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Sobre o
Relatório

Publicado, anualmente, o Relatório de Gestão 
Lactec tem o propósito de apresentar aos nossos 
associados – Associação Comercial do Paraná, 
Companhia Paranaense de Energia, Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná, Instituto de 
Engenharia do Paraná e Universidade Federal do 
Paraná – e demais públicos de relacionamento, 
como foi o desempenho da empresa, ao longo do 
ano, nos âmbitos administrativo, executivo e fiscal.
Estão reunidos, nesta publicação, os fatos relevantes 
de 2019, que refletiram na imagem da instituição e 
reafirmaram nosso posicionamento no mercado 
e junto à comunidade técnico-científica como um 
centro de referência em tecnologia e inovação.
O relatório impresso é distribuído aos membros 
da Assembleia Geral (AGE) e dos conselhos 
de Administração e Fiscal. Uma versão digital 
fica disponível na intranet para acesso pelos 
colaboradores e em nossa página na internet (www.
lactec.org.br) para o público externo.

Boa leitura.

O ano de 2019 marcou mais uma etapa importante na história do Lactec. Nossa instituição 
completou 60 anos de atuação em prol do desenvolvimento tecnológico, consolidando-se como 
um valioso ativo de inovação para o país. Nesse período, relativamente curto, passamos por 
profundas transformações e nos firmamos como referência em pesquisa, ensaios e análises de 
produtos e serviços tecnológicos para segmentos importantes do setor produtivo como a indústria 
automotiva, eletroeletrônica, de obras de infraestrutura e, em especial, o mercado de energia.

Com participação expressiva em projetos estratégicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
temos contribuído, efetivamente, para a inserção de novas tecnologias, que visam à modernização 
do setor elétrico. São soluções que, além do aprimoramento técnico-operacional, estão alinhadas 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pois buscam, por exemplo, o aumento da 
participação de fontes renováveis na matriz e a universalização do acesso à energia.

Um dos próximos passos será o de fortalecer nossa expertise em mobilidade elétrica e colaborar 
para o domínio tecnológico, que permita ao país avançar nesse segmento. Já estamos nos 
movendo nessa direção. Teremos uma participação importante na chamada estratégica da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade 
Elétrica Eficiente e lançamos o nosso próprio projeto de micromobilidade: uma proposta inédita 
de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos.

A inauguração de nossa unidade tecnológica, em Salvador, como ponto de apoio aos projetos 
de PD&I que coordenamos no Norte e Nordeste, também veio a consolidar a amplitude de nossa 
atuação em benefício do desenvolvimento tecnológico.

Por trás de todo êxito que obtivemos na entrega de projetos e na expansão de nossos serviços 
está um competente time de colaboradores. Isso nos motiva a promover melhorias contínuas 
em nossas práticas empresariais e de gestão de pessoas. A valorização de nosso capital humano 
trouxe como resultado a conquista, pelo segundo ano consecutivo, da certificação Great Place to 
Work (GPTW).

O ano que marcou o 60º aniversário do Lactec foi um momento de parar para refletir sobre nosso 
papel perante a sociedade. Ao fazermos esse balanço, podemos afirmar, com toda certeza, que 
estamos preparados para iniciar uma nova década, um novo ciclo de mudanças, tendo como norte 
o nosso propósito: “criar soluções inovadoras para transformar a vida das pessoas”, dentro e fora 
de nossa empresa.

Luiz Fernando Vianna
Diretor Presidente

Mensagem do
Presidente



Relatório de Gestão 2019 Relatório de Gestão 2019

P E R F I L  I N S T I T U C I O N A LP E R F I L  I N S T I T U C I O N A L

6 7

O Lactec
Instituição privada

Criatividade

Ousadia

Verdade
científica

Ética

Excelência

Responsabilidade
ambiental

Respeito
às pessoas

60 anos no mercado

+ de 100 Mestres e
 Doutores

+ de 350 projetos de
P&D realizados

Propósito

Manifesto

Visão

Valores

Somos um dos maiores centros de tecnologia e 
inovação do país e, há mais de 60 anos, promovemos 
o avanço tecnológico de setores importantes da 
economia brasileira com a oferta de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento, serviços tecnológicos, 
ensaios e análises laboratoriais. Nossa atuação 
abrange diversas áreas da engenharia e, além do 
aprimoramento e criação de produtos e processos, 
compartilhamos nosso conhecimento técnico-
científico por meio de capacitações e do Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia.
Para oferecer soluções inovadoras, contamos com 
uma equipe altamente qualificada de técnicos 
e pesquisadores, que buscam a excelência nos 
resultados, prezando pela ética, verdade científica 
e responsabilidade socioambiental - diretrizes que 
estão expressas em nosso propósito, visão e valores.

Criar soluções inovadoras para transformar a vida das pessoas.

Ser referência em desenvolvimento tecnológico para deixar um legado às próximas gerações.

A inovação está em nosso DNA e aplicamos nosso conhecimento em tecnologia para transformar a vida 
das pessoas e agregar valor aos nossos clientes e à sociedade. Nossos resultados são capazes de elevar a 
qualidade de vida.
Em nossos laboratórios, analisamos e testamos produtos para saber mais sobre eles, pois nossa intenção é 
sempre o aperfeiçoamento. Com isso, contribuímos para que soluções confiáveis impactem positivamente 
no dia a dia de todos. Conectamos empresas e pessoas. Sabemos que aqueles que nos escolhem querem 
o melhor para seus consumidores.
Prestamos serviços tecnológicos para garantir qualidade e, por isso, estamos sempre atualizados para 
desenvolver e aplicar as melhores técnicas. Assim, todos podem desfrutar de experiências seguras.
Somos ousados, comprometidos e sentimos uma inquietação constante para buscar soluções inovadoras e 
sustentáveis com excelência. Usamos nossa criatividade para transpor obstáculos e encontrar alternativas, 
com respeito às pessoas e ao meio ambiente.
Nossa visão é ser referência em desenvolvimento tecnológico para deixar um legado às próximas gerações.

PERFIL
INSTITUCIONAL
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Unidades
tecnológicas

Setores e segmentos
de atuação

SEDE

Curitiba

Salvador

CEHPAR

UNIDADE
NORDESTE

LAC
LAME
LEME

Nossa estrutura física está distribuída em cinco 
unidades, em Curitiba, e a nova Unidade Nordeste, 
em Salvador (BA). Na sede, dentro do Campus da 
Indústria, estão instaladas as diretorias, gerências 
dos segmentos de Pesquisa, Desenvolvimento 
& Inovação, Ensaios e Análises Laboratoriais e 
Serviços Tecnológicos -, áreas administrativas e 
estratégicas, além de laboratórios.
As gerências das áreas vinculadas a cada segmento 
de atuação e a maior parte da ampla infraestrutura 
laboratorial estão divididas nas outras quatro 

unidades de Curitiba: três delas instaladas dentro 
do Centro Politécnico da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e uma nas imediações do campus.
A unidade Nordeste, inaugurada em 2019, está 
localizada dentro do Parque Tecnológico da Bahia. 
Tem como foco o estabelecimento de parcerias 
com empresas e concessionárias regionais do setor 
de energia e de outros segmentos da indústria 
para execução de projetos de PD&I em energias 
renováveis, microrredes, armazenamento e, 
também, em segurança cibernética.

Projetos de pesquisa básica e 
aplicada, desenvolvimento de 
dispositivos experimentais e 

protótipos, desde a engenharia do 
produto até sua inserção no mercado

Treinamento e qualificação técnica. 
Cursos de especialização e de 

curta duração, além de Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento 

de Tecnologia (stricto sensu).

Ensaios, testes e análises, além de 
suporte para serviços, projetos e 

consultorias

Controle tecnológico de 
obras, estudos ambientais, 

monitoramentos, medições e 
ensaios em campo, mapeamentos 

e estudos em modelos físicos e 
computacionais
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Buscamos, permanentemente, o aprimoramento de nossa governança corporativa, inspirados nas boas 
práticas de mercado, mas respeitando as peculiaridades de nossos negócios. Com o aval da Assembleia 
Geral de Associados (AGE), criamos, no final de 2019, uma nova diretoria que, em conjunto com a Presidência, 
irá definir as estratégias comerciais, tendo como foco o crescimento contínuo de nossa empresa, a partir 
da diversificação da carteira de clientes e do portfólio de produtos e serviços.
Tivemos, ainda, uma alteração na composição da Diretoria Executiva. Após processo seletivo chancelado 
pelos associados, a colaboradora Katia Fiebich Peroni, com 20 anos de casa, assumiu, em março, a Diretoria 
Administrativa Financeira, que era conduzida, cumulativamente, pelo presidente Luiz Fernando Vianna. 
Até então, Katia ocupava o cargo de gerente sênior do PMO e Finanças.

Luiz Fernando Vianna
Diretor Presidente

É administrador pela Universidade Tuiuti do Paraná, 
com especialização em Desafios de Liderança de 
Equipes (Challenges of Leadership in Teams) pelo 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT Sloan 
School of Management). Iniciou sua carreira no Lactec, 
em 1999, como estagiário. Quinze anos depois, tornou-
se presidente da instituição. É membro do Conselho 
Fiscal do IPD Eletron, do Conselho Temático de Política 
Industrial, Inovação e Design da Fiep e do Conselho 
Superior da Fundação Araucária. Presidiu a Associação 
Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica 
e Inovação (Abipti) e participou ativamente, como 
membro, do Conselho Consultivo e do Grupo Temático 
sobre o Setor de Petróleo e Gás da Finep, do Conselho 
de Administração da CGEE e do Comitê Técnico 
Cientifico da ANP.

Diretora
Administrativa Financeira

Katia Fiebich Peroni

É formada em Ciências Contábeis pelo Centro 
Universitário Positivo e tem ampla experiência nos 
setores de Administração, Finanças, Controladoria, 

Compras e Gestão de Pessoas. Ingressou no Lactec, em 
1999, como técnica administrativa e, ao longo desses 

20 anos, ocupou cargos gerenciais nas áreas de Gestão 
de Compras e Faturamento, de Gestão Financeira, de 

Pessoas, Contábil e Finanças e, por último, a gerência 
sênior do PMO (Project Management Off ice) e Finanças, 
antes de assumir a Diretoria Administrativa Financeira.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
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Gerentes seniores
André Capra
Ensaios e Análises Laboratoriais

Luiz Alkimin de Lacerda
Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação

Engenheiro Mecânico e Mestre em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), ingressou 
no Lactec, em 2004, como pesquisador. Durante dez 
anos atuou no desenvolvimento de revestimentos 
e novos materiais metálicos e cerâmicos resistentes 
ao desgaste por cavitação e, também, à oxidação em 
altas temperaturas. Em 2014, assumiu a gerência do 
Departamento de Mecânica e, em 2018, a gerência do 
segmento de Ensaios e Análises Laboratoriais, passando 
a atuar com equipes multidisciplinares, com foco no 
atendimento às demandas da indústria, nos mais 
diferentes mercados.

Engenheiro Civil pela UFPR e mestre e doutor em 
Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), ingressou no Lactec em 2001, 
atuando por seis anos como pesquisador das áreas de 
Materiais e Estruturas Civis. Entre 2007 e 2017, ocupou 
a gerência da Divisão de Pesquisa e do Departamento 
de Estruturas Civis. Está no cargo atual desde 2018. 
É também professor adjunto do Departamento de 
Construção Civil da UFPR. Na pós-graduação, atua nos 
programas: Métodos Numéricos em Engenharia da 
UFPR e de Mestrado Profissional em Desenvolvimento 
de Tecnologia do Lactec.

