorar a páscoa, todos os anos o Lactec organiza uma ação entre os colaboradores, neste ano de 2018 foi disponibi-
lizado cinco cestas recheadas de chocolate para uma brincadeira de palpites. O colaborador que acertasse o desafio da brincadeira 
poderia levar pra casa o prêmio.

Dias dos Pais

Em comemoração do dia dos pais realizamos um concurso no qual os 
colaboradores deveriam enviar fotos com os filhos. As fotos foram colocadas 
para votação e as mais votadas receberam os prêmios: 1º lugar: Corrida de 
Kart ( 4 pessoas); 2º lugar: Jantar ou almoço em família (4 pessoas); 3º lugar: 
Ingressos de cinema para família ( 4 pessoas). Todas as fotos recebidas foram 
divulgadas na intranet, como forma de homenagem aos pais.

Dias das Mães

Em comemoração do dia das mães realizamos um concurso no qual as 
colaboradoras deveriam enviar fotos com os filhos. As fotos foram colocadas 
para votação e as mais votadas receberam os prêmios: 1º lugar: Jantar ou 
almoço em família (4 pessoas); 2º lugar: Dia da beleza (corte, hidratação, 
escova, pé e mão); 3º lugar: Ingressos de cinema para família (4 pessoas). 
Todas as fotos recebidas foram divulgadas na intranet, como forma de home-
nagem as mães.

Páscoa – Sede - Amanda Canestraro de Almeida

Páscoa – CEHPAR - Ana 
Carolina Wosiack

Carolina Corrêa, Adriana Sarnoski e Maricler Toigo

Rafael Arnecke, Ciro Santos e Peterson Beherend

Páscoa – LAC - Douglas de Lima 
Ferreira e Rodrigo Soares Ferreira

Páscoa – LAME - Igor Miguel Pinkoski 
(Mariana D’Orey representou na foto)

Páscoa – Leme - Luiz Carlos Correa
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LACTEC BABY
Todos os colaboradores que tornam-se 

pais ou mães passaram a receber um cartão 
e um body com o logotipo da empresa 
embalado para presente. Na entrega, é 
sugerido ao colaborador que envie uma 
foto do recém-nascido com a roupinha, que 
posteriormente é divulgada para o público 
interno.

NATAL SOLIDÁRIO
Na campanha Natal Solidário de 2018, o Lactec 

arrecadou 111 presentes que foram entregues a 
crianças da Acepp, entidade que presta assistência a 
portadores de câncer, leucemia e paralisia cerebral. Na 
entrega, colaboradores da empresa participaram de 
uma confraternização com as crianças, com direito a 
lanches e apresentações.

Outubro Rosa

O Lactec realizou uma campanha convidando os colabo-
radores a se vestirem de rosa para simbolizar a luta contra o 
câncer de mama e promover a conscientização entre os cola-
boradores sobre a importância da detecção precoce da doença. 
Foi postada na intranet uma notícia informativa sobre a doença 
e após a campanha as fotos dos colaboradores também foram 
postadas na intranet.

Setembro Amarelo

No mês de setembro o Lactec publicou uma notícia na 
intranet sobre suicídio, conscientizando sobre a importância 
deste tema.

Dia das Crianças

Em comemoração ao dia das crianças convidamos todos os 
colaboradores com os seus filhos para assistir um filme infantil 
no cinema. As crianças ganharam um kit contendo pipoca e 
refrigerante.

Dia da Mulher

Para celebrar o dia da Mulher, enviamos a todos os colabo-
radores um cartão digital.

Novembro Azul

O Lactec realizou uma campanha convidando os colabo-
radores a se vestirem de azul para simbolizar a luta contra o 
câncer de próstata a e promover a conscientização entre os 
colaboradores sobre a importância da detecção precoce da 
doença. Foi postada na intranet uma notícia informativa sobre a 
doença e após a campanha as fotos dos colaboradores também 
foram postadas na intranet.
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REUNIÃO GERAL DE FIM DE ANO
Para encerrar as atividades de 2018, a reunião geral de dezembro proporcionou aos colaboradores do Lactec um momento mais 

descontraído. Além da apresentação dos resultados do ano pela diretoria da empresa, a programação incluiu a palestra ‘Tendências 
da próxima década e insights para os negócios do futuro’, conduzida por Luiz Rasquilha, a entrega de homenagens aos funcionários 
com mais tempo de casa, além do sorteio de prêmios e um coquetel.

HOMENAGEM 15 ANOS DE LACTEC

Três colaboradores foram homenageados na Reunião Geral 
de Fim de Ano em agradecimento aos 15 anos de serviços 
prestados à empresa: Manoella Braga Costa, Martinho José 
Vichinheski e Orlando Stein Júnior.

Reunião Geral 2018

Reunião Geral 2018

Projetos de P&D Encerrados

Abertura

Abertura
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PRESENTE E 
AGRADECIMENTO

Todos os colabora-
dores receberam uma 
mochila como presente 
de Natal. Como forma de 
agradecimento por aceita-
rem participar do programa 
de metas, os empregados 
também ganharam um Gift 
Card no valor de R$ 200.

Palestra Luis Rasquilha

Recepção de Presentes

Sorteio

Coquetel

Presentes de agradecimento aos empregados

Metas
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Coquetel

Sorteio

Ganhadores
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LACTEC NA MÍDIA
A atuação do Lactec no mercado repercute também na imprensa. Em 2018, foram mais de 350 menções à instituição 

em veículos de abrangência local, nacional e internacional. O Lactec foi citado em reportagens de portais, blogs, jornais, 
revistas, rádio e TV e virou case em livro. Confira:

Destaques

27/11/2018 - Livro Paraná Grandes Marcas

LACTEC: EXCELÊNCIA EM PESQUISA E INOVAÇÃO 

O Lactec passou a ter seu nome entre as empresas de destaque do estado do Paraná. Um pouco de sua história está eternizada na 
obra ‘Paraná Grandes Marcas’, edição histórica publicada pelo Instituto Amanhã e lançada oficialmente em novembro. O livro reúne 
histórias de sucesso de 74 instituições que participaram do desenvolvimento do estado nas últimas décadas, escritas a partir de 
entrevistas com executivos das companhias. As empresas foram convidadas a participar do trabalho a partir de uma seleção feita 
pelo Grupo Amanhã.

12/2018 - EletroEvolução

LACTEC: SEIS DÉCADAS NA VANGUARDA DA INOVAÇÃO

A edição de dezembro da revista EletroEvolução, publicada pelo Cigré Brasil, trouxe em sua 
seção Memória uma extensa matéria sobre o histórico do Lactec, que completa 60 anos em 
março de 2019. O texto conta a trajetória da empresa desde a criação do Cehpar, no ano 
de 1959, mencionando aspectos da criação das demais unidades, projetos emblemáticos 
desenvolvidos ao longo dos anos, o reconhecimento conquistado ao longo das décadas e o 
momento atual da empresa.

http://www.amanha.com.br/posts/view/6657/lactec-excelencia-em-pesquisa-e-inovacao
http://www.amanha.com.br/posts/view/6657/lactec-excelencia-em-pesquisa-e-inovacao
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08/03/2018 - Bem Paraná

COPEL USA REALIDADE VIRTUAL EM TREI-
NAMENTO DE ELETRICISTAS 

A matéria fala sobre o projeto desenvolvido pelo Lactec em 
parceria com a Copel, UFPR e UTFPR para o desenvolvimento de 
um sistema de treinamento de eletricistas em realidade virtual.

29/03/2018 - Canal Energia

A INTERNET DAS COISAS NO 
SETOR ELÉTRICO 

Para falar sobre a Internet das Coisas no setor elétrico, a 
reportagem do Canal Energia ouviu alguns especialistas na área, 
entre eles Carlos Ademar Purim e Rodrigo Jardim Riella, ambos 
da área de eletrônica do Lactec.

30/04/2018 - Canal Energia

COELBA RECEBE EQUIPAMENTO ROBÓTI-
CO PARA PODA DE ÁRVORES 

A entrega do sistema robotizado para poda de árvores próximas 
à rede de distribuição de energia foi notícia em diversos veículos 
especializados no setor.

02/05/2018 - RICTV PR

REALIDADE VIRTUAL: GAME É A NOVA 
FERRAMENTA DE SEGURANÇA PARA 
TÉCNICOS DA COPEL 

A matéria abordou o projeto desenvolvido pelo Lactec em parce-
ria com a Copel, UFPR e UTFPR para o desenvolvimento de um 
sistema de treinamento de eletricistas em realidade virtual. A 
reportagem posteriormente foi vencedora do Prêmio Paranaense 
de Ciência e Tecnologia na categoria Jornalismo Científico.

04/05/2018 - Agência de Notícias do Paraná

MEXILHÃO DOURADO NO PARANÁ, 
UMA AMEAÇA CRESCENTE 

A matéria sobre o mexilhão dourado, molusco invasor que tem 
causado grande impacto no Paraná, menciona pesquisa desen-
volvida pelo Lactec com a espécie nos últimos anos

https://www.bemparana.com.br/noticia/copel-usa-realidade-virtual-em-treinamento-de-eletricistas-
https://www.bemparana.com.br/noticia/copel-usa-realidade-virtual-em-treinamento-de-eletricistas-
https://www.bemparana.com.br/noticia/copel-usa-realidade-virtual-em-treinamento-de-eletricistas-
https://www.canalenergia.com.br/especiais/53056390/a-internet-das-coisas-no-setor-eletrico
https://www.canalenergia.com.br/especiais/53056390/a-internet-das-coisas-no-setor-eletrico
https://www.canalenergia.com.br/especiais/53056390/a-internet-das-coisas-no-setor-eletrico
http://canalenergia.com.br/noticias/53059574/coelba-recebe-equipamento-robotico-para-poda-de-arvores
http://canalenergia.com.br/noticias/53059574/coelba-recebe-equipamento-robotico-para-poda-de-arvores
http://canalenergia.com.br/noticias/53059574/coelba-recebe-equipamento-robotico-para-poda-de-arvores
https://pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/game-e-a-nova-ferramenta-de-seguranca-para-tecnicos-da-copel
https://pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/game-e-a-nova-ferramenta-de-seguranca-para-tecnicos-da-copel
https://pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/game-e-a-nova-ferramenta-de-seguranca-para-tecnicos-da-copel
https://pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/game-e-a-nova-ferramenta-de-seguranca-para-tecnicos-da-copel
http://www.rioiguacu.pr.gov.br/2018/05/270/Mexilhao-Dourado-no-Parana-uma-ameaca-crescente.html
http://www.rioiguacu.pr.gov.br/2018/05/270/Mexilhao-Dourado-no-Parana-uma-ameaca-crescente.html
http://www.rioiguacu.pr.gov.br/2018/05/270/Mexilhao-Dourado-no-Parana-uma-ameaca-crescente.html
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07/05/2018 - Embrapii

7º ENCONTRO DE UNIDAD ES EMBRAPII 

Reportagem em vídeo aborda o 7º Encontro de Unidades 
Embrapii, realizado em abril na Sede do Lactec (leia mais em 
‘Participação em eventos’).

11/05/2018 - Notícias de Mineração

LACTEC DIVULGA DIAGNÓSTICO PRELIMI-
NAR SOBRE O DESASTRE DE MARIANA 

A entrega feita pelo Lactec ao Ministério Público Federal (MPF) 
do relatório preliminar do diagnóstico ambiental dos danos 
provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade 
de Mariana (MG), foi notícia em diversos veículos nacionais.

29/05/2018 - Diário Indústria&Comércio

INSTITUIÇÃO CONTA COM CINCO UNIDADES 
PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Um suplemento especial lançado na data da entrega do Prêmio 
Melhores do Ano 2017/2018 contou um pouco sobre o perfil do 
Lactec, homenageado na categoria Ciência e Pesquisa (leia mais 
em ‘Prêmios’).

28/06/2018 - Valor Econômico

PARCERIAS ESTIMULAM BUSCA DE SOLU-
ÇÕES EM DIFERENTES SEGMENTOS 

Para o caderno especial sobre o Paraná, a reportagem do Valor 
Econômico entrevistou o diretor de Operações do Lactec, Lauro 
Elias Neto, que falou sobre importantes projetos desenvolvidos 
pela empresa em parceria com a indústria e o setor elétrico.

10/07/2018 - Energy Storage News

NEC ES, NGK DEPLOY STORAGE IN NEW 
TERRITORIES IN BRAZIL AND MIDDLE EAST  

A reportagem repercutiu internacionalmente o sistema inteligente 
de armazenamento de energia desenvolvido para o arquipélago 
de Fernando de Noronha em parceria entre diversas instituições, 
entre elas o Lactec (leia mais em “Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação”).

https://www.youtube.com/watch?v=c79kAQaZCoA
https://www.youtube.com/watch?v=c79kAQaZCoA
https://www.noticiasdemineracao.com/sustentabilidade/news/1338173/lactec-divulga-diagn%C3%B3stico-preliminar-sobre-o-desastre-de-mariana
https://www.noticiasdemineracao.com/sustentabilidade/news/1338173/lactec-divulga-diagn%C3%B3stico-preliminar-sobre-o-desastre-de-mariana
https://www.noticiasdemineracao.com/sustentabilidade/news/1338173/lactec-divulga-diagn%C3%B3stico-preliminar-sobre-o-desastre-de-mariana
http://www.diarioinduscom.com/instituicao-conta-com-cinco-unidades-para-pesquisa-e-desenvolvimento/
http://www.diarioinduscom.com/instituicao-conta-com-cinco-unidades-para-pesquisa-e-desenvolvimento/
http://www.diarioinduscom.com/instituicao-conta-com-cinco-unidades-para-pesquisa-e-desenvolvimento/
https://www.valor.com.br/empresas/5623531/parcerias-estimulam-busca-de-solucoes-em-diferentes-segmentos
https://www.valor.com.br/empresas/5623531/parcerias-estimulam-busca-de-solucoes-em-diferentes-segmentos
https://www.valor.com.br/empresas/5623531/parcerias-estimulam-busca-de-solucoes-em-diferentes-segmentos
https://www.energy-storage.news/news/nec-es-ngk-deploy-storage-in-new-territories-in-brazil-and-middle-east
https://www.energy-storage.news/news/nec-es-ngk-deploy-storage-in-new-territories-in-brazil-and-middle-east
https://www.energy-storage.news/news/nec-es-ngk-deploy-storage-in-new-territories-in-brazil-and-middle-east
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10/07/2018 - Agência Abipti

PRESIDENTE DA ABIPTI DESTACA A IMPORTÂNCIA 
DOS BENEFÍCIOS DA ‘LEI DE INFORMÁTICA PARA 
PROGRAMAS E CASES DE SUCESSO 

Cobertura da participação do presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
também presidente da Abipti, no seminário sobre a Lei de Informática realiza-
do na Câmara dos Deputados, em Brasília.

10/07/2018 - Fecam

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INCEN-
TIVARÁ GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA E 
COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS 

A matéria divulga a assinatura do termo de cooperação entre 
o Lactec, a Copercampos e a Federação Catarinense de 
Municípios, com a participação da Transmissora Sul Brasileira 
de Energia para a execução do projeto de implantação de um 
sistema de purificação de biogás’.

13/07/2018 - Agência Abipti

EM DISCURSO NO PLENÁRIO DA CÂMARA, 
PRESIDENTE DA ABIPTI E DO LACTEC, 
VOLTA A DEFENDER INCENTIVOS FISCAIS 
PARA A INOVAÇÃO 

Cobertura do discurso do presidente do Lactec, Luiz Fernando 
Vianna, também presidente da Abipti, no plenário da Câmara 
dos Deputados, em Brasília, sobre a importância de incentivos 
fiscais para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação 
no país.

30/07/2018 - Informativo Eletrosul

USO MAIS EFICIENTE DO BIOGÁS

No informativo distribuído ao público interno da Eletrosul, a empresa noticiou o projeto do Lactec desenvolve com uso de microalgas 
para obtenção de biometano purificado.

23/07/2018 - Agência Fiep

LACTEC OFERECE PESQUISAS DE INOVA-
ÇÃO E SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA 

Em julho, a Agência Fiep divulgou em seu site institucional o 
trabalho que o Lactec oferece nas áreas de pesquisa e desenvol-
vimento, serviços tecnológicos e ensaios e análises laboratoriais 
para a indústria

http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9454:presidente-da-abipti-destaca-a-importancia-dos-beneficios-da-lei-de-informatica-para-programas-e-cases-de-sucesso&catid=3:newsflash
http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9454:presidente-da-abipti-destaca-a-importancia-dos-beneficios-da-lei-de-informatica-para-programas-e-cases-de-sucesso&catid=3:newsflash
http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9454:presidente-da-abipti-destaca-a-importancia-dos-beneficios-da-lei-de-informatica-para-programas-e-cases-de-sucesso&catid=3:newsflash
http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9454:presidente-da-abipti-destaca-a-importancia-dos-beneficios-da-lei-de-informatica-para-programas-e-cases-de-sucesso&catid=3:newsflash
https://www.fecam.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/74947/codNoticia/500402
https://www.fecam.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/74947/codNoticia/500402
https://www.fecam.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/74947/codNoticia/500402
https://www.fecam.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/74947/codNoticia/500402
http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9463:em-discurso-no-plenario-da-camara-presidente-da-abipti-e-do-lactec-volta-a-defender-incentivos-fiscais-para-a-inovacao&catid=3:newsflash
http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9463:em-discurso-no-plenario-da-camara-presidente-da-abipti-e-do-lactec-volta-a-defender-incentivos-fiscais-para-a-inovacao&catid=3:newsflash
http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9463:em-discurso-no-plenario-da-camara-presidente-da-abipti-e-do-lactec-volta-a-defender-incentivos-fiscais-para-a-inovacao&catid=3:newsflash
http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9463:em-discurso-no-plenario-da-camara-presidente-da-abipti-e-do-lactec-volta-a-defender-incentivos-fiscais-para-a-inovacao&catid=3:newsflash
http://agenciacti.web1635.kinghost.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9463:em-discurso-no-plenario-da-camara-presidente-da-abipti-e-do-lactec-volta-a-defender-incentivos-fiscais-para-a-inovacao&catid=3:newsflash
http://agenciafiep.com.br/2018/07/20/lactec-oferece-pesquisas-de-inovacao-e-servicos-para-industria/
http://agenciafiep.com.br/2018/07/20/lactec-oferece-pesquisas-de-inovacao-e-servicos-para-industria/
http://agenciafiep.com.br/2018/07/20/lactec-oferece-pesquisas-de-inovacao-e-servicos-para-industria/
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08/2018 - Revista Abinee

LEI DE INFORMÁTICA: ALICERCE 
DO PRESENTE E DO FUTURO

A VISÃO DE QUEM GERA EMPREGO 
E INOVAÇÃO NO PAÍS

Cobertura da revista da Associação Brasileira da Indústria Elétri-
ca e Eletrônica (Abinee) do seminário sobre Lei de Informática ao 
qual o presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, foi convidado 
a participar.

29/09/2018 - Renewables100

RENEWABLES 100, U.S. 
DEPARTMENT OF COMMERCE AND 
UCLA HOST DELEGATION 

Nota publicada no site do instituto norte-americano Renewables 
100 fala sobre a recepção a uma delegação brasileira à Univer-
sidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) em parceria com o 
Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Fizeram parte 
do grupo executivos do Lactec, da Copel e da Itaipu Binacional.

01/08/2018 - Lumière Electric

MERCADO REGULAMENTADO 

A reportagem de capa da revista falou sobre a certificação de lâmpadas e luminárias LED e contou com depoimento do pesquisador 
do Lactec Rodrigo Takeshi sobre o processo. A foto que ilustra a capa é do Laboratório de Luminotécnica do Lactec.

http://www.renewables100.org/en/news-media/latest-updates/latest-news/renewables-100-us-department-of-commerce-and-ucla-host-delegation/
http://www.renewables100.org/en/news-media/latest-updates/latest-news/renewables-100-us-department-of-commerce-and-ucla-host-delegation/
http://www.renewables100.org/en/news-media/latest-updates/latest-news/renewables-100-us-department-of-commerce-and-ucla-host-delegation/
http://www.renewables100.org/en/news-media/latest-updates/latest-news/renewables-100-us-department-of-commerce-and-ucla-host-delegation/
https://www.yumpu.com/pt/embed/view/i816bTFEsQeUxP43
https://www.yumpu.com/pt/embed/view/i816bTFEsQeUxP43
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10/10/2018 - UFPR TV

INFORMA – ACORDO LACTEC 

Reportagem da UFPR TV fala sobre a renovação da parceria 
entre a universidade e o Lactec (leia mais em ‘Relacionamento 
com a comunidade acadêmica’).

26/11/2018 - Diário Indústria&Comércio

ACP E CONSULTORIA PREMIAM OS MELHO-
RES LOCAIS PARA SE TRABALHAR 

Nota sobre a reunião da Diretoria Executiva da Associação 
Comercial do Paraná (ACP) em que as empresas certificadas 
pelo GPTW foram homenageadas. O Lactec esteve entre elas 
(leia mais em ‘Prêmios’).

19/10/2018 - Ambiente Energia

USINA SOLAR EM FERNANDO DE NORO-
NHA GANHA SISTEMA INTELIGENTE DE 
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

A matéria aborda o projeto desenvolvido pelo Lactec em parceria 
com outras instituições para implantação de um sistema 
inteligente de armazenamento de energia no arquipélago de 
Fernando de Noronha (leia mais em “Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação”).

22/11/2018 - G1

O QUE É PRECISO PARA INOVAR? 

Em informe sobre inovação, o gerente comercial do Lactec, Carlos Eduardo Ribas, fala sobre a experiência da empresa no desenvol-
vimento de projetos com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

https://www.youtube.com/watch?v=XNK4WbYgDcU
https://www.youtube.com/watch?v=XNK4WbYgDcU
http://www.diarioinduscom.com/acp-e-consultoria-premiam-os-melhores-locais-para-se-trabalhar-2/
http://www.diarioinduscom.com/acp-e-consultoria-premiam-os-melhores-locais-para-se-trabalhar-2/
http://www.diarioinduscom.com/acp-e-consultoria-premiam-os-melhores-locais-para-se-trabalhar-2/
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/10/usina-solar-em-fernando-de-noronha-ganha-sistema-inteligente-de-armazenamento-de-energia/34960#.W83T49dKjIU
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/10/usina-solar-em-fernando-de-noronha-ganha-sistema-inteligente-de-armazenamento-de-energia/34960#.W83T49dKjIU
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/10/usina-solar-em-fernando-de-noronha-ganha-sistema-inteligente-de-armazenamento-de-energia/34960#.W83T49dKjIU
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/10/usina-solar-em-fernando-de-noronha-ganha-sistema-inteligente-de-armazenamento-de-energia/34960#.W83T49dKjIU
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/fiep/sistema-fiep/noticia/2018/11/22/o-que-e-preciso-para-inovar.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/fiep/sistema-fiep/noticia/2018/11/22/o-que-e-preciso-para-inovar.ghtml
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OUTRAS MENÇÕES