Tânia Lúcia Graf  de Miranda
Serviços Tecnológicos & 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 UFPR. Iniciou 
no Lactec como pesquisadora, em 2007. Assumiu 

as gerências da Divisão de Meio Ambiente (2010) e 
do Departamento de Recursos Ambientais (2015), 

antes do cargo atual (2018). É professora do Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia do 

Lactec, concentrando sua área de atuação em Estudos 
Ambientais, Recursos Hídricos e Qualidade da Água.

Diretor de
Desenvolvimento Tecnológico

Diretor de
Operações Tecnológicas

Lauro Elias Neto

Helio Padilha

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.

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 

empresário na área, antes de assumir o cargo de Diretor 
de Desenvolvimento Tecnológico do Lactec, em 2018.
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Fábio Martinez Dib
Infraestrutura e Suprimentos

Max Stahlschmidt Neto
PMO e Finanças

Ricardo Salton
Ensino Especializado

Júlio César Nunes Lopes
Gestão de Pessoas

Carlos Eduardo Ribas
Comercial

Engenheiro eletricista pela Universidade Tuiuti 
do Paraná, com MBA em Gestão Empresarial pelo 
IBPEX, iniciou sua carreira como estagiário na Copel 
Distribuição. Em abril de 2000, antes da graduação, 
ainda como técnico em eletrotécnica, ingressou no 
Lactec para atuar no Laboratório de Alta Tensão. A 
partir de 2006, como engenheiro, assumiu a gerência 
dos laboratórios de eletricidade do Lactec. Em 2010, 
assumiu a gerência da Assessoria Comercial, que se 
tornou Departamento Comercial, em 2014, e Área 
Comercial, em 2018.

Jefferson Chapieski
Inovação e Novos Negócios

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), é mestre 

profissional em Desenvolvimento de Tecnologia pelo 
Lactec. Trabalhou em empresas como a OTIS, Moeller 

Electric (atual Eaton) e Inepar, antes de ingressar 
no Lactec, em 2002, no cargo de gerente da Divisão 

de Comercialização. Passou pelas gerências do 
Departamento de Eletricidade, do Departamento de 

Eletrônica e Tecnologia da Informação e, em 2018, 
assumiu a área de Inovação e Novos Negócios.

É formado em Comunicação Social, com habilitação 
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, assumiu a gerência da Assessoria de Marketing e 
Comunicação e, em 2011, o Departamento de Logística 

e Informática que, em 2018, passou a ser a Área de 
Infraestrutura e Suprimentos.

Formado em Ciências Econômicas pela FAE Business 
School, cursou MBA em Gestão Ambiental, na 
UFPR, e MBA em Finanças e Controladoria, no 

Grupo Educacional Opet, além do Mestrado em 
Desenvolvimento de Tecnologia. Ingressou no Lactec, 

em 2001, como assistente financeiro e permaneceu 
até 2005. Trabalhou em grupos privados, como 

Votorantim e O Boticário, como analista financeiro 
e de controladoria, e retornou ao Lactec, em 2012, 

como gerente da área Contábil Financeira e, em 
março de 2019, assumiu a área de PMO e Finanças. 

Paralelamente, foi professor da Unifacear (2017-2019).

É graduado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia 
Universidade   Católica   do  Rio Grande  do  Sul 
(PUCRS). Admitido em 2002, no cargo atual é 
responsável pelo desenvolvimento de negócios 
em educação e coordenação das atividades de 
capacitação profissional, que incluem cursos de curta 
duração, especialização e mestrado profissional. 
Atua, ainda, na gestão do conhecimento da produção 
técnica e científica, da propriedade intelectual, no 
gerenciamento da biblioteca institucional, no apoio 
ao Comitê Técnico Científico, além de atividades 
acadêmicas, como bolsas de pesquisa e estágios.

Graduado em Gestão de Recursos Humanos pela FAE 
Business School e pós-graduado em MBA Executivo em 

Liderança e Desenvolvimento Gerencial pela EBS/PR, 
atua há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, 
tendo passado por empresas de médio e grande porte 

e multinacionais. Trabalhou por dois anos como 
consultor para a reestruturação da área de recursos 
humanos do Lactec, tendo desenvolvido programas 

de gestão de performance, carreira, cargos e salários, 
entre outros e, em maio de 2019, assumiu a gerência 

de Gestão de Pessoas.
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QUADRO PRÓPRIO

Nosso time
de colaboradores

Gênero

Homens

Até 25 anos

Graduados

Entre 26 e 34 anos

Pós-graduados

Entre 35 e 44 anos

Mestres

Entre 45 e 54 anos

Doutores

Acima de 54 anos

Até
5 anos

36,85%

Entre
6 e 10 anos

31,33%

Entre
11 e 15 anos

23,8%

Entre
16 e 20 anos

Acima de
21 anos

1,25%
6,77%

Grau de instrução

Faixa etária

Tempo de casa
Rotatividade

A taxa de rotatividade no Lactec, entre janeiro e dezembro de 2019, foi de 14,72%. Apesar de ter apresenta-
do uma variação de 4,13% em relação ao ano anterior (10,59%), o índice ainda é considerado baixo compa-
rado à média do mercado. A análise da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), na publicação 
Benchmarking Paranaense de Recursos Humanos 2019, é de que “valores elevados apontam problemas 
no clima organizacional ou na política salarial, enquanto valores muito baixos indicam pouca oxigenação 
da equipe.” A taxa mediana de rotatividade, no Paraná, segundo pesquisa amostral com 127 empresas, foi 
de 26,9%.
O orgulho de pertencer ao quadro do Lactec e a oportunidade de conciliar vida pessoal e profissional, ga-
rantindo assim mais qualidade de vida, foram os fatores mais evidenciados pelos colaboradores na pesqui-
sa de clima organizacional realizada, em 2019, durante o processo de obtenção do Selo Great Place to Work 
(leia mais na página 30). Esses aspectos, além do pacote de benefícios oferecido pela empresa, podem 
justificar a baixa taxa de rotatividade.

*Quadro próprio (pesquisadores e outros cargos)

*Quadro próprio (pesquisadores e outros cargos)

*Quadro próprio (pesquisadores e outros cargos)

*Quadro próprio (pesquisadores e outros cargos)

OUTROS CONTRATOS

622
colaboradores

135
pesquisadores

264
outros cargos

157
estagiários

34
terceirizados

32
bolsistas

261 138

Mulheres

33,33%

14,81%

10,02%

37,6%

31,83%

15,04%

5,51%

42,97%

8,89%
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O ano de 2019 foi muito importante para o Lactec. 
Entre inúmeras conquistas, alcançamos a idade 
de 60 anos. Tenho o privilégio de fazer parte dessa 
história há mais de 20 anos, justamente, quando nos 
tornamos uma organização privada. Ser protagonista 
no complexo ecossistema de inovação não é tarefa 
fácil. Temos que nos reinventar constantemente para 
acompanhar as tendências de inovação mundiais, 
pois nos tornamos uma empresa de atuação 
global. Fomos protagonistas na transformação de 
diversos setores, destacando o elétrico, automotivo, 
eletroeletrônico e de infraestrutura. Nosso desafio e 
propósito é continuar criando soluções inovadoras 
para transformar a vida das pessoas.

DESTAQUES 
DO ANODESTAQUES 
DO ANO

“

”

“

”

60 anos de história
O Lactec completou, em 2019, seis décadas de história. Para marcar a data, foram promovidas 
diversas ações comemorativas, envolvendo colaboradores, parceiros e clientes. A celebração 
foi em grande estilo, com direito a voo cativo de balão e uma série de outras atividades. Na 
ocasião, o presidente Luiz Fernando Vianna, ao lado dos demais diretores, fez um depoimento 
emocionado, agradecendo o esforço e comprometimento dos funcionários, estagiários e 
bolsistas para transformar a empresa em um dos maiores centros de pesquisa e inovação do 
país. “Não tenho dúvidas em dizer que o Lactec vive seu melhor momento até hoje e isso só é 
possível graças ao trabalho de cada um de vocês.”

Desde os meus primeiros dias no Lactec, eu sentia 
que havia algo diferente aqui. Hoje, 12 anos 
depois, acho que consigo entender de onde vem 
esse sentimento: fazer parte de um time que a 
qualquer momento vai criar uma solução que 
transforma o mundo em um lugar melhor para se 
viver. Há 60 anos, o Lactec desenvolve soluções que 
tornam as operações das empresas mais seguras, 
eficientes, sustentáveis; tecnologias que impactam 
positivamente a qualidade de vida das pessoas, que 
ajudam nossos clientes a desenvolver produtos mais 
eficientes e seguros. Por isso, minha mensagem para 
todos que ajudaram a construir essa história de 60 
anos e para os que continuarão esse legado é que a 
gente possa seguir realizando nosso propósito com a 
máxima plenitude e continue fazendo a diferença na 
vida das pessoas.

Lauro Elias Neto

Luiz Fernando Vianna

Diretor de Operações Tecnológicas

Diretor Presidente
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Em 2019, o Lactec deu mais um importante passo para se firmar como referência em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em mobilidade elétrica. A instituição é parceira em seis dos projetos aprovados 
na chamada de P&D estratégico da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para “Desenvolvimento 
de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente”. Os pesquisadores da empresa atuarão em projetos, que 
propõem alternativas de estruturas de recarga de veículos elétricos, de aplicação da eletromobilidade 
para a manutenção nos sistemas de distribuição de energia e novos modelos de negócio, entre outros.
O Lactec já vem atuando há mais de sete anos em projetos de P&D em mobilidade elétrica e, este ano, 
intensificou seus esforços para apresentar soluções inovadoras no segmento, com envolvimento de várias 
áreas da empresa. Os desafios e possibilidade de inovação foram, inclusive, tema de uma série de vídeos 
em que diretores, gerentes e pesquisadores apresentaram suas percepções sobre essa tendência.

Lactec atuará em seis projetos da 
Chamada nº 22 da Aneel

Posto de abastecimento para mobilidade elétrica - Posto do Futuro

Sistema virtual de bilhetagem e analítico para comportamento do consumidor/
prosumidor em relação às estações de carregamento de veículos elétricos

Conexão sustentável de mobilidade elétrica inter UHEs: prova de conceito de modelo 
de negócios para comercialização de energia em eletroposto

Desenvolvimento de sistema nacional de recarga rápida de bicicletas e veículos 
elétricos para aplicações V2G 9 (Vehicle to Grid)

Caminhão elétrico para manutenção de redes de distribuição

Programa Estratégico de Mobilidade Elétrica da Petrobras, com implementação/
operação de sharing de veículos elétricos, plataforma de serviços de recarga, modelo 
de negócios, infraestruturas laboratoriais e cabeça de série de soluções para recarga 
de veículo elétrico

“

”

“

”

Experiência. Ao se atingir certa idade não importam 
os limites físicos que a trajetória impõe, mas, 
sim, importam a clareza e a lucidez que a idade 
proporciona. No Lactec nos reinventamos todos os 
dias há 60 anos. São, pelo menos, 21 mil e 900 dias 
de novos pensares, que nos fazem autores de formas 
inovadoras de transformação na vida das pessoas. 
Aqui se respira inovação. São 60 anos de mentes 
ligadas com ousadia, responsabilidade, criatividade, 
ética e respeito às pessoas, na procura de soluções 
que irão impactar diretamente no cotidiano. Afinal, 
somos inovadores por natureza.