22/01/2018 - Jornal do Ônibus 

REVITALIZAÇÃO DO RIO IGUAÇÚ DÁ BONS 

RESULTADOS

30/01/2018 - Diário do Sudoeste 

UTFPR PRETENDE VIABILIZAR RECURSO 
PARA COMPRA DO PRÉDIO DO LACTEC 
ATÉ 2020

24/01/2018 - Guia SJP

GOVERNO LANÇA PROGRAMA DE REVITA-

LIZAÇÃO DO RIO IGUAÇU 

21/02/2018- Revista Metal Mecânica IPESI 

CPFL INJETARÁ R$ 66 MILHÕES EM 

PROJETOS

23/02/2018 - Portal SAE Brasil

SAE BRASIL PREMIA MELHORES PAPERS 

DO CONGRESSO 2017 

27/02/2018 - Gazeta do Povo

ANDRÉ TRIGUEIRO É ATRAÇÃO DO SMART 
CITY EXPO CURITIBA NESTA QUINTA-FEI-
RA; CONFIRA PROGRAMAÇÃO 

07/03/2018 - Tecsys do Brasil

VISITA DO LACTEC 

http://www.guiasjp.com/noticias/meio-ambiente/governo+lanca+programa+de+revitalizacao+do+rio+iguacu/94884
http://www.guiasjp.com/noticias/meio-ambiente/governo+lanca+programa+de+revitalizacao+do+rio+iguacu/94884
http://www.guiasjp.com/noticias/meio-ambiente/governo+lanca+programa+de+revitalizacao+do+rio+iguacu/94884
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/6018/SAE-BRASIL-premia-melhores-papers-do-Congresso-2017
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/6018/SAE-BRASIL-premia-melhores-papers-do-Congresso-2017
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/6018/SAE-BRASIL-premia-melhores-papers-do-Congresso-2017
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/reacao-urbana/andre-trigueiro-e-atracao-do-smart-city-expo-curitiba-amanha-1-confira-programacao/
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/reacao-urbana/andre-trigueiro-e-atracao-do-smart-city-expo-curitiba-amanha-1-confira-programacao/
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/reacao-urbana/andre-trigueiro-e-atracao-do-smart-city-expo-curitiba-amanha-1-confira-programacao/
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/reacao-urbana/andre-trigueiro-e-atracao-do-smart-city-expo-curitiba-amanha-1-confira-programacao/
http://tecsysbrasil.com.br/visita_do_lactec
http://tecsysbrasil.com.br/visita_do_lactec
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08/03/2018 - Portal UFPR

UFPR, COPEL, LACTEC E UTFPR APRESENTAM RESULTADOS DE PROJETO PIONEIRO 
QUE UTILIZA REALIDADE VIRTUAL PARA TREINAMENTO EM MANUTENÇÃO DE REDES 
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

08/03/2018 - Agência de Notícias do Paraná

REALIDADE VIRTUAL AUMENTA SEGURANÇA EM TRABALHOS DE RISCO  

09/03/2018 - Jornal Correio Paranaense 

POR SEGURANÇA, COPEL UTILIZA REALI-
DADE VIRTUAL

09/03/2018 - Indústria&Comércio

REALIDADE VIRTUAL AUMENTA SEGURAN-
ÇA EM TRABALHO DE RISCO

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-copel-lactec-e-utfpr-apresentam-resultados-de-projeto-pioneiro-que-utiliza-realidade-virtual-para-treinamento-em-manutencao-de-redes-de-transmissao-de-energia/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-copel-lactec-e-utfpr-apresentam-resultados-de-projeto-pioneiro-que-utiliza-realidade-virtual-para-treinamento-em-manutencao-de-redes-de-transmissao-de-energia/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-copel-lactec-e-utfpr-apresentam-resultados-de-projeto-pioneiro-que-utiliza-realidade-virtual-para-treinamento-em-manutencao-de-redes-de-transmissao-de-energia/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-copel-lactec-e-utfpr-apresentam-resultados-de-projeto-pioneiro-que-utiliza-realidade-virtual-para-treinamento-em-manutencao-de-redes-de-transmissao-de-energia/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=97500
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=97500
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28/03/2018 - Engie Brasil

ELEVAÇÃO DO PH DA ÁGUA DE SISTEMAS 
DE RESFRIAMENTO COMO MÉTODO DE 
CONTROLE DE BIOINCRUSTAÇÃO EM 
USINAS HIDRELÉTRICAS 

04/05/2018 - MPF

DIAGNÓSTICO DO DESASTRE DE MARIANA 
APONTA FALTA DE DIÁLOGO DO PODER 
PÚBLICO COM ATINGIDOS E DANOS IRRE-
PARÁVEIS 

29/03/2018 - Valor Econômico

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS MUDAM 
SISTEMAS 

07/05/2018 - Envolverde

MPF APRESENTA DIAGNÓSTICO DA REPA-
RAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE 

25/04/2018 - IPD Eletron

LACTEC DESENVOLVE BRAÇO ROBÓTICO 
PARA PODA DE ÁRVORES PRÓXIMAS À 
REDE ENERGIZADA 

09/05/2018 - Comunitas

COM APOIO DA COMUNITAS, ‘CURITIBA 
2035’ APRESENTA METAS PARA O DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

02/05/2018 - Bahia Dia a Dia

NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM 
ITABELA AMPLIA A OFERTA DE ENERGIA 
NA REGIÃO 

11/05/2018 - MPMG

INSTITUTOS LACTEC APRESENTAM AO 
MPMG RELATÓRIO PRELIMINAR DO DIAG-
NÓSTICO DOS DANOS CAUSADOS PELO 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO

https://www.youtube.com/watch?v=qm313cbW6Mw
https://www.youtube.com/watch?v=qm313cbW6Mw
https://www.youtube.com/watch?v=qm313cbW6Mw
https://www.youtube.com/watch?v=qm313cbW6Mw
https://www.youtube.com/watch?v=qm313cbW6Mw
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/diagnostico-do-desastre-de-mariana-aponta-falta-de-dialogo-do-poder-publico-com-atingidos-e-danos-ambientais-irreparaveis-1
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/diagnostico-do-desastre-de-mariana-aponta-falta-de-dialogo-do-poder-publico-com-atingidos-e-danos-ambientais-irreparaveis-1
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/diagnostico-do-desastre-de-mariana-aponta-falta-de-dialogo-do-poder-publico-com-atingidos-e-danos-ambientais-irreparaveis-1
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/diagnostico-do-desastre-de-mariana-aponta-falta-de-dialogo-do-poder-publico-com-atingidos-e-danos-ambientais-irreparaveis-1
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/diagnostico-do-desastre-de-mariana-aponta-falta-de-dialogo-do-poder-publico-com-atingidos-e-danos-ambientais-irreparaveis-1
http://www.valor.com.br/empresas/5416089/concessionarias-publicas-mudam-sistemas
http://www.valor.com.br/empresas/5416089/concessionarias-publicas-mudam-sistemas
http://www.valor.com.br/empresas/5416089/concessionarias-publicas-mudam-sistemas
http://envolverde.cartacapital.com.br/mpf-apresenta-diagnostico-da-reparacao-do-bacia-do-rio-doce/
http://envolverde.cartacapital.com.br/mpf-apresenta-diagnostico-da-reparacao-do-bacia-do-rio-doce/
http://envolverde.cartacapital.com.br/mpf-apresenta-diagnostico-da-reparacao-do-bacia-do-rio-doce/
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/607-lactec-desenvolve-braco-robotico-para-poda-de-arvores-proximas-a-rede-energizada
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/607-lactec-desenvolve-braco-robotico-para-poda-de-arvores-proximas-a-rede-energizada
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/607-lactec-desenvolve-braco-robotico-para-poda-de-arvores-proximas-a-rede-energizada
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/607-lactec-desenvolve-braco-robotico-para-poda-de-arvores-proximas-a-rede-energizada
http://www.comunitas.org/portal/com-apoio-da-comunitas-curitiba-2035-apresenta-metas-para-o-desenvolvimento-sustentavel/
http://www.comunitas.org/portal/com-apoio-da-comunitas-curitiba-2035-apresenta-metas-para-o-desenvolvimento-sustentavel/
http://www.comunitas.org/portal/com-apoio-da-comunitas-curitiba-2035-apresenta-metas-para-o-desenvolvimento-sustentavel/
http://www.comunitas.org/portal/com-apoio-da-comunitas-curitiba-2035-apresenta-metas-para-o-desenvolvimento-sustentavel/
http://www.bahiadiaadia.com/noticias/extremo-sul/7326/nova-subestacao-de-energia-em-itabela-amplia-a-oferta-de-energia-na-regiao-02-05-2018/
http://www.bahiadiaadia.com/noticias/extremo-sul/7326/nova-subestacao-de-energia-em-itabela-amplia-a-oferta-de-energia-na-regiao-02-05-2018/
http://www.bahiadiaadia.com/noticias/extremo-sul/7326/nova-subestacao-de-energia-em-itabela-amplia-a-oferta-de-energia-na-regiao-02-05-2018/
http://www.bahiadiaadia.com/noticias/extremo-sul/7326/nova-subestacao-de-energia-em-itabela-amplia-a-oferta-de-energia-na-regiao-02-05-2018/
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/institutos-lactec-apresentam-ao-mpmg-relatorio-preliminar-do-diagnostico-dos-danos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-de-fundao.htm.Wvl8Re8vzIU
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/institutos-lactec-apresentam-ao-mpmg-relatorio-preliminar-do-diagnostico-dos-danos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-de-fundao.htm.Wvl8Re8vzIU
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/institutos-lactec-apresentam-ao-mpmg-relatorio-preliminar-do-diagnostico-dos-danos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-de-fundao.htm.Wvl8Re8vzIU
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/institutos-lactec-apresentam-ao-mpmg-relatorio-preliminar-do-diagnostico-dos-danos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-de-fundao.htm.Wvl8Re8vzIU
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/institutos-lactec-apresentam-ao-mpmg-relatorio-preliminar-do-diagnostico-dos-danos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-de-fundao.htm.Wvl8Re8vzIU
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12/05/2018 - BandNews FM Espírito Santo 

RELATÓRIO QUE VAI APONTAR OS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO ROMPIMENTO 
DA BARRAGEM DA SAMARCO, EM MARIANA, FICARÁ PRONTO SÓ EM 2020

26/06/2018 - UOL 

FECHADO NOVO ACORDO PARA REPARAR 
EFEITOS DA TRAGÉDIA DE MARIANA 
26/06/2018 - Veja

NOVO ACORDO ENCERRA AÇÃO DE R$ 20 
BILHÕES POR TRAGÉDIA DE MARIANA 
26/06/2018 - Época Negócios

FECHADO NOVO ACORDO PARA REPARAR 
EFEITOS DA TRAGÉDIA DE MARIANA 
26/06/2018 - O Estado de S.Paulo

VALE, BHP E MPFS FECHAM ACORDO PARA 
REPARAÇÃO DE DANOS DA SAMARCO 

27/06/2018 - Abipti

LUIZ FERNANDO VIANNA, PRESI-
DENTE DOS INSTITUTOS LACTEC, 
FOI ELEITO O NOVO PRESIDENTE 
DA ABIPTI 

28/06/2018 - IPD Eletron

FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL DESENVOLVIDA 
PELO LACTEC ATRAI INTERESSE DE CONCESSIONÁ-
RIAS DE ENERGIA 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/06/26/fechado-novo-acordo-para-reparar-efeitos-da-tragedia-de-mariana.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/06/26/fechado-novo-acordo-para-reparar-efeitos-da-tragedia-de-mariana.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/06/26/fechado-novo-acordo-para-reparar-efeitos-da-tragedia-de-mariana.htm
https://veja.abril.com.br/brasil/novo-acordo-encerra-acao-de-r-20-bilhoes-por-tragedia-de-mariana/
https://veja.abril.com.br/brasil/novo-acordo-encerra-acao-de-r-20-bilhoes-por-tragedia-de-mariana/
https://veja.abril.com.br/brasil/novo-acordo-encerra-acao-de-r-20-bilhoes-por-tragedia-de-mariana/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/06/epoca-negocios-fechado-novo-acordo-para-reparar-efeitos-da-tragedia-de-mariana.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/06/epoca-negocios-fechado-novo-acordo-para-reparar-efeitos-da-tragedia-de-mariana.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/06/epoca-negocios-fechado-novo-acordo-para-reparar-efeitos-da-tragedia-de-mariana.html
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,vale-bhp-e-mpfs-fecham-acordo-para-reparacao-de-danos-da-samarco,70002367850
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,vale-bhp-e-mpfs-fecham-acordo-para-reparacao-de-danos-da-samarco,70002367850
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,vale-bhp-e-mpfs-fecham-acordo-para-reparacao-de-danos-da-samarco,70002367850
https://www.youtube.com/watch?v=9CZ-VSzfN6E
https://www.youtube.com/watch?v=9CZ-VSzfN6E
https://www.youtube.com/watch?v=9CZ-VSzfN6E
https://www.youtube.com/watch?v=9CZ-VSzfN6E
https://www.youtube.com/watch?v=9CZ-VSzfN6E
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/655-ferramenta-multifuncional-desenvolvida-pelo-lactec-atrai-interesse-de-concessionarias-de-energia
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/655-ferramenta-multifuncional-desenvolvida-pelo-lactec-atrai-interesse-de-concessionarias-de-energia
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/655-ferramenta-multifuncional-desenvolvida-pelo-lactec-atrai-interesse-de-concessionarias-de-energia
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/655-ferramenta-multifuncional-desenvolvida-pelo-lactec-atrai-interesse-de-concessionarias-de-energia


62

02/07/2018 - Abinee

ABINEE PARTICIPA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DE SEMINÁRIO SOBRE LEI DE INFORMÁTICA 

03/07/2018 - Câmara dos Deputados

CCTCI DEBATE LEI DE INFORMÁTICA NESTA QUINTA-FEIRA (5) 

04/07/2018 - Câmara dos Deputados

CCTCI DEBATE LEI DE INFORMÁTICA COM GILBERTO KASSAB 
NESTA QUINTA (5) 

05/07/2018 - Mídia Ninja

QUASE 1.000 DIAS DEPOIS, FALTA DE PUNI-
ÇÃO E “NOVO ACORDO” ENTRE SAMARCO/
VALE/BHP E A JUSTIÇA MOSTRA QUE O 
CRIME COMPENSA – E MUITO 

05/07/2018 - NEC

GRUPO NEOENERGIA IMPLEMENTA SISTE-
MA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA EM 
FERNANDO DE NORONHA COM TECNOLO-
GIA NEC 

05/07/2018 - NEC

NEOENERGIA GROUP IMPLEMENTS ENER-
GY STORAGE SYSTEM IN FERNANDO DE 
NORONHA USING NEC TECHNOLOGY 

06/07/2018 - Copercampos

GERAÇÃO DE ENERGIA - COPERCAMPOS E 
TSBE ASSINAM TERMO DE COOPERAÇÃO 
PARA PESQUISA DO USO EFICIENTE DO 
BIOGÁS 

05/07/2018 - Abinee

GOVERNO E SETOR PRIVADO DESTACAM 
AVANÇOS DA LEI DA INFORMÁTICA 

08/07/2018 - Global Power Journal

NEOENERGIA GROUP SELECTS NEC 
ENERGY SOLUTIONS TO PILOT STORAGE 
SYSTEM 

http://www.abinee.org.br/noticias/com364.htm
http://www.abinee.org.br/noticias/com364.htm
http://www.abinee.org.br/noticias/com364.htm
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/noticias/noticias-2018/cctci-debate-lei-de-informatica-nesta-quinta-feira-5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/noticias/noticias-2018/cctci-debate-lei-de-informatica-nesta-quinta-feira-5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/noticias/noticias-2018/cctci-debate-lei-de-informatica-com-gilberto-kassab-nesta-quinta-5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/noticias/noticias-2018/cctci-debate-lei-de-informatica-com-gilberto-kassab-nesta-quinta-5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/noticias/noticias-2018/cctci-debate-lei-de-informatica-com-gilberto-kassab-nesta-quinta-5
http://midianinja.org/news/quase-1-000-dias-depois-falta-de-punicao-e-novo-acordo-entre-samarcovalebhp-e-a-justica-mostra-que-o-crime-compensa-e-muito/
http://midianinja.org/news/quase-1-000-dias-depois-falta-de-punicao-e-novo-acordo-entre-samarcovalebhp-e-a-justica-mostra-que-o-crime-compensa-e-muito/
http://midianinja.org/news/quase-1-000-dias-depois-falta-de-punicao-e-novo-acordo-entre-samarcovalebhp-e-a-justica-mostra-que-o-crime-compensa-e-muito/
http://midianinja.org/news/quase-1-000-dias-depois-falta-de-punicao-e-novo-acordo-entre-samarcovalebhp-e-a-justica-mostra-que-o-crime-compensa-e-muito/
http://midianinja.org/news/quase-1-000-dias-depois-falta-de-punicao-e-novo-acordo-entre-samarcovalebhp-e-a-justica-mostra-que-o-crime-compensa-e-muito/
https://br.nec.com/pt_BR/press/PR/20180706023743_11791.html
https://br.nec.com/pt_BR/press/PR/20180706023743_11791.html
https://br.nec.com/pt_BR/press/PR/20180706023743_11791.html
https://br.nec.com/pt_BR/press/PR/20180706023743_11791.html
https://br.nec.com/pt_BR/press/PR/20180706023743_11791.html
https://www.nec.com/en/press/201807/global_20180705_02.html
https://www.nec.com/en/press/201807/global_20180705_02.html
https://www.nec.com/en/press/201807/global_20180705_02.html
https://www.nec.com/en/press/201807/global_20180705_02.html
http://www2.copercampos.com.br/ver-noticias.php?Cod=1630
http://www2.copercampos.com.br/ver-noticias.php?Cod=1630
http://www2.copercampos.com.br/ver-noticias.php?Cod=1630
http://www2.copercampos.com.br/ver-noticias.php?Cod=1630
http://www2.copercampos.com.br/ver-noticias.php?Cod=1630
http://www.abinee.org.br/noticias/com366.htm
http://www.abinee.org.br/noticias/com366.htm
http://www.abinee.org.br/noticias/com366.htm
http://globalpowerjournal.com/2018/07/08/neoenergia-group-selects-nec-energy-solutions-to-pilot-storage-system/
http://globalpowerjournal.com/2018/07/08/neoenergia-group-selects-nec-energy-solutions-to-pilot-storage-system/
http://globalpowerjournal.com/2018/07/08/neoenergia-group-selects-nec-energy-solutions-to-pilot-storage-system/
http://globalpowerjournal.com/2018/07/08/neoenergia-group-selects-nec-energy-solutions-to-pilot-storage-system/
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11/07/2018 - Câmara dos Deputados

CCTCI DEBATE NESTA QUINTA (12) REGU-
LAMENTAÇÃO DO VOTO IMPRESSO 

20/07/2018 - IPD Eletron

GOVERNO E SETOR PRIVADO DESTACAM 
AVANÇOS DA LEI DA INFORMÁTICA 

10/2018 - A indústria em revista

INOVAR É ESSENCIAL 

02/08/2018 - IPD Eletron

LACTEC E FEERGS OBTÊM PATENTE DE 
ESPAÇADOR DE FIOS PARA BAIXA TENSÃO

02/10/2018 - IPD Eletron

LACTEC LANÇA E-BOOK COM DICAS PARA 
DESENVOLVEDORES DE SOFTWARE 

15/08/2018 - Ambiente Energia

CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE LUMI-
NÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA IRÁ 
CONTRIBUIR PARA SEGURANÇA DAS 
CIDADES 

21/08/2018 - SEGS

EMBRAPII FIRMA PARCERIA COM A ABIMO 
PARA INCENTIVAR INOVAÇÃO NA ÁREA DA 
SAÚDE 

03/10/2018 - A Rede

EMPRESA INOVA O MERCADO ODONTOLÓ-
GICO COM PRODUTOS MAIS SEGUROS 

18/09/2018 - Bem Paraná

QUEM É MAIS RÁPIDO: A BICICLETA, O 
CARRO OU O ÔNIBUS? DESAFIO ACONTE-
CE NA QUARTA-FEIRA 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/noticias/noticias-2018/cctci-debate-nesta-quinta-12-regulamentacao-do-voto-impresso
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/noticias/noticias-2018/cctci-debate-nesta-quinta-12-regulamentacao-do-voto-impresso
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/noticias/noticias-2018/cctci-debate-nesta-quinta-12-regulamentacao-do-voto-impresso
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/669-governo-e-setor-privado-destacam-avancos-da-lei-da-informatica
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/669-governo-e-setor-privado-destacam-avancos-da-lei-da-informatica
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/669-governo-e-setor-privado-destacam-avancos-da-lei-da-informatica
http://www.sistemafiep.org.br/aindustriaemrevista/edicao-20.html
http://www.sistemafiep.org.br/aindustriaemrevista/edicao-20.html
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/678-lactec-e-feergs-obtem-patente-de-espacador-de-fios-para-baixa-tensao
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/678-lactec-e-feergs-obtem-patente-de-espacador-de-fios-para-baixa-tensao
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/678-lactec-e-feergs-obtem-patente-de-espacador-de-fios-para-baixa-tensao
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/723-lactec-lanca-e-book-com-dicas-para-desenvolvedores-de-software
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/723-lactec-lanca-e-book-com-dicas-para-desenvolvedores-de-software
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/723-lactec-lanca-e-book-com-dicas-para-desenvolvedores-de-software
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/08/certificacao-obritatoria-de-luminarias-para-iluminacao-publica-ira-contribuir-para-seguranca-das-cidades/34539
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/08/certificacao-obritatoria-de-luminarias-para-iluminacao-publica-ira-contribuir-para-seguranca-das-cidades/34539
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/08/certificacao-obritatoria-de-luminarias-para-iluminacao-publica-ira-contribuir-para-seguranca-das-cidades/34539
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/08/certificacao-obritatoria-de-luminarias-para-iluminacao-publica-ira-contribuir-para-seguranca-das-cidades/34539
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/08/certificacao-obritatoria-de-luminarias-para-iluminacao-publica-ira-contribuir-para-seguranca-das-cidades/34539
https://www.segs.com.br/demais/131364-embrapii-firma-parceria-com-a-abimo-para-incentivar-inovacao-na-area-da-saude
https://www.segs.com.br/demais/131364-embrapii-firma-parceria-com-a-abimo-para-incentivar-inovacao-na-area-da-saude
https://www.segs.com.br/demais/131364-embrapii-firma-parceria-com-a-abimo-para-incentivar-inovacao-na-area-da-saude
https://www.segs.com.br/demais/131364-embrapii-firma-parceria-com-a-abimo-para-incentivar-inovacao-na-area-da-saude
http://m.arede.info/cotidiano/232898/empresa-inova-o-mercado-odontologico-com-produtos-mais-seguros
http://m.arede.info/cotidiano/232898/empresa-inova-o-mercado-odontologico-com-produtos-mais-seguros
http://m.arede.info/cotidiano/232898/empresa-inova-o-mercado-odontologico-com-produtos-mais-seguros
https://www.bemparana.com.br/noticia/quem-e-mais-rapido-a-bicicleta-o-carro-ou-o-onibus-desafio-acontece-na-quarta-feira
https://www.bemparana.com.br/noticia/quem-e-mais-rapido-a-bicicleta-o-carro-ou-o-onibus-desafio-acontece-na-quarta-feira
https://www.bemparana.com.br/noticia/quem-e-mais-rapido-a-bicicleta-o-carro-ou-o-onibus-desafio-acontece-na-quarta-feira
https://www.bemparana.com.br/noticia/quem-e-mais-rapido-a-bicicleta-o-carro-ou-o-onibus-desafio-acontece-na-quarta-feira
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11/10/2018 - Amanhã

INSTITUTO AMANHÃ LANÇA “PARANÁ – 
GRANDES MARCAS” EM CURITIBA 

22/10/2018 - IPD Eletron

LACTEC OBTÉM PATENTE DE SISTEMA 
DETECTOR DE DESVIOS DE ENERGIA EM 
MÉDIA TENSÃO 

01/11/2018 - Embrapii

JOSÉ MÁRIO - LACTEC - 7º ENCONTRO DE 
UNIDADES EMBRAPII 

24/10/2018 - NSC Total

CONECTIVIDADE 

25/10/2018 - Prefeitura de Cotiporã

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DAS 
BARRAGENS É APRESENTADO 