Helio Padilha

Quando me pedem para falar do Lactec, menciono 
que sou suspeita, pois corre em minhas veias sangue 
“lactecneano”. Nesses 60 anos, mais de um terço 
da minha trajetória profissional foi dedicado ao 
Instituto. Grandes desafios e inúmeras conquistas, 
crescemos e aprendemos juntos. Muitos fizeram 
parte dessa história e outros, como eu, continuam 
aqui buscando ser referência em desenvolvimento 
tecnológico para deixar um legado para as próximas 
gerações.

Katia C. Fiebich Peroni
Diretora Administrativa-Financeira

Diretor de Desenvolvimento Tecnológico
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Projeto interno de micromobilidade
elétrica é inédito no país

Em sintonia com a expertise que vem desenvolvendo, o Lactec lançou, em setembro, um projeto de 
compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos, cujo modelo de uso corporativo é inédito no país. 
Foram disponibilizados oito veículos, que são usados pelos colaboradores para deslocamentos entre 
as unidades tecnológicas. Em pouco mais de dois meses de implantação, foram contabilizados 660 
empréstimos, com uma média de 15,37 registros diários (considerando apenas os 43 dias sem chuva, no 
período entre 17 de setembro e 28 de novembro).
A iniciativa, além de inovadora, aproxima os colaboradores do tema eletromobilidade, que é, hoje, uma 
das principais linhas de pesquisa do Lactec. O projeto também se propõe a disseminar a adoção de práticas 
sustentáveis e as tendências de mudanças na forma de se locomover e interagir com o ambiente urbano, 
a partir do uso de meios de transporte alternativos, com zero emissão de gases de efeito estufa. Outro 
viés inovador foi a parceria com a startup eMove no desenvolvimento do sistema eletrônico de liberação 
das bikes e patinetes, com o uso do crachá funcional, do dispositivo de travamento e carregamento dos 
veículos e da estação de recarga com energia solar, cuja geração excedente abastece o prédio do Cehpar.

Lançamento do novo Propósito

Novo vídeo institucional

Para reafirmar o compromisso da empresa com 
o desenvolvimento tecnológico e os impactos 
positivos na sociedade, a diretoria do Lactec lançou, 
este ano, o novo Propósito da instituição: “Criar 
soluções inovadoras para transformar a vida das 
pessoas.” Da mesma forma, visão e valores também 
foram reformulados para traduzir de maneira mais 
fiel as diretrizes de atuação da empresa (confira na 
página 7). O lançamento se deu, em primeira mão, 
aos colaboradores, durante a reunião geral que 

ganhou o nome de Conexão Lactec (leia mais na 
página 46).
A decisão de revisitar os princípios que orientam 
as atividades da organização se deu no ano da 
comemoração do seu 60º aniversário. Para o 
presidente Luiz Fernando Vianna, o grande desafio 
para uma empresa consolidada é, justamente, o de 
se reinventar constantemente para acompanhar 
as transformações e se adequar às demandas do 
mercado e da sociedade.

A área de Marketing coordenou a produção de um novo vídeo institucional para apresentar ao mercado e 
à sociedade todo o trabalho que é realizado pelo Lactec em prol da inovação e do avanço tecnológico no 
setor produtivo para promover o desenvolvimento do país de maneira sustentável. O vídeo demonstra os 
três principais segmentos de atuação - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), Ensaios e Análises 
Laboratoriais (EAL) e Serviços Tecnológicos (STI) -, e como a empresa compartilha o conhecimento por 
meio de cursos de capacitação técnica e do ensino especializado. A ideia central do vídeo foi mostrar como 
as atividades do Lactec se inserem no contexto de transformações tecnológicas e de desenvolvimento 
econômico.
Assista ao vídeo, acessando o site: www.lactec.org.br
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Site repaginado
A página do Lactec na internet ganhou novo visual, mais moderno e de fácil navegação. Além de tornar o 
site mais atrativo, a reformulação proposta pela área de Marketing teve o objetivo de simplificar o acesso 
aos conteúdos informativos e torná-lo responsivo para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. 
O novo site também permite a integração com outras plataformas digitais para gestão de conteúdo e de 
campanhas de marketing voltadas aos negócios.

Foi iniciada, em 2019, a implantação do projeto Lactec Gerencia, que envolve a adoção de metodologia 
de gerenciamento de projetos, baseada em boas práticas do mercado. A proposta é aprimorar as etapas 
de venda, iniciação, execução e encerramento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento e serviços 
tecnológicos do Lactec, e assegurar a excelência no relacionamento com os clientes e nas entregas internas 
da instituição.
O processo de criação da metodologia e das ferramentas para sua aplicação foi bastante complexo e 
envolveu diversas áreas da empresa – os segmentos de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e 
Serviços Tecnológicos e Inovação (STI), principais partes interessadas na iniciativa, além das áreas de 
Infraestrutura de TI, Comercial, Marketing, Desenvolvimento de Soft ware & UX, Endomarketing, Gestão de 
Pessoas, Infraestrutura e Suprimentos – sob coordenação da área de PMO e Finanças.
Para a implantação do Lactec Gerencia, foram criados 11 novos templates para padronizar o ciclo de vida 
dos projetos, além da reorganização dos já existentes. Ao todo, 56 colaboradores foram capacitados na 
metodologia para atender novos papéis designados para o Lactec Gerencia. Atualmente, gestores de 
portfólio de projetos e facilitadores estão distribuídos nas diversas áreas para auxiliar o coordenador 
do projeto nas atividades de gerenciamento. O Comitê de Governança, por sua vez, é o responsável por 
buscar melhorias contínuas do método, sua manutenção e aplicabilidade institucional. Na etapa piloto de 
implantação, 77% dos projetos de P&D e Serviços Tecnológicos selecionados aderiram à metodologia com 
êxito. A previsão é de atingir 100% dos projetos dessa fase, no primeiro trimestre de 2020.

Lactec Gerencia: concluída etapa piloto da 
metodologia
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Arena de Tecnologia e Inovação Lactec
O Lactec ocupou lugar de destaque na primeira edição do Energy Solutions Show – evento promovido pelo 
Canal Energia, que reuniu importantes players do setor elétrico e grandes consumidores de energia, em 
São Paulo. O formato do evento foi inovador, permitindo aos especialistas da empresa compartilhar seus 
conhecimentos em temas emergentes como mobilidade elétrica, armazenamento de energia, microrredes 
e segurança cibernética, nos painéis de debates realizados na Arena de Tecnologia e Inovação Lactec.
O espaço do Lactec no evento possibilitou, também, maior interação do público com os pesquisadores, 
que puderam apresentar alternativas para atender às necessidades do setor elétrico nas áreas de 
monitoramento ambiental e gestão de ativos para parques eólicos, usinas fotovoltaicas e PCHs, eficiência 
energética, geossoluções, visão computacional, realidade virtual e padrões de conectividade sem fio, 
entre outras. São soluções inovadoras, que convergem para as rotinas operacionais do setor, e, ao mesmo 
tempo, adequam-se ao contexto da era digital.

Lactec no maior evento do setor elétrico
As contribuições do Lactec para o desenvolvimento 
tecnológico do setor elétrico brasileiro foram 
apresentadas na 25ª edição do Seminário Nacional 
de Produção e Transmissão de Energia Elétrica 
(SNPTEE), realizado em novembro, em Belo 
Horizonte (MG). A empresa esteve representada por 
seus pesquisadores nos grupos de estudo do evento 
e expuseram 14 trabalhos técnicos, dos quais dois 
ficaram entre os melhores do evento (leia mais na 
página 59).

Os trabalhos do Lactec apresentados nas 
sessões técnicas do SNPTEE são, em sua maioria, 
relacionados a projetos de PD&I, já concluídos ou 
em andamento, em parceria com concessionárias 

do setor elétrico. As soluções propostas atendem 
às demandas de aprimoramento de processos 
operacionais e de manutenção, redução de custos, 
adequação às regulamentações do setor, gestão 
e monitoramento de ativos e inserção de novas 
tecnologias de geração de energia.
No estande do Lactec na ExpoSNPTEE, os 
participantes do maior evento do setor elétrico 
nacional puderam obter mais informações sobre 
as atividades do instituto e experimentar, na 
prática, uma plataforma virtual para treinamento 
de eletricistas em atividades críticas, como 
manutenção de instalações energizadas.

“O mercado de energia está em constante transformação e, a cada mudança, é preciso criar soluções 
técnicas para adequar os sistemas elétricos aos novos cenários. Nossos pesquisadores estão sempre 
acompanhando essa dinâmica para dar respostas assertivas ao setor.”

Lauro Elias Neto
Diretor de Operações Tecnológicas
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Enase 2019
O Lactec vem conquistando lugar de destaque 
nas discussões sobre assuntos importantes para 
o setor elétrico e não apenas no âmbito técnico, 
mas, também, de regulamentação. Um desses 
momentos, em 2019, foi o 16º Encontro Nacional 
de Agentes do Setor Elétrico (Enase), promovido, 
em agosto, pela Agência Canal Energia, no Rio 
de Janeiro. Ao lado de executivos de empresas 
que estão entre os principais players do setor, 
o presidente Luiz Fernando Vianna foi o único 
representante de instituição de ciência, tecnologia 
e inovação no Fórum de CEOs do Enase, que discutiu 
“A tecnologia como driver da modernização do setor 
elétrico”. O debate foi mediado pelo presidente da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Thiago Barral.
Vianna falou sobre os avanços obtidos em 

inovação, a partir do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), defendendo o 
protagonismo de instituições, como o Lactec, 
na oferta de soluções aderentes às constantes 
transformações tecnológicas demandadas pelo 
setor elétrico. Citou como exemplos as chamadas 
de P&D em smart grids, armazenamento de energia 
e a mais recente de mobilidade elétrica eficiente, 
lembrando que o Lactec coordena vários projetos 
nessas áreas. 
Participaram das discussões os presidentes da Engie 
Brasil, Eduardo Sattamini, da Comerc, Cristopher 
Vlavianos, da EDP Brasil, Miguel Setas, da Enel 
Brasil, Nicola Cotugno, da Neoenergia, Mario Ruiz-
Tagle Larrain, e da CPFL Energia, Gustavo Estrella.

Meetup
A Diretoria de Operações Tecnológicas, por meio da área de Inovação e Novos Negócios, deu continuidade, 
em 2019, às iniciativas de estímulo à proposição interna de projetos e decidiu apostar em um novo formato, 
que teve como inspiração os ‘meetups’ - encontros informais de negócios originados no Vale do Silício e 
que têm sido comuns nos ecossistemas de inovação em várias partes do mundo. Inicialmente, a proposta 
era realizar apenas um meetup para que pesquisadores e outros colaboradores apresentassem ideias de 
novos negócios para o Lactec. Como o número de projetos superou as expectativas - totalizando 26 - foram 
realizados três encontros para que os autores pudessem expor e defender suas ideias. 
As propostas de novos negócios foram avaliadas por um grupo de gerentes, que levaram em conta critérios 
como potencial de geração de receitas recorrentes, complexidade no desenvolvimento e potencial de 
escalonamento do negócio. Seis projetos foram pré-selecionados para uma avaliação mais detalhada, que 
vai definir a viabilidade de implantação ao longo de 2020.
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Melhor empresa 
para trabalhar
Pelo segundo ano consecutivo, o Lactec conquistou o Selo Great Place to Work, considerado um dos 
principais reconhecimentos, em âmbito internacional, das boas práticas corporativas de gestão empresarial 
e valorização de pessoas. A certificação é concedida com base em uma pesquisa, que leva em conta a 
percepção dos próprios colaboradores em relação ao clima organizacional, o que confere total isenção 
no resultado. O levantamento considera aspectos como confiança nos gestores, orgulho do trabalho que 
realiza e o relacionamento com os colegas.
A diretora administrativa financeira, Katia Fiebich Peroni, destacou que a pesquisa ajuda a definir as políticas 
de gestão de pessoas, pois traz uma visão abrangente em relação às expectativas dos colaboradores e 
pontos de melhorias. Entre as ações já implementadas estão o Programa Lactec Valoriza, que estabelece 
critérios de crescimento na carreira, e o Lactec Premia, que instituiu o prêmio por produtividade. Foi 
iniciada, em 2019, a implantação do Plano de Desenvolvimento Individual. A capacitação dos gestores 
também está entre as iniciativas de gestão de pessoas.