25/10/2018 - Prefeitura de Mucum

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RECEBE DE 
TÉCNICOS PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊN-
CIA 

http://www.amanha.com.br/posts/view/6396/instituto-amanha-lanca-parana-grandes-marcas-em-curitiba
http://www.amanha.com.br/posts/view/6396/instituto-amanha-lanca-parana-grandes-marcas-em-curitiba
http://www.amanha.com.br/posts/view/6396/instituto-amanha-lanca-parana-grandes-marcas-em-curitiba
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/757-lactec-obtem-patente-de-sistema-detector-de-desvios-de-energia-em-media-tensao
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/757-lactec-obtem-patente-de-sistema-detector-de-desvios-de-energia-em-media-tensao
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/757-lactec-obtem-patente-de-sistema-detector-de-desvios-de-energia-em-media-tensao
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/757-lactec-obtem-patente-de-sistema-detector-de-desvios-de-energia-em-media-tensao
https://www.youtube.com/watch?v=7ntrcAWJCWg
https://www.youtube.com/watch?v=7ntrcAWJCWg
https://www.youtube.com/watch?v=7ntrcAWJCWg
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/loetz/professor-clovis-barris-fecha-o-alcance-2018-nesta-quarta-na-expoville
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/loetz/professor-clovis-barris-fecha-o-alcance-2018-nesta-quarta-na-expoville
http://www.cotipora.rs.gov.br/index.php/meio-ambiente/5946-plano-de-acao-de-emergencia-das-barragens-e-apresentado.html
http://www.cotipora.rs.gov.br/index.php/meio-ambiente/5946-plano-de-acao-de-emergencia-das-barragens-e-apresentado.html
http://www.cotipora.rs.gov.br/index.php/meio-ambiente/5946-plano-de-acao-de-emergencia-das-barragens-e-apresentado.html
https://www.mucum-rs.com.br/noticias-1/administra%C3%A7%C3%A3o-municipal-recebe-de-t%C3%A9cnicos-plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia
https://www.mucum-rs.com.br/noticias-1/administra%C3%A7%C3%A3o-municipal-recebe-de-t%C3%A9cnicos-plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia
https://www.mucum-rs.com.br/noticias-1/administra%C3%A7%C3%A3o-municipal-recebe-de-t%C3%A9cnicos-plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia
https://www.mucum-rs.com.br/noticias-1/administra%C3%A7%C3%A3o-municipal-recebe-de-t%C3%A9cnicos-plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia
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07/11/2018 - Paranashop

CURITIBA RECEBE EMPRESÁRIOS PARA 
IMERSÃO EM ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO  

14/11/2018 - IPD Eletron

LACTEC ENTREGA PLANO DE AÇÃO DE 
EMERGÊNCIA DE SEIS PCHS DA BROOK-
FIELD ENERGIA RENOVÁVEL NO RIO GRAN-
DE DO SUL 

20/11/2018 - Portal Abipti

ASSOCIADO À ABIPTI, LACTEC RENOVA 
PARCERIA COM A UFPR NO USO COMPAR-
TILHADO DE INSTALAÇÕES 

21/11/2018 - Paranashop

IEP REALIZA SEMANA DE ENGENHARIA 
ABERTA AO PÚBLICO COM PROFISSIONAIS 
DE RENOME NA ÁREA 

19/12/2018 - IPD Eletron

COM PARTICIPAÇÃO DO LACTEC, MAIOR 
ELETROVIA DO BRASIL É INAUGURADA NO 
PARANÁ 

01/11/2018 - ParanaShop

CURITIBA RECEBE NA PRÓXIMA SEMANA 
O MAIOR ENCONTRO DA CONSTRUÇÃO 
VERDE DA AMÉRICA LATINA 

https://paranashop.com.br/2018/11/curitiba-recebe-empresarios-para-imersao-em-ecossistema-de-inovacao/
https://paranashop.com.br/2018/11/curitiba-recebe-empresarios-para-imersao-em-ecossistema-de-inovacao/
https://paranashop.com.br/2018/11/curitiba-recebe-empresarios-para-imersao-em-ecossistema-de-inovacao/
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/770-lactec-entrega-plano-de-acao-de-emergencia-de-seis-pchs-da-brookfield-energia-renovavel-no-rio-grande-do-sul
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/770-lactec-entrega-plano-de-acao-de-emergencia-de-seis-pchs-da-brookfield-energia-renovavel-no-rio-grande-do-sul
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/770-lactec-entrega-plano-de-acao-de-emergencia-de-seis-pchs-da-brookfield-energia-renovavel-no-rio-grande-do-sul
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/770-lactec-entrega-plano-de-acao-de-emergencia-de-seis-pchs-da-brookfield-energia-renovavel-no-rio-grande-do-sul
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/770-lactec-entrega-plano-de-acao-de-emergencia-de-seis-pchs-da-brookfield-energia-renovavel-no-rio-grande-do-sul
http://portal.abipti.org.br/associado-a-abipti-lactec-renova-parceria-com-a-ufpr-no-uso-compartilhado-de-instalacoes/
http://portal.abipti.org.br/associado-a-abipti-lactec-renova-parceria-com-a-ufpr-no-uso-compartilhado-de-instalacoes/
http://portal.abipti.org.br/associado-a-abipti-lactec-renova-parceria-com-a-ufpr-no-uso-compartilhado-de-instalacoes/
http://portal.abipti.org.br/associado-a-abipti-lactec-renova-parceria-com-a-ufpr-no-uso-compartilhado-de-instalacoes/
https://paranashop.com.br/2018/11/iep-realiza-semana-de-engenharia-aberta-ao-publico-com-profissionais-de-renome-na-area/
https://paranashop.com.br/2018/11/iep-realiza-semana-de-engenharia-aberta-ao-publico-com-profissionais-de-renome-na-area/
https://paranashop.com.br/2018/11/iep-realiza-semana-de-engenharia-aberta-ao-publico-com-profissionais-de-renome-na-area/
https://paranashop.com.br/2018/11/iep-realiza-semana-de-engenharia-aberta-ao-publico-com-profissionais-de-renome-na-area/
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/791-com-participacao-do-lactec-maior-eletrovia-do-brasil-e-inaugurada-no-parana
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/791-com-participacao-do-lactec-maior-eletrovia-do-brasil-e-inaugurada-no-parana
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/791-com-participacao-do-lactec-maior-eletrovia-do-brasil-e-inaugurada-no-parana
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/791-com-participacao-do-lactec-maior-eletrovia-do-brasil-e-inaugurada-no-parana
https://paranashop.com.br/2018/11/curitiba-recebe-na-proxima-semana-o-maior-encontro-da-construcao-verde-da-america-latina/
https://paranashop.com.br/2018/11/curitiba-recebe-na-proxima-semana-o-maior-encontro-da-construcao-verde-da-america-latina/
https://paranashop.com.br/2018/11/curitiba-recebe-na-proxima-semana-o-maior-encontro-da-construcao-verde-da-america-latina/
https://paranashop.com.br/2018/11/curitiba-recebe-na-proxima-semana-o-maior-encontro-da-construcao-verde-da-america-latina/
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

REGISTROS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL CONCEDIDOS EM 2018

TOTAL DE PEDIDOS DO LACTEC*

O registro de patentes de modelos de utilidade, programas de computador e topografias de circuitos integrados 
comprova o potencial inovador do Lactec. Em 2018, três pedidos de patente foram concedidos à empresa pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Além disso, três novos pedidos foram depositados.

Título Tipo Data do 
depósito

Data da 
concessão Titular

Sistema de lacre eletrônico para conjunto 
de medição de energia elétrica Invenção 07/07/2005 27/03/2018 Lactec e Ampla

Espaçador regulador de redes em baixa tensão Invenção 10/07/2012 31/07/2018 Lactec e Feergs

Sistema detector de desvio de energia 
elétrica em terminais de medição de 
consumidores em média tensão

Invenção 12/01/2007 11/12/2018 Lactec

Patentes 113

13

12

Desempenho Industrial

Programa de Computador

* Valores acumulados até 2018. Não são 
considerados depósitos em nome de 
terceiros e foram excluídos os depósitos 
que tiveram arquivamento solicitado 
ao longo dos anos devido à demora na 
análise dos pedidos
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PRÊMIOS E HOMENAGENS

CERTIFICADO GREAT PLACE TO WORK
Desde outubro, o Lactec é uma empresa certificada com o selo GPTW – 

Great Place to Work. A certificação é resultado de um processo de avaliação 
sobre boas práticas na área de gestão de pessoas a partir de uma pesquisa 
confidencial realizada internamente, que teve adesão de 77% dos colabora-
dores. O selo, com validade de um ano, é conferido a todas as organizações 
participantes da pesquisa em que ao menos 70% dos funcionários afirmem 
haver um bom ambiente de trabalho, conforme a metodologia do GPTW. A 
organização é referência mundial no mundo do trabalho, especializada na 
avaliação de boas práticas e na consultoria para empresas.

500 MAIORES DO SUL
O Lactec figurou pela primeira vez em 2018 entre as 500 maiores empre-

sas do Sul do Brasil, no ranking elaborado pela Revista Amanhã e pela PwC. 
O anúncio das empresas integrantes da lista ocorreu em cerimônia realizada 
em novembro, no Centro de Convenções da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, onde a empresa esteve 
representada por seu gerente de Infraestrutura e Suprimentos, Fábio Dib, que 
recebeu o certificado referente à participação no ranking do ex-governador do 
Paraná Orlando Pessuti, presidente do Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE). A lista ‘500 Maiores do Sul’, considerada o mais 
importante ranking regional do país, é publicada há 28 anos e utiliza como 
critério de classificação um indicador exclusivo, o Valor Ponderado de Gran-
deza (VPG), resultado da média ponderada de três componentes do balanço 
patrimonial e demonstrações de resultados das empresas: Patrimônio Líquido 
(peso de 50%), Receita Líquida (40%) e resultado – Lucro ou Prejuízo Líquido 
(10%). Na edição anterior da premiação, o Lactec ficou de fora por pouco: na 
posição 507, figurou na lista das empresas emergentes do Sul. Desta vez, o 
aumento no VPG fez a empresa subir 16 posições, passando a ser considerada 
a 491ª maior empresa da região.

A qualidade do trabalho desenvolvido no Lactec, tanto em pesquisa quanto em gestão, rendeu diversos prêmios e 
homenagens, entre reconhecimentos individuais e institucionais. Confira alguns deles a seguir.

PRÊMIO MELHORES DO ANO 2017/2018 
DO DIÁRIO INDÚSTRIA&COMÉRCIO

Em cerimônia realizada em maio, no Museu Oscar Niemeyer, o Lactec 
foi homenageado na pelo jornal Diário Indústria&Comércio com o certificado 
‘Melhores do Ano 2017/2018’ na categoria Ciência e Pesquisa. O objetivo 
do prêmio, ainda em sua primeira edição, é reconhecer e valorizar as boas 
iniciativas pessoais e empresariais desenvolvidas no Paraná. A seleção dos 
premiados foi feita por toda a equipe de jornalistas, articulistas e colunistas 
do diário, um dos principais veículos de economia, negócios e finanças do 
estado. O presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, representou a institui-
ção no evento. A entrega dos certificados em alusão ao prêmio foi feita pelo 
presidente do Diário Indústria&Comércio, Odone Fortes Martins, em evento no 
auditório Poty Lazzarotto.
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PRÊMIO SAE BRASIL DE MEIO AMBIENTE*

O pesquisador do Lactec Luiz Carlos Daemme recebeu em fevereiro, na 
sede da SAE Brasil, em São Paulo, o Prêmio SAE Brasil de Meio Ambiente 
2017, pelo paper ‘Study of the energy efficiency and greenhouse emissions 
from motorcycles powered by electric and internal combustion engines’, 
apresentado no Congresso SAE Brasil 2017 em meio a outros 115 trabalhos. 
O artigo apresenta um estudo sobre a eficiência energética e emissão de 
gases de efeito estufa em motociclos com motor a combustão e elétrico. 
Além de Daemme, são coautores o consultor do Lactec Renato Penteado e 
os pesquisadores Marcelo Risso Errera, da UFPR; Sérgio M. Corrêa, da UERJ; 
e Paulo Smith Schneider, Bárbara Pacheco da Rocha e Bernardo dos Santos 
Piccoli, da UFRGS.

*Prêmio anunciado em 2017 e entregue em 2018

PRÊMIO IEL DE ESTÁGIO 2018
Pelo quarto ano consecutivo, o Lactec recebeu o troféu de ‘Empresa 

Destaque de Médio Porte’ na etapa regional do Prêmio IEL de Estágio. A 
cerimônia de entrega da premiação foi realizada em agosto, no prédio da 
Fiep, no Campus da Indústria, em uma noite em que o Lactec brilhou: os dois 
prêmios de estagiário destaque também ficaram com a instituição. Yasmim 
Bacil, estagiária da Química, e Nilo Kruchelski, do Meio Ambiente, ficaram 
respectivamente na primeira e segunda colocação na categoria que reconhece 
os estudantes que se destacam em sua experiência durante o estágio. Voltada 
a instituições com 100 a 499 empregados, a categoria ‘Empresa Destaque 
de Médio Porte’ reconhece aquela que apresente as melhores práticas de 
estágio, como a gestão de contratos, atração, desenvolvimento e retenção 
de estagiários, entre outras. O Lactec já ganhou o mesmo prêmio em 2011, 
2012, 2013, 2015, 2016 e 2017.

PRÊMIO 20TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON LIGHTNING PROTECTION

Trabalho apresentado pelo pesquisador Matheus Rosendo, da área de 
Geossoluções do Lactec, foi eleito o melhor paper do ICLP 2018: 20th Inter-
national Conference on Lightning Protection, realizado de 15 a 16 de março 
em Paris, na França. Com o título ‘Using Game Engines in Lightning Shielding: 
The Application of the Rolling Spheres Method on Virtual As-Built Power 
Substations’, a apresentação abordou a tecnologia utilizada na criação de um 
ambiente de realidade virtual para treinamento de técnicos de subestação. 
Além de Matheus, assinam o trabalho Yuri A. Gruber, também do Lactec; 
Ulisses G. A. Casemiro (UTFPR), Klaus de Geus (UFPR e Copel) e Rafael T. 
Bee (Copel).
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EVENTOS
Em 2018, o Lactec esteve presente em mais de 100 eventos, nos quais estreitou seu relacionamento com clientes, 

pesquisadores e parceiros e e suas atividades diárias.
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Confira a seguir algumas das participações que merecem destaque:

XXIII SENDI
Organizado pela Enel Distribuição Ceará e promovido pela Associação Brasileira de 

Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), o XXIII Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica (Sendi) foi realizado no pavilhão oeste do Centro de Eventos do Ceará, em 
Fortaleza, de 20 a 23 de novembro. Em um estande de 24 metros quadrados, o Lactec 
apresentou aos visitantes resultados de projetos de P&D desenvolvidos para o setor de 
distribuição de energia, com destaque ao sistema desenvolvido para a Copel para trei-
namento de eletricistas em ambiente de realidade virtual. Quem passou pelo estande foi 
convidado a experimentar o sistema, que simula o cenário de uma subestação energizada. 
O Lactec aproveitou o Sendi ainda para divulgar sua nova unidade em Salvador, Bahia, 
que tem previsão de inauguração oficial no início de 2019. A empresa organizou ainda o já 
tradicional happy hour para aproximação estratégica com clientes presentes no evento. A 
confraternização foi realizada no restaurante Coco Bambu, na capital cearense. Realizado a 
cada dois anos, o Sendi é considerado um dos mais importantes eventos do setor elétrico 
brasileiro. Em sua 23ª edição, ocupou uma área superior a 13 mil metros quadrados, com 
ampla área para estandes, além de 14 salas para painéis e palestras.

CONGRESSO AMBIENTAL
Em duas palestras realizadas no Congresso Ambiental, os pesquisadores 

do Lactec Rosana de Fátima Colaço Gilbertoni e Fabiano Scheer Hainosz 
falaram sobre serviços tecnológicos que a instituição oferece nas áreas de 
geoprocessamento e socioambiental. O evento foi realizado de 19 a 21 de 
junho no hotel Blue Tree Premium Morumbi, em São Paulo, e serviu como 
fórum de discussão sobre temas como gestão, licenciamento, direito, ambiente 
regulatório, código florestal, riscos, tecnologia, gestão de resíduos, biodiver-
sidade, entre outros assuntos. Rosana, gerente da área de Meio Ambiente do 
Lactec, participou de um painel intitulado ‘Tecnologia e inovação na atuação 
socioambiental’, enquanto Fabiano, que lidera a área de Geoprocessamento, 
falou sobre ‘Geoprocessamento aliado à gestão socioambiental’. Patrocinador 
do evento, o Lactec esteve presente ainda com um estande, onde os visitantes 
puderam conhecer outros serviços tecnológicos oferecidos pela instituição na 
área de recursos ambientais.
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15ª SEMANA NACIONAL DE 
CIÊNCIA & TECNOLOGIA

O presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, que também preside a Associação Brasi-
leira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti), participou em outubro 
da abertura oficial da 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em Brasília 
(DF). Além disso, o Lactec esteve representado no evento com um estande no Pavilhão de 
Exposições do Parque da Cidade ao lado de outros institutos de pesquisa representados 
pela Abipti. Ao lado dos vice-presidentes da entidade, Vianna esteve com o ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e visitou a exposição. Em 
seu estande, o Lactec expôs o consultório odontológico portátil, produto desenvolvido em 
parceria com a empresa D-Express em projeto de P&D. O equipamento foi criado para utili-
zação em comunidades distantes de grandes centros urbanos e para atendimento domiciliar 
ou em casas de repouso. Em 2018, a SNCT chegou à sua 15ª edição com o tema “Ciência 
para a redução das desigualdades”, que está relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

7º ENCONTRO DE UNIDADES EMBRAPII
O Lactec sediou em abril o 7º Encontro de Unidades Embrapii, evento que reuniu dezenas 

de representantes das diversas instituições parceiras da iniciativa. No encontro, realizado 
no Salão das Araucárias, os diretores da entidade, Jorge Almeida Guimarães (diretor-pre-
sidente), Carlos Eduardo Pereira (Operações) e José Luis Gordon (Planejamento e Gestão) 
abordaram parcerias institucionais, o desempenho das unidades em 2017, a avaliação para 
o ano de 2018, nova matriz de projetos, indicadores, sistema de prestação de contas, entre 
outros temas. A reunião foi aberta pelo presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, que, 
dando as boas vindas aos participantes, reforçou a importância de parcerias no setor de 
inovação no meio empresarial. Criada em 2013, a Embrapii atua por meio da cooperação 
com instituições de pesquisa científica e tecnológica, tendo como foco demandas empresa-
riais e como alvo o compartilhamento de risco na fase pré-competitiva da inovação. Ao todo, 
são 42 as unidades Embrapii em todo o país. O Lactec faz parte do grupo das 10 primeiras 
instituições selecionadas para desenvolver projetos no âmbito do sistema.

WTC JOINVILLE - INOVAÇÕES & TENDÊNCIAS 
EM CONECTIVIDADE E MOBILIDADE ELÉTRICA

Em parceria com o WTC Joinville, o Lactec promoveu no fim de outubro um almoço-
-debate com empresários sobre ‘Inovações & Tendências em Conectividade e Mobilidade 
Elétrica’, no hotel Mercure do município catarinense. A abertura foi feita pelo presidente do 
Lactec, Luiz Fernando Vianna, que falou sobre programas de incentivo voltados à inovação 
na indústria. Em sua apresentação, Vianna abordou experiências do Lactec com a utilização 
de recursos provenientes do programa de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), da Agência Nacional do Petróleo (ANP), da Lei do Bem, Lei de Informática e da 
Embrapii. O público acompanhou ainda um depoimento de José Aker e Fanny Jitomirski 
Aker sobre a experiência da D-Express com a utilização de recursos da Embrapii no desen-
volvimento do projeto do consultório odontológico portátil, desenvolvido em parceria com o 
Lactec. O engenheiro eletricista Lourival Lippman Jr., pesquisador da área de Eletrônica, 
falou de temas como mobilidade, conectividade e energia no contexto da Internet das 
Coisas, levando ao público tendências e possibilidades de inovação no âmbito da mobilidade 
elétrica. O evento contou ainda com a participação do líder da Comissão de Inovação do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e fundador do Amoveri Group, Guilherme 
Marco de Lima, que falou sobre a inovação como estratégia de crescimento.
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INFRA BRAZIL GRI
Em dezembro, o Lactec esteve representado por seu presidente, Luiz Fernando Vianna, na 4ª edição do Infra Brazil GRI. Orga-

nizado pelo GRI Club, o evento reuniu líderes do mercado de infraestrutura, autoridades governamentais técnicas e representantes 
do governo federal de transição em debates sobre os rumos do setor no país nos quatro anos a seguir – particularmente em 2019. 
Vianna participou do painel ‘Geração distribuída – A bola da vez no setor elétrico ou muitas dúvidas no caminho?’, que contou ainda 
com a participação de André Dabus, da Marsh Brasil; Daniel Costa, da Cemig; David Taff, da Siemens Participações; José Paulo 
Linné, da BREnergia Renovável; Juan Piazza, da JGP Gestão Ambiental; Ricardo Costa, da GDSolar; e Rodrigo Limp, da Aneel. Mais 
do que uma conferência com palestras e apresentações, o Infra Brazil GRI propõe-se a reunir um público único: decisores do setor 
de infraestrutura. O modelo é baseado em diálogos e grupos de discussões informais e simultâneas, dos quais todos participam, 
priorizando os temas mais relevantes para o seu negócio. Participaram da edição de 2018 mais de 25 autoridades do governo federal 
e das administrações estaduais e municipais, além de mais de 250 líderes de infraestrutura, na maioria investidores e operadores 
do setor.

ENERGIA 4.0 – NEGÓCIOS 
INOVADORES

Em dezembro, o evento ‘Energia 4.0 – Negócios Inovadores’ 
reuniu líderes de referência no setor de energia para analisar o 
analisar o cenário nacional e debater os desafios que devem 
impulsionar o processo de inovação na área nos próximos anos. 
O encontro foi realizado no Centro de Eventos da Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), no Jardim Botânico, 
em Curitiba. O Lactec foi representado por seu presidente, Luiz 
Fernadno Vianna, que falou sobre ‘O futuro do setor de energia: 
da ideia à inovação tecnológica’. Participaram do evento repre-
sentantes da Copel, Sanepar, Agência de Inovação da UFPR, 
Agência PUC, Sistema Fiep, futuri9, Megamídia Group, Tradener, 
4Watt, Domínio Solar, Multivision Consultoria Internacional, 
Malaré Advogados, Rocha Marques Incentivos à Inovação e 
Cicloway Veículos Elétricos.
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CONGRESSO ABIPTI
Com o tema “Desafios e propostas para um Brasil inovador”, o Congresso Nacional 2018 da Associação Brasileira de Instituições 

de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti) foi realizado entre os dias 27 e 29 de junho deste ano, em São Luís (MA). O Lactec 
esteve presente com uma comitiva que incluiu os diretores Luiz Fernando Vianna e Lauro Elias Neto. No primeiro dia do congresso, 
Vianna foi eleito para a presidência da Abitpi no biênio 2018-2020 (leia mais em ‘Relacionamento em redes, associações e comitês’). 
O evento contou com a presença do governador do Maranhão, Flávio Dino, além de representantes do Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

7ª CONFERÊNCIA DE ENERGIA LATAM DA KPMG
Em agosto, o presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, participou da 7ª Conferência de Energia e Recursos Naturais da 

América Latina, promovida pela KPMG no Rio de Janeiro. O objetivo foi apresentar perspectivas e soluções para desafios que estão 
impactando o ambiente de negócios no Brasil e no mundo. Vianna participou de painel intitulado ‘Investimentos regulamentados em 
inovação no setor de energia’, que contou ainda com a participação Alfredo Renault, superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico da ANP, Silvio Dulinsky, líder para América Latina, Europa e Eurásia do World Economic Forum, e Diogo Faria, sócio-di-
retor de Governo, Regulação e Infraestrutura da KPMG no Brasil.

GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION 2018
O Lactec foi representado em março por Luiz Fernando Vianna, presidente da instituição, e José Mário Moraes e Silva, da área 

comercial, em um evento global sobre interconexão de sistemas de energia realizado em Beijing, na China. A participação ocorreu 
a partir de convite feito pela Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO), responsável pela 
organização. Ao longo de dois dias, a conferência Global Energy Interconnection 2018 contou com mais de 700 representantes de 
governos, organizações internacionais, universidades e institutos de pesquisa, companhias de energia, fabricantes e instituições 
financeiras, entre outras entidades. Composto por plenárias e sessões paralelas, o evento foi realizado com o objetivo de promover a 
discussão sobre a conectividade energética global em frentes como a coordenação política, desenvolvimento de tecnologia e projetos 
com o compartilhamento de experiências e resultados de pesquisa de todo o mundo.
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ARTIGOS PUBLICADOS

PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA
Tanto a produção bibliográfica – livros, capítulos, artigos em periódicos, trabalhos em eventos –, quanto à produção 

técnica e tecnológica – material bibliográfico ou documental, produção técnica para disseminação de conhecimento, 
serviços técnico especializados – são essenciais perante a comunidade científica para referendar o potencial inovador de 
uma instituição.