Nova unidade tecnológica
no Nordeste 
A inauguração da Unidade Nordeste, no mês de outubro de 2019, foi o marco para a expansão dos negócios 
do Lactec na região que vem se destacando no cenário nacional pelo potencial de geração solar e eólica. 
Localizada dentro do Parque Tecnológico da Bahia, em Salvador, a nova unidade serve de suporte aos 
projetos de P&D já em andamento - como o de microrredes, armazenamento de energia e geração 
ondomotriz - e, ainda, para atender aos novos clientes, que estão sendo prospectados, tanto do setor 
elétrico como de outros segmentos da indústria.
Dotada de infraestrutura laboratorial, a unidade em Salvador também se dedicará a pesquisas e serviços 
em segurança cibernética como análise de risco, metodologias de prevenção e de Cyber Security by 
Design, buscando se tornar referência na área. No laboratório, serão reproduzidos os ambientes de 
geração, transmissão e distribuição de energia para os testes de vulnerabilidade dentro dos sistemas, que 
permitirão simular desde fraudes em medidores inteligentes até tentativas de desligamento de instalações 
elétricas. A iniciativa conta com a parceria da Israel Electric Corporation, empresa que acumula ampla 
experiência na área de segurança cibernética aplicada ao setor elétrico. 

“A conquista do Selo GPTW nos sinaliza que estamos indo no caminho certo, que as ações 
propostas pela empresa correspondem aos anseios de nossos colaboradores.” 

Katia Peroni
Diretora Administrativa Financeira
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Estamos permanentemente conectados aos nossos associados para compreender suas expectativas em 
relação à nossa atuação e planejar ações conjuntas, que visem ao fortalecimento institucional de forma 
multilateral. Essa interação, em 2019, ficou evidenciada por algumas das atividades que relatamos a seguir.

Empossado no início do ano, o novo diretor presidente da Copel holding, Daniel Pimentel Slaviero, esteve na 
sede do Lactec, em fevereiro, onde conheceu parte da estrutura de laboratórios da empresa, acompanhado 
do diretor presidente da Copel Distribuição, Maximiliano Andres Orfali, e do então assistente de diretoria 
da holding, Otto Armin Doetzer (atual diretor de Administração e Seguridade da Fundação Copel). O grupo 
foi recebido pelo presidente Luiz Fernando Vianna, e pelos diretores de Operações, Lauro Elias Neto, e de 
Desenvolvimento Tecnológico, Hélio Padilha

Associados

Novo presidente da Copel visita o Lactec

Parceria com o Sistema Fiep

RELACIONAMENTO

O Lactec foi um dos apoiadores do Desafio 
Intermodal de Curitiba, promovido pelo Programa 
Ciclovida, da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). O evento chama a atenção para o problema 
da mobilidade urbana, fazendo comparações 
entre os diferentes modais de transporte quanto 
às emissões de poluentes, economia e tempo de 
deslocamento. Além de apoiar, o Lactec também 
participou do desafio, introduzindo um novo modal 
nessa que foi a 13ª edição do evento: o patinete 
elétrico. Os colaboradores Ricardo Kondageski, de 
patinete, e Christian Arrosi, de bicicleta elétrica, 
representaram a empresa na competição. 

Lactec introduz patinete elétrico no Desafio Intermodal

O diretor de Operações Tecnológicas, Lauro Elias Neto, e os gerentes André Capra (Ensaios e Análises 
Laboratoriais) e Luiz Alkimin de Lacerda (PD&I), participaram de reuniões mensais, ao longo de 2019, com 
representantes do Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica (ISI-EQ) – instituição do Sistema Fiep - para 
discutir possíveis parcerias em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Essa aproximação 
resultou na elaboração de propostas para a chamada pública da Aneel para projeto de P&D na área de 
mobilidade elétrica e para parceria com startups de inovação voltadas ao setor elétrico.

Muito do crescimento e fortalecimento 
de nossa empresa é resultado do 
trabalho conjunto e do relacionamento 
de confiança construído junto aos 
nossos associados, instituições 
congêneres, comunidade acadêmica, 
clientes e ao nosso time de 
colaboradores. Ao longo de 2019, 
empreendemos esforços para fortalecer 
essas relações e buscar novos 
parceiros, que compartilham o objetivo 
de promover o avanço tecnológico e a 
inovação com foco no desenvolvimento 
sustentável de nosso país.
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O presidente do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), Horácio Hilgenberg Guimarães, e o diretor técnico, 
Ferrucio Kochinski, acompanhados de diretores adjuntos e associados da instituição, estiveram no início 
de dezembro, no Lactec, para uma visita técnica aos laboratórios. Foram recebidos pelo presidente Luiz 
Fernando Vianna e pelos diretores Lauro Elias Neto (Operações), Katia Peroni (Administrativa Financeira) 
e Helio Padilha (Desenvolvimento Tecnológico). A visita fez parte da programação da 25ª Semana de 
Engenharia, promovida pelo IEP, e possibilitou aos participantes conhecer a estrutura que dá suporte aos 
projetos de P&D, serviços tecnológicos e ensaios e análises laboratoriais.

No início de dezembro, o presidente Luiz Fernando Vianna participou da última reunião do ano do Instituto 
ACP para Inovação da Associação Comercial do Paraná. Na ocasião, foi feito um balanço das realizações 
nos seis anos de atividades da instituição. “Temos sido parceiros da ACP nessa iniciativa de estimular a 
inovação no meio empresarial de nosso estado, pois compartilhamos do entendimento que esse é um 
caminho seguro para avançar em termos de competitividade e fortalecimento dos negócios”, afirmou 
Vianna.

Temos procurado nos inserir nas discussões para elaboração de políticas de incentivo aos segmentos 
de tecnologia e inovação, mantendo um relacionamento próximo com as instituições que lideram esses 
debates. Em 2019, essa estratégia se intensificou também no Nordeste, região onde estamos ampliando 
nossa atuação.

O presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, e o diretor de Operações, Lauro Elias Neto, estiveram 
reunidos, com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, que participou 
da abertura da reunião do Conselho de Administração da Federação Assespro (Associação das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da Informação), na sede da Fiep, no final de agosto. O encontro serviu para alinhar 
expectativas em relação ao avanço da inovação no país.
Vianna foi convidado a participar do cerimonial de recepção ao ministro Marcos Pontes, momento em que 
falou sobre a importância do fortalecimento dos ecossistemas de inovação, a partir do engajamento entre 
os diversos segmentos do setor produtivo, instituições de tecnologia e inovação e poder público. 

Diretores se reúnem com ministro Marcos Pontes

Visita ao Lactec na 25ª Semana de Engenharia do IEP

Balanço do Instituto ACP para Inovação

O Lactec também esteve representado no evento com as palestras do presidente, que falou sobre as 
contribuições da empresa para a inserção de tendências tecnológicas globais no setor produtivo nacional, 
e dos pesquisadores Rodrigo Moraes da Silveira e Carlo Giuseppe Filippin, que trataram de temas 
relacionados à segurança de barragens e gestão de ativos.

Institucional

Lactec participa de discussões sobre a política
de CT&I da Bahia

O Lactec esteve representado pelo gerente da 
Unidade Nordeste, Eduardo Guimarães, nas 
discussões para a construção da nova política 
estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Bahia. O gestor participou do eixo temático de 
“integração do ecossistema”, ou seja, como facilitar 
a aproximação entre governo, iniciativa privada, 
institutos de pesquisa e universidades para o 
trabalho conjunto em prol do desenvolvimento 
tecnológico do estado. Guimarães também 
participou da IV Conferência Estadual de Ciência 
e Tecnologia, no início de dezembro, onde foram 
definidas quais proposições seriam incluídas no 
texto de cada um dos eixos que compõem a política 
estadual. 
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Secti presente na inauguração da Unidade Nordeste Ministro de Portugal participa de evento no Lactec

Lactec recebe  pesquisadores da Europa

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, prestigiou 
a inauguração da Unidade Nordeste do Lactec, em Salvador, no dia 16 de outubro. Foi recebida pelo 
presidente Luiz Fernando Vianna, pelo diretor de Operações Tecnológicas, Lauro Elias Neto, e pelo gerente 
da unidade, Eduardo Guimarães. A primeira estrutura da empresa fora de Curitiba está instalada no Parque 
Tecnológico da Bahia. (Leia mais na página 31). 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Manuel Heitor, esteve, em agosto, no 
Lactec, em evento promovido pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) 
e Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. Foi recepcionado 
pelo presidente Luiz Fernando Vianna. O ministro trouxe sua experiência como um dos promotores da rede 
europeia Step4EU - que visa contribuir para a definição de políticas públicas em ciência e ensino superior 
em toda a Europa - e para discutir possíveis parcerias com o Paraná.

Pesquisadores e executivos de Portugal, França, Finlândia, Polônia, Alemanha e Brasil, além de 
representantes das embaixadas da Eslovênia e da Espanha, visitaram as unidades tecnológicas do Lactec, 
no final de setembro, para conhecer a estrutura de laboratórios e algumas das pesquisas realizadas pela 
empresa. A visita foi organizada pela Enrich Brazil (European Network of Research and Innovation Centres 
and Hubs) – instituição que se propõe a incentivar e facilitar a cooperação, entre Europa e Brasil, em 
pesquisa, tecnologia e empreendedorismo.
O diretor de Operações do Lactec, Lauro Elias Neto, recepcionou o grupo e falou da receptividade da 
empresa para novas parcerias e intercâmbio de experiências. O gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação, Luiz Alkimin de Lacerda, fez uma breve apresentação sobre o Lactec e suas principais linhas de 
PD&I. 

Lactec sedia reunião do
Programa de Comparação Interlaboratorial

O Lactec sediou a reunião da Comissão do Programa de Comparação Interlaboratorial (PCI Wh), que 
acontece anualmente para discutir questões técnicas e operacionais relacionadas à padronização na 
calibração de medidores de energia, entre outros aspectos. Participaram do encontro representantes de 
várias empresas brasileiras ligadas ao setor elétrico, como concessionárias, laboratórios de calibração e 
ensaios, fabricantes de medidores, além de um representante do Operador Nacional do Sistema (ONS). 
Na reunião, foram apresentados os resultados de cada participante, no ciclo 2019, e discutidas ações para 
2020. O grupo também teve a oportunidade de conhecer os laboratórios de Eletrônica, Metrologia, Química 
e Alta Tensão do Lactec.
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Representatividade

O Lactec está representado por seus gestores e colaboradores em diversas associações, conselhos e 
comitês, que defendem os interesses da área de tecnologia e inovação e dos segmentos do setor produtivo 
com os quais a empresa se relaciona. Dessa forma, contribuímos para o fortalecimento das instituições de 
pesquisa, para a elaboração de normas regulamentadoras e construção de políticas de incentivo.

Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos (ABRHidro)

Associação de 
Engenharia Automotiva (AEA)

Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

Rodrigo Jardim Riella

Patrício Impinnisi

Patrício Impinnisi

Fábio Scussiato Richart

Fábio Scussiato Richart

Victor Salvino Borges

Corpo Revisor da Revista Brasileira de 
Recursos Hídricos

ABNT/CE-003:020.003 - Cabos isolados

ABNT/CE-003:036.002  - Buchas para 
tensões acima de 1kV

Aline Souza Salum

Comissões técnicas

ABNT/CE-003:082.001 - Sistemas de 
conversão fotovoltaicas 

de energia solar

Comitê Brasileiro Automotivo - ABNT 
- CB05

Comissão de Estudo ABNT/CE-
003:038.001 - Projeto de Revisão da 

norma IEC 61869-1

ABNT/CE-003:13.01 -
 Medidores Integradores - GT 7 – 

Protocolo DLMS

ABNT/CE-003:021.022 - Bateria 
chumbo-ácida estacionária reguladas 

por válvula

ABNT/CE-003:513.002 - Materiais e 
acessórios poliméricos para redes de 

distribuição de energia elétrica

ABNT/CE-003:021.002 - Células e 
baterias secundárias contendo 

eletrólitos alcalinos ou outros não 
ácidos – Requisitos de segurança para 
células e baterias secundárias de lítio 
para uso em aplicações estacionárias

Matheus Brati Rosseto

Dionatan Renan de Souza Matos

Daniel Henrique Marco Detzel

Luiz Carlos Daemme, 
Dennis Rempel

Signie Laureano França Santos

Luiz Carlos Daemme, Dennis Rempel, 
Rovison Prado

CE-003:020.003 ABNT NBR 11873 
- Cabos cobertos com material 

polimérico para redes de distribuição 
aérea de energia elétrica fixados em 

espaçadores, em tensões de 13,8 kV a 
34,5 kV - ABNT

ABNT CB005 – Revisão da norma
NBR 15940

Martinho Jose Vichinheski,
 Viviane Vicentim Calixto

COBEI - ABNT/CE 003:010.001
 – Óleos Minerais Isolantes

COBEI - ABNT/CE 003:010.002 – Outros 
Óleos Isolantes ( sintéticos e naturais)

INSTITUIÇÃO PARTICIPAÇÃO REPRESENTANTES

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq)

Patricia Dammski Borges de Andrade; 
Camila Ghilardi Cardoso Fontanella; 
Leonardo Pussieldi Bastos; Luciana 

Rodrigues de Souza Bastos; Luiz 
Eduardo da Silva dos Santos; Maurício 
Belézia de Oliveira; Rosana Colaço de 
Fátima Gibertoni; Tânia Lúcia Graf de 

Miranda

Grupo de Pesquisa Biofouling no Setor 
Elétrico - 

Comitê Nacional Brasileiro de 
Produção e Transmissão de Energia 

Elétrica (Cigré-Brasil)
Diogo Biasuz Dahlke

CE-C4 Desempenho de Sistemas 
Elétricos

Comitê Nacional Brasileiro de 
Produção e Transmissão de Energia 

Elétrica (Cigré-Brasil)
Cresencio Silvio Segura Salas

CE-C4 Desempenho de Sistemas 
Elétricos

Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (Fiep)

Conselho Temático de Política 
Industrial, Inovação e Design

Luiz Fernando Vianna

Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio)

Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio)

Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio)

Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

Sistema Brasileiro de Tecnologia 
(Sibratec) 

Sistema Brasileiro de Tecnologia 
(Sibratec) 

União Internacional para Conservação 
da Natureza (UICN)

Rede de Tecnologia e Inovação 
(Redetec)

Rede de Instalações Prediais e 
Iluminação Pública (Redip)

Rede de jovens líderes em conservação 
da biodiversidade na América Latina 

e Caribe

Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) / Centro 

de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel)

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

Fundação Araucária Conselho Superior

Grupo de Assessoramento Técnico 
do Plano de Ação Nacional para 

Conservação dos Primatas e Preguiças 
da Mata Atlântica

Camara Técnica de Biodiversidade 
(CTBio)

Câmara Técnica de Conservação e 
Biodiversidade - CTBio/CIF

Programa Brasileiro de Etiquetagem 
de Transformadores Imersos em Óleo

Conselho fiscal

Regulamentos Técnicos Metrológicos 
(PRTM) sobre medidores de energia 

elétrica

Comitê Interfederativo - Rio Doce

CT-08 Eletroeletrônica

Luiz Fernando Vianna

Luiz Fernando Vianna

Betina Lepretti Medeiros

Betina Lepretti Medeiros

Robson Odeli Espíndola Hack

Robson Odeli Espíndola Hack

Robson Odeli Espíndola Hack

Marcelo Alejandro Villegas Vallejos

Mauricio Lourenço Rosa

Leonardo Pussieldi Bastos

Diogo Souza Prado

Ricardo Costa Scholz
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Comunidade acadêmica
A construção de um patrimônio técnico-científico sólido, essência de nossa visão institucional, envolve, 
além da pesquisa, o compartilhamento de conhecimento. Por isso, procuramos nos dedicar, também, 
à qualificação profissional, estimulando a busca constante pela inovação. Em 2019, nossa área de 
Ensino Especializado se manteve empenhada na oferta de cursos já consolidados e estruturou diversas 
capacitações para atender a demandas pontuais do setor produtivo.

Em 2019, o Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia do Lactec, em parceria com o Instituto 
de Engenharia do Paraná (IEP), completou 15 anos de atividades - período em que foram formados 297 
mestres. Somente, em 2019, foram defendidas 34 dissertações.
Em agosto, as duas instituições renovaram o Termo de Cooperação para dar continuidade à formação de 
novos profissionais com a abertura da 15ª turma do Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia (2020-
2022). Outro termo entre Lactec e IEP, assinado no mesmo mês, assegura a abertura, em 2020, do MBA em 
Gestão de Fontes Renováveis de Energia, curso de pós-graduação lato sensu.

Mestrado no Lactec completa 15 anos

Cursos de  curta duração

Bolsistas participam de evento de Inovação Tecnológica

Ao longo de 2019, foram ministrados 17 cursos de curta duração, voltados ao público interno e a profissionais 
de diversos segmentos do mercado, principalmente, do setor elétrico. Entre os cursos in company, destaque 
para o de “Manuseio Consciente do Gás SF6”, ofertado à concessionária ISA CTEEP, na SE Anhanguera, em 
Osasco (SP), com participantes de outros países da América Latina. Conteúdo semelhante foi repassado 
a operadores da EDP, na Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari, em Laranjal do Jari (AP), e na UHE São 
Manoel, em Jacareacanga (PA) e, ainda, da Energisa, em Sapezal (MT).

Em setembro, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), os bolsistas do Lactec do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - CNPq apresentaram 
os seus trabalhos no 12º Evento de Inovação Tecnológica, dentro da 11ª edição da Semana Integrada de 
Ensino Pesquisa e Extensão.

Ampliação da parceria com a Texas Tech University

Foram iniciadas, em 2019, negociações com a Texas Tech University (TTU), dos Estados Unidos, para 
ampliar a parceria estabelecida desde 2016, que prevê a participação de estudantes da universidade norte-
americana em um programa de estágio nos laboratórios do Lactec. A proposta é desenvolver projetos 
conjuntos de pesquisa, a partir do intercâmbio de pesquisadores e do compartilhamento de conhecimento 
e equipamentos. 
No final de fevereiro, o reitor da Faculdade de Engenharia da TTU, Al Sacco Jr., e o diretor executivo de 
Programas Internacionais da universidade, George Spoth, visitaram os laboratórios das áreas de Emissões 
em Motores e Veículos e de Sistemas Mecânicos do Lactec. Foram recebidos pelo presidente Luiz Fernando 
Vianna, pelos diretores Lauro Elias Neto e Helio Padilha, e pelos gerentes de PD&I, Luiz Alkimin de Lacerda, 
e de Ensaios e Análises Laboratoriais, André Capra. No início do mesmo mês, Vianna e Alkimin haviam 
visitado o campus da TTU, representando o Lactec. 

“Um dos grandes diferenciais do mestrado ofertado pelo Lactec é seu corpo docente, formado por 
profissionais de nosso quadro próprio, com ampla experiência prática em suas áreas de atuação. 

São pesquisadores que conhecem os problemas atuais e têm know-how para propor soluções, 
proporcionando aos alunos uma formação sólida e inovadora”. 

Helio Padilha
Diretor de Desenvolvimento Tecnológico
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Visitas técnicas
Universitários do Paraná, de Santa Catarina e, inclusive, do vizinho Paraguai estiveram nas unidades do 
Lactec, em Curitiba, para visitas técnicas aos laboratórios da instituição. O contato com pesquisadores e 
com as rotinas de um dos maiores centros de tecnologia e inovação do país contribuem com a formação 
dos futuros profissionais e também ajudam a despertar o interesse pela pesquisa. Em 2019, passaram pelas 
unidades do Lactec alunos dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), campus de Irati (PR), da Católica de Santa Catarina, 
campus Joinville, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus Pontal do Paraná, e da Facultad 
Politécnica da Universidad Nacional de Asunción (UNA), do Paraguai

Clientes e 
parceiros industriais
Em 2019, a área Comercial investiu mais esforços para buscar novas oportunidades de negócios para os 
segmentos de Serviços Tecnológicos e Inovação e de Ensaios e Análises Laboratoriais, sem descuidar, no 
entanto, da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é igualmente importante para a empresa. 
A proposta foi a de diversificar os mercados de atuação do Lactec, a partir da aproximação com potenciais 
clientes das áreas de saneamento, resíduos, efluentes e meio ambiente; papel, celulose e reflorestamento; 
energia solar e eólica; rodovias e ferrovias; agronegócio e de tecnologia da informação.

Outra ação importante da área Comercial, em 2019, foi a consolidação de um novo formato de apresentação 
do portfólio do Lactec, contemplando um “combo de serviços”. Trata-se de uma solução ideal para 
empreendimentos que demandam contratações recorrentes de serviços técnicos especializados e equipes 
de profissionais de diferentes áreas. Há dois contratos em vigência dentro dessa modalidade, firmados 
com a Copel e com a Santo Antônio Energia.

A Equatorial Energia promoveu, no início de 
julho, em Brasília (DF), um workshop, envolvendo 
a alta direção, gestores e técnicos do grupo, 
no qual especialistas do Lactec, a convite da 
holding, apresentaram as principais tendências 
tecnológicas em infraestrutura, digitalização de 
processos e novos modelos de negócio, levando em 
consideração as transformações do setor elétrico. 
As palestras sobre os temas atuais ficaram a cargo 
do gerente comercial do Lactec, Carlos Ribas, e dos 
pesquisadores Juliano Andrade, Luiz Felipe Toledo 
e Lourival Lippmann, que atuam diretamente em 
linhas de PD&I nas áreas de armazenamento e 
microgrids, eletromobilidade e conectividade.

Combo de serviços

Lactec apresenta tendências tecnológicas à Equatorial Energia

Representantes da Libra Joint Project Team – equipe que integra o consórcio responsável pelo 
desenvolvimento do reservatório de óleo e gás localizado na Bacia de Santos – visitaram, no início de 
junho, as unidades do Lactec, em Curitiba. O propósito foi o de conhecer a estrutura de laboratórios e as 
soluções ofertadas pela instituição em projetos de P&D e serviços tecnológicos, que podem ser aplicáveis às 
atividades das plataformas de petróleo offshore. Um dos principais interesses é na melhoria de processos de 
fabricação e de manutenção para aumentar a vida útil de equipamentos expostos a ambientes agressivos. 
O grupo foi recepcionado pelo pesquisador da área de Sistemas Mecânicos do Lactec, André Chicoski, e 
pelo executivo de contas da área Comercial, Luiz Caetano Maciel.

Equipe do Consórcio de Libra visita Lactec
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Colaboradores
Investimos no desenvolvimento e valorização de nossos colaboradores, pois temos a plena convicção 
de que isso se reflete de maneira positiva no desempenho de nossa empresa. Continuamos, em 2019, a 
trabalhar no aperfeiçoamento de nossas práticas de gestão de pessoas e de proximidade no relacionamento. 
A conquista do Selo Great Place to Work (GPTW), pelo segundo ano consecutivo, mostra que estamos no 
caminho certo, embora tenhamos ainda muito trabalho pela frente.

A área de Gestão de Pessoas (GPE) promoveu, em 
2019, o 2º ciclo de avaliação de desempenho entre 
colaboradores e gestores, considerando as seguintes 
competências: Gestão do Tempo e Produtividade; 
Trabalho em Time e Colaboração; Ética e Valores; 
Liderar, Inspirar e Desenvolver Pessoas; Inovação e 
Solução de Problemas; e Visão Global com Foco em 
Resultados. O gerente da GPE, Julio Lopes, realizou 
encontros com os empregados para esclarecer, 
pontualmente, os aspectos relacionados a cada 
uma das competências e apresentar o cronograma 
de avaliação.
Em um primeiro momento, os colaboradores 
fizeram uma autoavaliação e, na etapa seguinte, 
foram avaliados por seus respectivos gestores, 
recebendo, posteriormente, o feedback quanto ao 
seu desempenho. A iniciativa integra o programa 
Lactec Valoriza, que prevê, ainda, o Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI) - um estímulo à 
qualificação e crescimento na carreira. 

Iniciamos, em maio de 2019, o Programa Jornada 
de Liderança, que tem o propósito de desenvolver e 
aperfeiçoar nossos gestores (diretores e gerentes). 
Nessa primeira etapa, que se estendeu até 
outubro, foi aplicada uma avaliação, no método de 
‘assessment’ para o diagnóstico de comportamentos 
e competências. O programa terá continuidade 
em 2020, quando estão previstas as atividades de 
mentoria, coaching e encontros presenciais em 
grupo. 

Avaliação de desempenho

Desenvolvimento de líderes

Em 2019, entrou em vigor o Programa Lactec Premia, que tem o propósito de incentivar a melhoria 
na produtividade entre os colaboradores, premiando-os financeiramente pelo bom desempenho. A 
remuneração extra é concedida de acordo com as entregas das equipes para o cumprimento das metas 
estratégicas e das áreas, o que motiva o trabalho conjunto na busca por melhores resultados.

Lactec Premia

A aproximação com os colaboradores em encontros descontraídos para um café da manhã tem surtido 
bons resultados na implantação de melhorias nas práticas empresariais e de gestão de pessoas. Foi em uma 
dessas conversas que surgiu a ideia do Projeto Mobilidade Elétrica Lactec, apresentada pela pesquisadora 
Carolina Corrêa Durce, representando a equipe de Sistemas Elétricos (leia mais na página 22). No quinto 
ano de vigência do Café com o Presidente, Luiz Fernando Vianna recebeu 51 funcionários e 13 estagiários 
para diálogos abertos sobre o dia a dia dos colaboradores e da empresa. 

Café com o Presidente
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Conexão Lactec

Retrospectiva 2019

Na edição de fim de ano da reunião com os colaboradores, os gerentes fizeram breves apresentações 
sobre as principais realizações de 2019, nos segmentos de PD&I, laboratórios, serviços tecnológicos e 
também nas áreas Comercial, de Marketing, Inovação e Novos Negócios, Gestão de Pessoas e na nova 
Unidade Nordeste. O funcionário da área de Facilities, Dyogenes Aranha Garbato, resgatou os desafios na 
implantação do Projeto Mobilidade Elétrica Lactec e Kris Costa Pinho, do PMO, relembrou as etapas de 
criação e implementação do Lactec Gerencia (leia mais sobre esses assuntos nos Destaques do Ano).
Os coordenadores dos 19 projetos de P&D encerrados, em 2019, receberam as placas que simbolizam 
a conclusão dos trabalhos e que passam a fazer parte do “mural” com o acervo da produção técnico-
científica do Lactec, em exposição no hall da sede da empresa. O diretor de Operações Tecnológicas, Lauro 
Elias Neto, convidou os colaboradores a uma reflexão sobre como os projetos realizados pelo Lactec estão 
conectados ao propósito da empresa, impactando positivamente a vida das pessoas e contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável.
O Conexão Lactec de fim de ano se dedicou, ainda, a homenagear os funcionários com 15 anos de casa 
- parte da programação que foi conduzida pela diretora administrativa financeira, Katia Peroni. Foram 
homenageados o gerente André Ricardo Capra e os pesquisadores, Giordano Bruno Wolaniuk, Luiz 
Carlos Daemme e Rodrigo Jardim Riella. No final do dia, o momento foi de descontração no coquetel de 
confraternização entre os colaboradores.

A reunião geral, envolvendo funcionários, bolsistas e estagiários, foi batizada, em 2019, de Conexão Lactec. 
O nome reforça o intuito desse encontro, promovido a cada seis meses, que é o de fazer um balanço das 
atividades e buscar o envolvimento e comprometimento dos colaboradores com as metas de desempenho 
da empresa. Na reunião promovida em junho, além da apresentação dos resultados do primeiro semestre, 
a programação incluiu palestra, dinâmica de grupo e até mesmo um flash mob como provocação aos 
colaboradores para trabalharem com “ousadia” e “criatividade” em aderência aos valores da empresa. O 
encontro também serviu para o lançamento do novo propósito do Lactec (leia mais na página 23)



Relatório de Gestão 2019 Relatório de Gestão 2019

R E L A C I O N A M E N T OR E L A C I O N A M E N T O

48 49

Lactec na mídia
Conquistamos, ao longo de 2019, importante exposição na grande imprensa, em portais de notícias 
especializados no setor elétrico e em veículos locais. A mídia espontânea e estimulada por nossa área de 
Marketing deu visibilidade a projetos com os quais temos reforçado nosso posicionamento como um dos 
maiores centros de tecnologia e inovação do país. Confira, a seguir, as principais matérias.

Rádio BandNews Curitiba repercute 
programação de aniversário do Lactec e 
resgata um pouco da história da empresa.

O Lactec é um dos maiores centros de ciência 
e tecnologia do país, referência em soluções 
inovadoras para o segundo setor — como 
empresas, indústrias e concessionárias de 
energia.

“Além da infraestrutura de recarga, o principal 
desafio no momento é o custo de aquisição do 
veículo”, diz o engenheiro Carlos Gabriel Bianchin, 
pesquisador do Lactec, instituto de pesquisa 
sediado em Curitiba.

Para popularizar essas orientações, o instituto 
de pesquisa Lactec promoveu uma ação em 58 
escolas da região Sul do Brasil com gibis sobre 
o mexilhão-dourado. O projeto foi desenvolvido 
em parceria com a Engie Brasil, que administra 
11 usinas hidrelétricas.

Reportagem especial mostra como o Lactec 
tem participado das iniciativas de PD&I para 
colocar o Paraná à frente do avanço tecnológico 
na área de mobilidade elétrica.

Lactec comemora 60 anos

Na vanguarda da 
eletromobilidade

Pesquisa com espécie 
invasora é tema de série de 
reportagens

19 de março - Bandnews

24 de abril - Gazeta do Povo

26 de abril - G120 de março - Bem Paraná

Comemorações dos 60 
anos vira atração na cidade
Matéria repercutiu a ação promovida pelo 
Lactec no Centro Politécnico: o voo cativo em 
um balão de 30 metros, que podia ser avistado 
por quem passava pelas redondezas.

Editoria Desafio Natureza do G1 publicou série 
de reportagens sobre impactos ambientais, 
sociais e econômicos de espécies invasoras, 
destacando o trabalho do Lactec em parceria 
com a Engie para controle e manejo do 
mexilhão-dourado em 11 hidrelétricas.
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20 de maio - Mirian Gasparin

16 de junho - O Estado de São Paulo

17 de junho - Jornal nacional

28 de junho - BandNews

Portal de economia destaca 
participação do Lactec em 
evento do setor elétrico

Consultório portátil é citado 
como case no Estadão

Inovação em eletrônica 
embarcada

Gestão de pessoas é destaque 
em reportagem da Band News

Mirian Gasparin, jornalista especializada em 
economia, repercute participação em evento 
promovido pelo Canal Energia em que o Lactec 
ocupou espaço diferenciado e promoveu 
debates relevantes ao setor.

Matéria do Jornal Nacional destacou 
participação do Lactec no 8º Congresso 
Brasileiro de Inovação na Indústria. O executivo 
de Negócios, Persio Farah Serednicki, foi um 
dos entrevistados. Ele representou o Lactec, 
no estande da Embrapii, onde demonstrou 
um dos projetos inovadores da instituição: o 
consultório odontológico portátil.

As oportunidades de aprimoramento 
profissional que o Lactec oferece a seus 
colaboradores, como o curso de idiomas e o 
Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia, 
foram citados como exemplos de boas práticas 
em gestão de pessoas, na reportagem que 
encerrou a série Repense, da Band News 
Curitiba.

Por conta das boas práticas na gestão de 
pessoas, a empresa recebeu o Selo Great Place 
to Work, que certifica os melhores lugares para 
trabalhar.

O consultório odontológico portátil 
desenvolvido pelo Lactec foi um dos cases 
citados em matéria de O Estado de S.Paulo, que 
tratou das soluções inovadoras apresentadas 
pela indústria, durante evento promovido pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 
São Paulo.

As contribuições de uma das mais importantes 
instituições de ciência e tecnologia do país – o 
Lactec – para atender às demandas emergentes 
do setor elétrico em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação serão apresentadas durante a primeira 
edição do Energy Solutions Show [...], em São 
Paulo.

Testado recentemente no atendimento de índios em 
uma aldeia no Paraná, o consultório odontológico 
portátil está em processo de certificação para 
lançamento. Hoje, custaria cerca de R$ 300 mil, 
segundo Persio Farah Serednicki, responsável pela 
área de vendas da Lactec, unidade da Embrapii 
sem fins lucrativos e autossustentável.

Um dos destaques da feira de inovação é o 
consultório de dentista portátil. O equipamento 
é completo para levar saúde bucal a asilos e 
locais distantes.
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17 de setembro - RPC

Pioneirismo em projeto 
corporativo de mobilidade

Projeto Micromobilidade Elétrica Lactec foi 
destaque no jornal Meio-Dia Paraná, da RPC. 
Foram três entradas ao vivo, com a participação 
do presidente Luiz Fernando Vianna e outros 
colaboradores. A reportagem foi bastante 
dinâmica e interativa, com a jornalista Amanda 
Menezes como uma das pilotos de teste dos 
patinetes elétricos. 

“Nossa ideia foi usar nossa expertise em mobilidade 
elétrica e trazer isso para dentro da empresa. Fomos 
muito inspirados na questão do uso compartilhado, 
mas a gente resolveu fazer um projeto próprio.” Luiz 
Fernando Vianna, Presidente.

30 de agosto - Canal Energia

11 de julho - Revista Smart Energy 25 de setembro - Bem Paraná

Fórum de CEOs
no Canal Energia

Mobilidade
socioambiental

Soluções em mobilidade 
elétrica destaque

A matéria repercutiu as discussões promovidas 
durante o Fórum de CEOs, no 16º Encontro 
Nacional de Agentes do Setor Elétrico, 
realizado no Rio de Janeiro. O presidente Luiz 
Fernando Vianna falou sobre os investimentos 
viabilizados pelo Programa de P&D Aneel.