Em 2018, os pesquisadores do Lactec publicaram
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PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO (PDI)

O segmento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) do Lactec reúne um dos maiores quadros próprios de 
profissionais do Brasil. As linhas de pesquisa oferecidas estão em constante atualização, de acordo com novas demandas 
e inovações tecnológicas. Atuante nos diferentes segmentos da indústria, a instituição mantém-se como referência em 
pesquisa no setor elétrico brasileiro.

ROADMAPS 
TECNOLÓGICOS

Em 2018, um extenso trabalho 
foi desenvolvido pela gerência 
de PDI, com o auxílio do Comitê 
Técnico-Científico (CTC), para 
mapeamento das competências e 
viabilidade de interação entre os 22 
diferentes grupos de pesquisa do 
Lactec. O levantamento permitiu à 
empresa conhecer detalhadamente 
as necessidades e as possibilidades 
de desenvolvimento em curto, médio 
e longo prazos de cada um dos 
grupos. As informações, comparti-
lhadas entre todos os pesquisadores, 
permitirão investimentos mais preci-
sos e a definição de expectativas 
mais assertivas por parte do Lactec.

PROJETOS
Conheça a seguir um pouco dos projetos de P&D desenvolvidos neste ano:

A MAIOR ELETROVIA DO BRASIL
Com 730 km de extensão, ligando Paranaguá, no litoral do Paraná, a 

Foz do Iguaçu, no Oeste do estado, a maior eletrovia do Brasil foi inaugurada 
oficialmente em dezembro pela Copel. A via conta com 11 eletropostos já em 
funcionamento e permite a recarga rápida de baterias de veículos elétricos e 
híbridos em circulação no país. O projeto conta com a participação do Lactec 
no desenvolvimento e implantação dos eletropostos, que têm 50 kVA de 
potência e três tipos de conectores, próprios para atender os modelos de 
carros disponíveis no Brasil. As estações podem ser utilizadas gratuitamente 
e carregam 80% da bateria da maioria dos carros elétricos em cerca de meia 
hora. A eletrificação automotiva segue tendências da indústria automobilística 
internacional e atende ao Acordo de Paris, que exige novas soluções de 
geração e consumo de energia baseadas em fontes renováveis e tecnologia 
sustentável.
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ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 
EM FERNANDO DE NORONHA

Um moderno sistema de armazenamento de energia, 
com potência total de 580 kW e capacidade de fornecimento 
de 1.020 kWh, começou a ser instalado no arquipélago de 
Fernando de Noronha, fruto de um projeto de pesquisa 
e desenvolvimento executado pelo Lactec em parceria 
com a Neoenergia, as empresas NEC, IATI e Tecsys e as 
universidades de São Paulo (USP) e Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Atualmente, a energia consumida no arquipélago 
pernambucano é gerada principalmente por uma usina 
termoelétrica a óleo diesel. Para reduzir o consumo do 
combustível, fonte, em princípio, mais poluente e que requer 
uma logística mais especializada, foram instaladas em 2014 e 2015 duas usinas fotovoltaicas. O problema é que a flutuação dessa 
geração, em função da variação da irradiação solar, torna o consumo do combustível nas termoelétricas ainda menos eficiente em 
termos relativos. O objetivo do novo sistema é potencializar a eficiência das diversas fontes de geração, otimizando o despacho de 
energia entre os painéis fotovoltaicos, geradores térmicos e módulos de armazenamento, maximizando a utilização das fontes mais 
sustentáveis, resultando em redução no consumo de óleo diesel. A dinâmica desse processo será facilitada por uma inteligência, 
que garantirá a segurança, a qualidade e a estabilidade no suprimento da energia, levando em conta parâmetros obtidos de diversas 
medições nas usinas de geração e na rede de distribuição, de forma a direcionar o fluxo energético para a melhor utilização de cada 
uma das fontes.

MONITORAMENTO DE BANCOS 
DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS 
EM RESERVATÓRIOS

Um projeto executado pelo Lactec para a CTG Brasil prevê o desenvol-
vimento de uma metodologia que permita localizar e monitorar de forma 
preditiva o surgimento de macrófitas aquáticas flutuantes e submersas em 
reservatórios de usinas hidrelétricas. A ideia é criar uma ferramenta compu-
tacional que disponibilizará automaticamente os melhores identificadores 
de ocorrência, possibilitando ainda geolocalizar e quantificar o percentual 
de cobertura das macrófitas a partir de imagens orbitais multiespectrais 
gratuitas. Dentro do conceito de Internet das Coisas (IoT), o sistema contará 
com gatilhos de alertas que serão acionados por sondas multiparamétricas 
instaladas em pontos considerados mais críticos, apontando os momentos 
mais propícios para densificar o imageamento com imagens multiespectrais 
capturadas por Veículos Aéreos Não Tripulado (VANTs). As campanhas em 
campo, o desenvolvimento de um banco de dados de macrófitas e a avaliação 
da biomassa das espécies identificadas darão subsídio para modelar o cres-
cimento das espécies em função da sazonalidade e de outras variáveis. Além 
disso, modelos hidrodinâmicos serão incorporados para avaliar a tendência 
do crescimento e a simulação da movimentação dos bancos de macrófitas 
quando desprendidos das margens e das regiões de agrupamentos.
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Cliente Novos projetos de P&D

Rio Parana SA Monitoramento do desenvolvimento e deslocamento de bancos de macrófitas aquáticas 
em reservatórios empregando geotecnologias e técnicas de sensoriamento remoto

Elektro Pesquisa e desenvolvimento para utilização de fontes de geração distribuída 
fotovoltaica (GDFV) dispersas na rede secundária de distribuição

Santo Antonio Energia Desenvolvimento de técnicas de deposição de revestimentos por aspersão térmica 
robotizada para redução de desgaste por erosão e cavitação em turbinas hidráulicas

Copel DIS Pesquisa e desenvolvimento de carregador rápido nacional para veículos elétricos (VE)

Bosch Controle de injeção de motor a diesel para aplicação estacionária

Furukawa Desenvolvimento de rede óptica de altíssima confiabilidade e multisserviços 
integrada à rede de distribuição compacta - OPDC

Johnson Controls Estudo da corrosão em grades de liga de chumbo

Bree Desenvolvimento de equipamento (software e hardware) de filtro ativo para redes elétricas

TSBE Sistema biológico de purificação de biogás para biometano

Petrobras SA Desenvolvimento de sensores brillouin para aplicação geotécnica

Espora Energética SA Aprimoramento na operação da cascata espora-queixada através da medição continua de rendimento

Petrobras SA Arranjos técnicos e comerciais para a inserção de sistemas de arma-
zenamento de energia no setor elétrico brasileiro

Equinor Desenvolvimento de simulador digital do sistema elétrico de alimentação das bombas ESP

Cosern Lote pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento

Petrobras SA Aquisição de um equipamento DSTS visando monitoramentos geotécnicos a partir da 
tecnologia de fibra óptica distribuída instalada em encostas atravessadas por dutos

Copel GET Cabeça de série de equipamento para análise e diagnóstico de 
bancos de capacitores de alta tensão - MEDCAP

Itapebi SA Sistema para gestão de informação e de ações para planos de segurança de barragens

Coelba Desenvolvimento de tecnologia para inserção de microrrede em sistemas isolados
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Cliente P&Ds em Andamento

Copel DIS Monitoramento e avaliação da função de transferência online e das correntes de núcleo 
de transformadores de potência voltados para a manutenção baseada em condição

UEGA Novas técnicas para eficientização e diminuição da emissão de poluentes para 
usinas termelétricas a gás em ciclo-combinado: Dinâmica da combustão

UEGA Novas técnicas para eficientização e diminuição da emissão de poluentes para usinas termelétricas 
a gás em ciclo-combinado: Análise estrutural utilizando a técnica de emissão acústica

Cocel Plataforma experimental de automação de alimentadores de distribuição da COCEL

Petrobras SA Fibra óptica - análise de risco de escorregamentos de taludes, utilizando 
instrumentação geotécnica de fibra óptica e modelagem interativa

Copel GET Pesquisa e desenvolvimento de sistema para monitoração de baterias

Copel GET Tecnologia de realidade virtual, interação tangível, computação pervasiva e modelos de simulação 
aplicados ao treinamento de manutenção de redes de transmissão de distribuição de linha viva

Copel DIS Estudo de Tillandsia spp. (Bromeliaceae) nas redes de distribuição de energia elétrica

UEGA Gestão de águas em um complexo de geração termelétrica visando efluente zero.

UEGA Tratamento de emissões poluentes (CO
2
 e NO

X
) por biofixação utilizando microalgas em fotobiorreatores

Copel DIS Metodologia de manutenção preventiva para definir a periodicidade da substituição de 
equipamentos e acessórios poliméricos usados em redes aéreas protegidas e nuas

Copel DIS Desenvolvimento de protótipos de equipamentos para ensaio mecâni-
co em EPI e EPC utilizados em trabalhos com linha viva

Copel DIS Desenvolvimento de produtos para a limpeza de ferramentas para equipamentos de 
proteção individual e coletiva aplicados no serviço de redes energizadas

RNP SecureCloud - Secure Big Data Processing in Untrusted Clouds

Copel DIS Corte seletivo de carga em consumidores e alimentadores de distribuição

Taesa Diagnóstico e desenvolvimento de metodologia de inspeção preditiva e não destrutiva da corrosão 
dos ensaios das torres de transmissão de energia - Estudo de caso: LT 230VK Paraíso-Açú

TermoPernambuco Desenvolvimento de equipamento nacional para inspeção em tubos de pequeno diâmetro de caldeiras

Coelba

Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas inteligentes - Infra-
-estrutura (parte 1) - Módulo 3 - Desenvolvimento de uma metodologia de 
compreensão de dados que aproveite as características dos sinais 
oscilográficos, visando a sua armazenagem de forma contínua

Celpa Estudo do desempenho físico-químico e mecânico de nanomateriais protetivos em componentes 
do sistema de redes de distribuição de energia em ambientes de elevada agressividade

Copel GET Tecnologias alternativas para melhoria de desempenho de isolador es de 
linhas de transmissão e distribuição (classe 69 kV ou superior)

Copel GET Desenvolvimento de critérios para dimensionamento de bacias de dissipação de 
energia com uso de flaring piers utilizando modelo hidráulico reduzido

Copel DIS Aplicação de métodos de reconhecimento de padrões para identifica-
ção do tipo e do local da falta de sistemas de distribuição. 

Copel DIS Isolador inteligente - Novos mecanismos de proteção superficial e melhoria de propriedades dos materiais 
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Cliente P&Ds em Andamento

Copel GET Projeto Lynx - otimização em larga escala aplicada ao despacho hidrotérmico brasileiro: modelos 
hierárquicos de operação e planejamento em médio e curto prazos com integração de energia e potência

Cesp Implantação de usina piloto por meio de integração da fonte de geração termosolar 
ao complexo de energias alternativas renováveis da UHE Porto Primavera

Cosern Avaliação da integridade estrutural de postes de distribuição por meio de monitoramentos dinâmicos

Petrobras SA Estudo exploratório da aplicação de revestimentos depositados em palhetas de turboexpansores de 
FCC, por aspersão e tratamento superficial para o aumento da resistência a erosão e corrosão.

Geração CIII
Projeto HL – 189 - Estudo sobre a utilização do efeito ejetor de descarregadores 
de vazões excedentes para indução de geração adicional de energia 
através da redução do nível de água no canal de fuga da usina

CPFL PA3018 - Implementação, desenvolvimento e análise de aplicações de tecnologias 
de armazenamento de energia na operação de redes de distribuição da CPFL

Copel DIS Algoritmo multicritério espacial para aplicação de baterias para qualidade do fornecimento

Copel DIS Sistema de controle ótimo de microgrid com armazenamento de energia para smartgrid

Coelba Otimização multiobjetivo de recursos energéticos distribuídos visando sustentabilidade e confiabilidade 
em microrredes isoladas incluindo sistema de armazenamento de energia com baterias

Energisa
Avaliação de tecnologias de armazenamento de energia e de soluções de geren-
ciamento da operação e manutenção para aplicação em sistemas isolados no 
Pantanal sul-mato-grossense, no estado do Mato Grosso do Sul

Elejor Avaliação de sistemas elétricos fotovoltaicos flutuantes, estáticos e dinâmicos e suas 
implicações ambientais no meio aquático: estudo de caso na barragem UHE Santa Clara

Redetec Desempenho em edificações habitacionais - Sibratec / Redetec

Petrobras SA Desenvolvimento de protótipo de estação solarimétrica compacta de 
baixo custo para levantamento preliminar do recurso solar

Petrobras SA Avaliação dos efeitos de formulações de óleo diesel S10B10 e S500B10 e outras misturas nas 
emissões legisladas, não legisladas e no desempenho de motores e veículos do ciclo diesel

Fund Araucaria Aplicação de sistemas embarcados e softwares de aeronaves

Matrincha Sistema robotizado para inspeção de subestações de energia elétrica

Celesc Novos produtos para melhoria de desempenho das redes aéreas compactas - espa-
çadores poliméricos, isoladores tipo pino poliméricos e cabo coberto

Coelba Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas inteligentes - Infraestrutura (parte 2)
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SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E 
INOVAÇÃO (STI)

A experiência acumulada pelo Lactec ao longo dos anos permite ao seu corpo técnico oferecer uma série de serviços 
tecnológicos nas diversas áreas da engenharia. Profissionais altamente capacitados e comprometidos com a qualidade 
são responsáveis por executar tanto serviços tradicionais quanto as novas demandas apresentadas pelo mercado nas 
áreas de eletricidade, estruturas civis, geoprocessamento, meio ambiente, hidráulica e hidrologia, sistemas mecânicos e 
tecnologia da informação.

EMPACOTAMENTO 
DE SERVIÇOS

Em 2018 o Lactec deu início a um grande 
trabalho de delineamento dos pacotes de serviços 
que a empresa pode oferecer aos diferentes 
segmentos de mercado, de forma a atender a 
todas às expectativas do cliente. O primeiro traba-
lho nesse sentido, conduzido pela gerência de STI, 
juntamente com a Diretoria de Operações, as áreas 
Comercial e de Marketing e as áreas técnicas, foi 
voltado aos serviços destinados a grandes obras 
de infraestrutura e ao monitoramento para gestão 
de ativos de empreendimentos. Um conjunto de 
materiais de divulgação foi produzido em forma 
impressa e online para a introdução dessa nova 
forma de venda de serviços do Lactec junto ao 
público-alvo. O trabalho terá continuidade com 
o empacotamento para outros segmentos do 
mercado.

SERVIÇOS
Conheça a seguir um pouco dos serviços tecnológicos contratados neste ano:

ESTUDOS HIDRÁULICOS EM MODELO REDUZIDO DA UHE ITAOCARA I
O modelo reduzido geral da UHE Itaocara I, construído na escala geométrica 1:100, representa um trecho de aproximadamente 

4,4 km de extensão do rio Paraíba do Sul (desde uma seção 1.100m a montante do eixo da barragem até uma seção 3.300m a 
jusante do eixo da barragem), o qual abrange uma área de aproximadamente 6,4 km² no protótipo. Neste projeto o objetivo principal 
será a verificação do desempenho hidráulico vertedouro e das condições gerais de operação do circuito de geração. Serão realizados 
também estudos das fases de desvio do rio necessárias para a construção das obras da barragem, do vertedouro e do circuito de 
geração no leito do rio. 
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Ao longo de um ano, o Lactec trabalhou na elaboração de seis Planos de 
Ações Emergenciais (PAE) e instruções de trabalho para usinas hidrelétricas 
da Brookfield Energia Renovável. O escopo do trabalho contemplou as áreas 
de Geossoluções (aerolevantamentos a laser e fotogramétrico, levantamentos 
topobatimétricos e mapeamento cartográfico), Meio Ambiente (estudos 
hidrológicos e hidrodinâmicos) e de Estruturas Civis (geotecnia e avaliação 
das barragens). Em outubro, foram entregues os PAEs e conjuntos de mapas 
topográficos e temáticos das usinas Pezzi, Passo do Meio e Serra dos 
Cavalinhos I, todas localizadas no Rio das Antas, e das usinas Linha Emília, 
Cotiporã e Caçador, localizadas no Rio Carreiro. Além das apresentações dos 
planos e mapas para a equipe técnica e para dirigentes da empresa, entre 
outubro e dezembro foram feitas apresentações paras os órgãos de defesa 
civil e prefeituras dos municípios localizados nas imediações e entorno das 
referidas usinas.

ELABORAÇÃO DE PAES E INSTRUÇÕES DE TRABALHO 
PARA SEIS USINAS HIDRELÉTRICAS

CLIENTES
PETROLEO BRASILEIRO 
S.A. - PETROBRAS

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE 
DE ENERGIA COCEL

CESP COMPANHIA ENERGETICA 
DE SAO PAULO

ABB LTDA SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
FLEXTRONICS INSTITUTO 
DE TECNOLOGIA

UHE JIRAU - ENERGIA SUSTEN-
TÁVEL DO BRASIL S.A.

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO 
DE ENERGIA S.A.

ELO SIST. ELET.

LANDIS GYR EQUIPAMENTOS 
DE MEDICAO LTDA

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRI-
COS - JARAGUÁ DO SUL

FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS

FEV BRASIL COMTRAFO TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

RUMO MALHA SUL S.A. CONSTRUTORA TRIUNFO S/A LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS

ALUBAR METAIS E CABOS VOTORANTIM ZOCHE BATERIAS

SIGMA EQUIPAMENTOS 
ELETRICOS LTDA

VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO 
E COMERCIO DE VEICULOS

INDUSCABOS

COPEL-GER RECANTO ENERGETICA TCEL

BMW DO BRASIL INCESA GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A

BRASFORMER DENVER AMBIENTE E ENERGIA LTDA. PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

GRANTEL EQUIPAMENTO ITB EXAUT

SAE TOWERS BRASIL GTMS PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO

PROCABLE ENERGIA E 
TELECOMUNICACOES S/A.

RODOVIA DAS CATARATAS 
S.A. - ECOCATARATAS

ALPER

FUJIKURA CABOS PARA ENERGIA 
E TELECOMUNICACOES LTD

ELEKTRO REDES S.A.
ASW BRASIL TECNOLOGIA 
EM PLÁSTICOS LTDA

PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A SENDI
STARKE KUGERT - INDUSTRIA E 
COMERCIO DE BATERIAS L
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ENSAIOS E ANÁLISES 
LABORATORIAIS (EAL)

A infraestrutura do Lactec, composta por quase 30 laboratórios de diversas especialidades, permite a realização de 
uma série de ensaios e análises laboratoriais, voltados a diversos segmentos da indústria.

REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA E COMERCIAL
O segmento de EAL passou em 2018 por um extenso trabalho de reorganização, que envolveu a 

análise individualizada de cada laboratório da instituição. O levantamento de informações em relação a 
vendas envolveu ainda as áreas de Inteligência de Negócios, Comercial e de Marketing na geração de 
relatórios, pesquisas de preços e de satisfação com clientes. Todo o trabalho permitirá ao Lactec trabalhar 
de forma mais estruturada na prospecção e no atendimento aos diversos segmentos de mercado em que 
a empresa atua.

ENSAIOS DE ALTA TENSÃO EM 
CADEIAS DE ISOLADORES

De maneira geral, o Laboratório de Alta Tensão do Lactec é procurado 
principalmente para a realização de ensaios de corona visual e ensaios de 
radiointerferência (RIV), ambos em cadeias de isoladores de linhas de trans-
missão. Em 2018, esses ensaios representaram cerca de 27% da receita do 
laboratório, e aproximadamente 12% da receita da área de Ensaios Elétricos 
e Materiais.

ENSAIOS
Conheça a seguir um pouco dos ensaios e análises laboratoriais desenvolvidos neste ano:
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AMOSTRAGEM E ANÁLISE DE ÓLEO MINERAL ISOLANTE
Em 2018, o Lactec firmou dois novos contratos com a Copel, para as áreas de Distribuição e de Geração e Transmissão, 

para prestação de serviços de análise de óleos minerais isolantes, lubrificantes e materiais, tanto para atendimento em caráter de 
consultoria, quanto para avaliações emergenciais. Além disso, em parceria com a empresa Denver Ambiente e Energia, o Lactec 
continua a executar a amostragem de óleo mineral isolante de transformadores do parque industrial da Copel em atendimento a 
projeto para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para gestão de resíduos de bifenilas policloradas (PCBs). 

CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA EM CAMPO
Um dos serviços de calibração acreditados do Lactec é o de medidores de energia realizado em nas instalações de clientes. 

Conforme estabelece o submódulo ‘Manutenção do sistema de medição para faturamento (SMF)’ do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), os medidores devem ser submetidos à calibração com carga nominal, ativa, reativa indutiva e reativa capacitiva. Em 
2018, essas calibrações representaram aproximadamente 36% da receita do Laboratório de Metrologia e aproximadamente 7% 
da receita da área de Ensaios Elétricos e Materiais. Entre os principais clientes que demandaram esse serviço estiveram grandes 
empresas do segmento de geração de energia e fabricantes de equipamentos, como SAE Towers, Santo Antonio Energia, Eletra, 
Braskem e Petrobras.
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CLIENTES

SAMARCO CTG BRASIL -  UHE SALTO (RIO VERDE) PROTEGE

GERACAO CEU AZUL S.A. ALUBAR METAIS E CABOS GRANTEL SERVIÇOS

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. ENGEFOTO WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

FURNAS - SEDE - ESCRITORIO CENTRAL SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
MATRINCHA TRANSMISSORA 
DE ENERGIA (TP NORTE)

TRANSMISSORA SUL 
BRASILEIRA DE ENERGIA

WEG DRIVERS E CONTROLS 
- AUTOMACAO

R R GONCALVES

COPEL-DIS BEMATECH HARDWARE LTDA CATERPILLAR BRASIL LTDA.

COPEL-GER BJL11
COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANCA DO BRASIL

USINA HIDRELETRICA ITAOCARA S.A.
UHE JIRAU - ENERGIA 
SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A.

EMBAFORTI - SISTEMAS CONSTRUTIVOS

GERDAU S.A. CATTALINI
MUNDIAL EPS INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA

CONSORCIO LINHAO BA-PI TRANSPETRO BLOCOM

SERRA DOS CAV ALINHOS 
I ENERGETICA S.A.

OMEGA ENERGIA
ELCO - ENGENHARIA DE 
MONTAGENS LTDA

COTIPORÃ ENERGÉTICA S.A SANEPAR BREMBO DO BRASIL LTDA

BAIXO IGUACU
GUARACIABA TRANSMISSORA 
DE ENERGIA (TP SUL)

LONATEC

EQUINOR BRASIL AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S.A. SW14

CAÇADOR UEG ARAUCARIA - FILIAL
DATAPROM EQUIPAMENTOS 
DE INFORMATICA

PEZZI ENERGETICA S.A. AEROTRI
HYPERION EMPREENDIMENTOS 
E INCORPORACOES LTDA.

LINHA EMILIA ENERGETICA S.A. ELECTROLUX DO BRASIL S/A TECVERDE ENGENHARIA S.A.

CTG BRASIL - UHE GARIBALDI 
(RIO CANOAS)

FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. MAGIUS METALÚRGICA INDUSTRIAL S.A.

ENERGÉTICA CAMPOS DE 
CIMA DA SERRA

SIEMENS INDEXIBL

HYDRO ALUNORTE
DANICAZIPCO SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS S.A.

LATINA ILUMINACAO LTDA - ME
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