Matéria no portal e na edição impressa do Bem 
Paraná destacou o caráter socioambiental do 
projeto Micromobilidade Elétrica Lactec.

As soluções em projetos de P&D e inovação 
propostas pelo Lactec para o avanço tecnológico 
da mobilidade elétrica no país foram destaque 
em reportagem especial da revista Smart 
Energy, edição n.º 8. O presidente do Lactec, 
Luiz Fernando Vianna, falou sobre a expectativa 
de alavancagem da eletromobilidade, a partir 
da Chamada de P&D nº 22, da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

Luiz Fernando Vianna, presidente do Lactec, 
completou ao lembrar que os investimentos nes-
se programa vêm aumentando progressivamen-
te. [...] “Eu vejo as empresas investindo em P&D e 
de forma consciente, contribuindo, dessa forma, 
com a modernização do setor elétrico”, ressaltou 
ele.

“O fato é que há um movimento mundial pela 
descarbonização e o Brasil terá que se inserir 
nesse contexto. Nós, como empresa promotora 
do desenvolvimento tecnológico, estamos 
preparados para dar nossa contribuição à 
consolidação da mobilidade elétrica no país.” Luiz 
Fernando Vianna, Presidente.

A mobilidade socioambiental nunca esteve tão 
em evidência como nestes tempos. Deslocar-se 
com o mínimo de impacto ao meio ambiente 
está na agenda de muitas pessoas e empresas. 
O Lactec [...] também decidiu inserir a 
eletromobilidade em seu ambiente corporativo, 
trazendo para próximo de seus colaboradores a 
temática que, há mais de sete anos, vem sendo 
o foco de uma de suas linhas de pesquisa.
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16 de outubro - Canal Energia

14 de novembro - Canal Energia

Referência em cyber security 
para o setor elétrico

Digitalização do
setor elétrico

Portal destacou o vanguardismo do Lactec 
na área de segurança cibernética ao divulgar 
inauguração da Unidade Nordeste do Lactec, 
em Salvador. 

Diretor de Operações Tecnológicas foi um dos 
entrevistados na reportagem especial que 
abordou as transformações do setor elétrico a 
partir digitalização e criação de novos modelos 
de negócios.

O instituto de tecnologia e inovação Lactec 
inaugurou nesta quarta-feira, 16 de outubro, um 
novo laboratório na Bahia que – entre outras 
pesquisas a serem desenvolvidas – promete ser 
referência em segurança cibernética aplicada 
ao setor elétrico.

O diretor de operações do Lactec, Lauro Elias 
Neto, destacou que há uma tendência de 
descentralização da produção de energia, com 
a consequente criação de um mercado de 
sistemas de armazenamento [...]. No entanto, 
para realizar a gestão desses equipamentos, 
serão necessárias tecnologias que entreguem a 
informação em tempo real para o consumidor 
e às concessionárias, seja para o simples 
monitoramento, seja para a tomada de decisão 
de quando vai consumir ou injetar energia na 
rede.

16 de outubro - Energia hoje

Expansão da atuação no 
Nordeste
Portal de notícias do setor elétrico repercutiu 
inauguração da nova unidade, em Salvador, 
destacando estratégia da empresa em dar 
suporte à região que vem se destacando nos 
cenários da energia eólica e solar.

A aposta do Lactec em ampliar sua atuação 
considera diversos fatores relacionados às 
transformações que o setor elétrico vem 
experimentando nos últimos anos. Um deles 
é a expansão das fontes eólica e fotovoltaica, 
especialmente no Nordeste.

8 de outubro - Canal Energia

Monitoramento ambiental
de hidrelétricas

O veículo especializado no setor elétrico 
repercutiu o projeto de P&D da CTG Brasil 
coordenado pelo Lactec para monitoramento 
de plantas aquáticas.

A coordenadora do projeto, pesquisadora 
da área de Geossoluções do Lactec, Danielle 
Drago, explica que as informações para 
o monitoramento do reservatório serão 
reunidas em um sistema de fácil visualização e 
interpretação. A solução será associada, ainda, 
a um mecanismo de alerta para situações em 
que a movimentação das plantas aquáticas 
represente risco à operação da hidrelétrica.



Relatório de Gestão 2019 Relatório de Gestão 2019

E V E N T O S  E  P R E M I A Ç Õ E SE V E N T O S  E  P R E M I A Ç Õ E S

56 57

Recebemos da Copel Distribuição o troféu de 
“Melhor Executora em Projetos de P&D”, em 
um evento interno de compartilhamento de 
informações sobre os resultados de projetos 
concluídos até 2018. Temos uma parceria de 
longa data para o desenvolvimento de técnicas, 
metodologias e, inclusive, produtos, que têm 
contribuído para a facilitação e aprimoramento 
das rotinas operacionais, com reflexos positivos 
no desempenho da distribuidora. O diretor de 
Operações, Lauro Elias Neto, recebeu o troféu das 
mãos do superintendente de Smart Grid e Projetos 
Especiais da Copel Distribuição, Julio Omori.

Ao final do evento, realizado em setembro, houve a premiação simbólica em reconhecimento ao resultado 
de três P&Ds executados pelo Lactec ou nos quais participamos. O primeiro lugar foi para o desenvolvimento 
de uma metodologia para manutenção em linha viva. O projeto de um capacete com sensor de proximidade 
de campo elétrico, que rendeu à Copel sua primeira patente internacional, ficou com a segunda colocação. 
O terceiro foi o da pesquisa que resultou em uma metodologia e sistemática para quantificação da vida 
útil de medidores eletrônicos de energia elétrica, por meio de ensaios simplificados de envelhecimento 
acelerado. 

Prêmios e reconhecimentos

Melhor Executora em
Projetos de P&D

Buscamos a excelência em nossas atividades e no relacionamento com nossos públicos. Em 2019, o 
esforço para aprimorar nossas entregas mereceu, novamente, o reconhecimento de clientes e parceiros. 
A competência de nosso time de pesquisadores também foi reconhecida em premiações importantes em 
âmbito nacional e internacional.

EVENTOS 
E PREMIAÇÕES

Excelência na
prestação de serviços

Recebemos da Copel, no início de dezembro, a 
certificação de Fornecedor Nível Ouro concedida 
em reconhecimento ao “desempenho exemplar” 
na prestação de serviços para os negócios de 
geração e transmissão, ao longo de 2019. O 
gerente do segmento de Ensaios e Análises 
Laboratoriais do Lactec, André Capra, representou 
a empresa na cerimônia de entrega da certificação, 
realizada no início de dezembro, no Museu Oscar 
Niemeyer, em Curitiba. O certificado foi entregue 
pelo Superintendente de Gestão do Patrimônio 
Imobiliário da Copel Geração e Transmissão, 
Carlos Eduardo Medeiros.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o/

Co
pe

l



Relatório de Gestão 2019 Relatório de Gestão 2019

E V E N T O S  E  P R E M I A Ç Õ E SE V E N T O S  E  P R E M I A Ç Õ E S

58 59

Prêmio IEL de Estágio 2019

Pesquisadores premiados por trabalho
na área de emissões veiculares

As práticas de estímulo e valorização de estagiários adotadas pelo Lactec foram reconhecidas pelo Instituto 
Euvaldo Lodi no Paraná, na edição 2019 do Prêmio IEL de Estágio. Foi a oitava vez que figuramos entre 
as organizações empresariais premiadas, na categoria “Empresa Destaque de Médio Porte”. A natureza 
de nossas atividades é um dos principais atrativos para os acadêmicos pela grande oportunidade de 
aprendizado. Os estudantes têm a possibilidade de aplicar o que estão aprendendo, na prática e de forma 
inovadora. Na cerimônia realizada no início de setembro, na sede da Fiep, o gerente de Recursos Humanos, 
Sidnei Carloto, representou a empresa na entrega da premiação.

Os pesquisadores Luiz Carlos Daemme, da área de Ensaios em Motores e Veículos, e Renato Penteado 
Neto, da área de Sistemas Mecânicos, conquistaram o prêmio de Melhor Trabalho Técnico no Simpósio 
Internacional de Engenharia Automotiva (Simea) pelo artigo “Impacto nas emissões reguladas e não 
reguladas na regeneração de um filtro de partículas (DPF) em veículo comercial leve do ciclo diesel”. O tema 
proposto é aderente às atuais preocupações quanto à mitigação no impacto das emissões veiculares sobre 
as mudanças climáticas e o movimento mundial pela economia de baixo carbono. Daemme foi coautor de 
outro trabalho apresentado no Simea 2019 – Speciated hydrocarbon analysis in exhaust emissions of flex 
fuel vehicles -, que mereceu uma Menção Honrosa. A cerimônia de premiação aconteceu em outubro, em 
São Paulo. 

O desempenho de nossos pesquisadores para 
oferecer soluções inovadoras de desenvolvimento 
tecnológico foi, novamente, destaque no 
Seminário Nacional de Produção e Transmissão 
de Energia Elétrica (SNPTEE), realizado em 
novembro, em Belo Horizonte (MG). Dois dos 
trabalhos técnicos apresentados ficaram entre os 
melhores da 25ª edição do maior evento nacional 
do setor. Participamos com 14 trabalhos ao todo.
O informe técnico intitulado “Monitoramento On-
Line de Chaves Seccionadoras por Sistema Não 
Invasivo” ficou com o 2º lugar, no Grupo de Estudo 
de Subestações e Equipamentos de Alta Tensão. 
Os autores do trabalho são os pesquisadores do 
Lactec Lourival Lippmann Júnior, Bruno Marchesi, 
Rafael Wagner, Amanda Canestraro e Victor Barpp 
Gomes, que fez a apresentação no SNPTEE. 
Também assinam como coautores Bogdan 

Trabalhos premiados no SNPTEE

“Nosso esforço para propor alternativas de aprimoramento técnico e operacional em toda 
a cadeia produtiva do mercado de energia é condizente com as necessidades e expectativas 
dos players do setor. O resultado de nossa participação no SNPTEE é prova disso.” 

Lauro Elias Neto
Diretor de Operações Tecnológicas

Tomoyuki Nassu, da UTFPR, Marcos Scremin 
e Vanderlei Zarnicinski, da Copel. O diretor de 
Desenvolvimento Tecnológico do Lactec, Helio 
Padilha, recebeu a premiação, representando o 
grupo na cerimônia.
O outro trabalho premiado foi o de “Mapeamento 
Geográfico da Viabilidade da Implantação de 
Usinas Heliotérmicas CSP por Cilindro-Parabólicos 
nas Diversas Regiões Brasileiras”, que conquistou 
o 2º lugar, no Grupo de Estudo de Geração Eólica, 
Solar e Armazenamento. O trabalho é assinado 
pelas pesquisadoras do Lactec Danielle Drago, 
Kristie Kaminski Kuster e Ana Paula Oening e pelo 
ex-bolsista da instituição Eduardo Chiarani, que 
fez a apresentação do informe técnico durante o 
evento. Luis Alexandre Catussi Paschoalotto, da 
Cesp, também assina como coautor.
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XIX Congresso Brasileiro do
Ministério Público de Meio Ambiente

A coerência de nossa atuação com os principais desafios para o desenvolvimento sustentável do setor 
produtivo brasileiro tem feito com que nossos gestores e especialistas sejam cada vez mais requisitados 
para compartilhar conhecimento e percepções sobre tendências tecnológicas e de inovação, em eventos 
técnicos. Em 2019, participamos de diversos encontros de alto nível técnico promovidos pelo setor 
elétrico, de petróleo e gás, eletroeletrônico, automotivo e nas áreas de meio ambiente e recursos hídricos. 
Marcamos presença, também, com estandes em feiras técnicas e de negócios, consolidando parcerias e 
prospectando novos potenciais clientes.
Além dos eventos já mencionados no capítulo Destaques do Ano, como o Energy Solutions Show, Enase e 
XXV SNPTEE, elencamos a seguir algumas das principais participações.

A experiência que o Lactec vem acumulando na área 
de segurança de barragens motivou a participação 
da pesquisadora e mestre em Meio Ambiente 
Gleiciane Fernanda de Carvalho Blanc, no painel 
“Desastres ambientais e grandes projetos”, durante 
o XIX Congresso Brasileiro do Ministério Público de 
Meio Ambiente, realizado no final abril, em Curitiba. 
As discussões do evento se concentraram em temas 
como compliance ambiental, governança para a 
sustentabilidade, agrotóxicos e regulação, direito 
dos animais, pagamentos por serviços ambientais 
(PSA), saneamento e resíduos sólidos, desastres 
ambientais e grandes projetos.

Eventos

Know-how do Lactec em PD&I foi apresentado em 
evento na capital chinesa Pequim, em agosto. O 
diretor Lauro Elias Neto foi um dos debatedores 
no painel que tratou das oportunidades de 
investimento no mercado de energia, considerando 
o aproveitamento do potencial nas áreas de 
petróleo e gás, renováveis e transmissão. Falou 
sobre as perspectivas para o setor energético, 
diante da atual conjuntura político-econômica no 
Brasil. O Lactec e importantes players da China, com 
forte atuação no setor elétrico brasileiro - como a 
State Grid e a China Three Gorges Corporation - CTG 
Brasil - já têm parcerias em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação nas áreas de geração, 
transmissão e distribuição de energia.

Como o Lactec vem contribuindo para o crescimento 
das cidades inteligentes. Esse foi um dos assuntos 
levados pelo presidente do instituto, Luiz Fernando 
Vianna, à reunião promovida pela OAB-Paraná, no 
final de julho, na sede da entidade, em Curitiba, 
que teve como tema central: “Como o Direito 
Pode Alavancar o Desenvolvimento das Cidades 
Inteligentes”. O executivo apresentou exemplos 
de cidades ao redor do mundo, que estão mais 
adiantadas na adoção de tecnologias digitais 
para aprimorar os serviços públicos ofertados aos 
cidadãos. Vianna lembrou que o Lactec já acumula 
expertise em soluções tecnológicas voltadas às smart 
cities. Entre os projetos de PD&I já executados estão 
os de redes inteligentes e de mobilidade elétrica.
O mesmo tema foi debatido em eventos promovidos 
pela Sociedade de Advogados Demeterco & Sade, 
em setembro, e pelo Campus Rebouças de Inovação 
e Aceleração (CRIA), em novembro.

GRI China-Latam
Infra Summit & Week 2019

O presidente Luiz Fernando Vianna foi um dos 
debatedores do painel Desempenho do Brasil em 
Inovação e o Apoio à Gestão Empresarial, durante 
a 30ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, 
Eletrônica, Energia e Automação - FIEE Smart Future, 
realizada em julho, em São Paulo. Representando a 
Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação (Abipti), Vianna expôs o 
panorama global dos investimentos em inovação, 
atendo-se ao desempenho do Brasil e às políticas 
de fomento a projetos de PD&I no país. Também 
apresentou vários cases de projetos de PD&I 
executados pelo Lactec para os quais as empresas 
contratantes se valeram dos mecanismos de 
incentivo para desenvolver produtos e aprimorar 
suas rotinas técnico-operacionais.
Vianna participou do painel da Smart Future ao lado 
do secretário de Empreendedorismo e Inovação 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), Paulo César Alvim, e Diretor 
e Coordenador do Grupo de PD&I da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), 
Luciano Cardim, que atuou como moderador.

FIEE Smart Future 2019

Smart Cities na pauta da OAB-PR
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Pesquisadores do Lactec puderam compartilhar suas experiências e conhecimentos técnicos em projetos 
de segurança de barragens, monitoramento ambiental de reservatórios e aproveitamentos hidrelétricos, 
no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (SBRH) - um dos maiores e mais importantes eventos do setor 
no país. A 23ª edição do simpósio foi realizada, em novembro, em Foz do Iguaçu. A gerente da área de 
Meio Ambiente, Rosana Colaço Gibertoni, falou sobre a “Qualidade das Informações e a Resiliência dos 
Planos de Ações Emergenciais”, apresentando um panorama sobre diversos PAEs de empreendimentos 
brasileiros.
No evento paralelo, que discutiu as “Tecnologias e Inovações em Recursos Hídricos”, o pesquisador 
João Paulo Saboia apresentou o projeto de P&D coordenado pelo Lactec para “Monitoramento do 
desenvolvimento e deslocamento de bancos de macrófitas aquáticas em reservatórios, empregando 
geotecnologias e técnicas de sensoriamento remoto”. 
O Lactec também esteve representado na mesa redonda que discutiu “O Presente e o Futuro da 
Hidreletricidade no Brasil” pelo pesquisador da área de Sistemas Elétricos, Daniel Detzel. Sua palestra tratou 
das consequências da perda de capacidade de reservação para a geração hidrelétrica com a expansão das 
usinas a fio d’água. Os pesquisadores apresentaram, ao todo, 10 trabalhos técnicos no XXIII SBRH.

XXIII Simpósio Brasileiro
de Recursos Hídricos
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O presidente, Luiz Fernando Vianna, participou, em 
setembro, do 12º Fórum Latino-Americano de Smart 
Grid, em São Paulo, como um dos debatedores do 
painel que discutiu alternativas para a efetividade 
da digitalização na melhoria do desempenho 
operacional, redução de custos e segurança de 
informações, no setor elétrico. Destacou o papel 
das instituições de tecnologia nesse processo de 
transformação, com o provimento de soluções 
nacionais em produtos e processos, citando 
projetos de PD&I executados pelo Lactec na área, 
como o de um medidor inteligente com sistema 
de segurança com certificação digital e o sensor 
inteligente para redes de distribuição.
O pesquisador sênior Lourival Lippmann Júnior 
também esteve entre os convidados do 12º Fórum 
Latino-Americano de Smart Grid, apresentando 
os “Protocolos Emergentes para Conectividade 
de IoT”. O tema também está entre as linhas de 
pesquisas do Lactec para aprimorar e dar robustez 
aos sistemas de comunicação do setor elétrico. 
Além de um panorama geral sobre o assunto, falou 
sobre os critérios que devem ser levados em conta 
para a escolha de protocolos mais adequados de 
acordo com o tipo de aplicação.

12º Fórum Latino-Americano
de Smart Grid

Encontro do Programa de 
Iniciação Científica

Amcham Talks – 
Festival de Inovação

Inspirar jovens acadêmicos a abraçarem a pesquisa 
e a inovação como um caminho para promover o 
desenvolvimento tecnológico com responsabilidade 
socioambiental. Esse foi o propósito da palestra 
do presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
no Encontro do Programa de Iniciação Científica 
da Universidade Positivo, realizado no início de 
outubro. Ao lado de representantes da instituição, 
da Fundação Araucária e da Novozymes, Vianna 
discutiu o papel do pesquisador frente aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, apresentando 
cases de projetos de P&D do Lactec e sua conexão 
com os ODS.

O formato diferenciado do evento promovido pela 
Amcham, no shopping Pátio Batel, em Curitiba, 
possibilitou ao Lactec levar para um público 
diverso informações sobre as principais tendências 
tecnológicas e de inovação da atualidade. O 
presidente Luiz Fernando Vianna participou do 
Festival de Inovação da Amcham como mediador 
das apresentações feitas por representantes da 
Copel e Renault. Foram abordados os temas de 
mobilidade elétrica e os desafios para avançar 
nesse segmento, as mudanças de valores para as 
novas gerações e as tecnologias que estão surgindo 
para acompanhar essas transformações, além da 
participação das startups em todo esse processo.
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94 eventos nacionais

26 eventos internacionais
8 diferentes países

12 estados + Distrito Federal
23 cidades

* Incluindo 16 eventos internacionais realizados no BrasilProjetos de PD&I, que desenvolvemos no Nordeste 
do país, foram apresentados, no início de dezembro, 
em Salvador, no Bahia Energy Meeting - importante 
evento do segmento de energias renováveis. A 
pesquisadora da área de Sistemas Elétricos do 
Lactec, Carolina Corrêa Durce, apresentou o projeto 
de eletrificação rural, que está sendo desenvolvido 
em parceria com a Companhia de Eletricidade 
do Estado da Bahia (Coelba). A “Otimização de 
Sistemas Híbridos Diesel - Fotovoltaico com o 
uso de Armazenamento de Energia” foi o tema da 
palestra do pesquisador Felipe Lachovicz, também 
da área de Sistemas Elétricos. O consultor da área 
de Sistemas Mecânicos, João Borba, falou sobre o 
projeto em parceria com a Global Participações em 
Energia (GPE) para estudar o aproveitamento do 
potencial energético das ondas do mar.

O presidente do Lactec, Luiz Fernando Vianna, foi 
um dos palestrantes na sessão da Smart Energy 
CI&Expo, que tratou do tema “Cidades Inteligentes”. 
O evento foi realizado no final de novembro, na 
sede da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep), em Curitiba. O executivo apresentou 
cases de cidades ao redor do mundo, que estão 
mais adiantadas na aplicação de tecnologias 
para tornar os serviços públicos essenciais mais 
sustentáveis e inclusivos, como é o caso de 
Shenzhen, na China, que eletrificou 100% de sua 
frota de ônibus do transporte coletivo e de táxis. 
Vianna também apresentou projetos de PD&I nas 
áreas da mobilidade elétrica, redes inteligentes e 
segurança cibernética, que vem sendo realizados 
pelo Lactec e representam avanços importantes 
para o desenvolvimento das cidades inteligentes 
no Brasil.

Bahia Energy Meeting

Smart Energy CI&Expo
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Canadá Espanha

Estados Unidos França
China

Japão

Ceará
Rio Grande do Norte
Pernambuco
Bahia
Goiás
Distrito Federal
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Peru

Panamá
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95
ARTIGOS

PUBLICADOS

72 23

3857

em anais de
eventos técnicos

em âmbito
nacional

em âmbito
internacional

em periódicos
técnico-científicos

O desempenho de nossos pesquisadores e bolsistas em relação ao compartilhamento de informações 
sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entre outros estudos, foi bastante positivo, em 
2019: fato que denota o comprometimento dos profissionais do Lactec com a excelência na condução 
e resultados desses trabalhos. Os artigos técnico-científicos publicados, ao longo do ano, em anais de 
eventos e periódicos de abrangência nacional e internacional, são, em grande parte, resultado do trabalho 
colaborativo entre os grupos internos de pesquisa e parceiros estratégicos. Essas equipes envolvem 
profissionais de diferentes áreas para atuar em linhas temáticas, que exigem uma ampla gama de 
competências.
Além de contribuir com desenvolvimento tecnológico, a relevante produção técnico-científica reforça 
nosso compromisso com a formação e qualificação do corpo de profissionais. Convém lembrar que, nos 
números apresentados a seguir, não estão contabilizados os relatórios resultantes dos projetos de PD&I, 
que também se constituem em um valioso acervo técnico-científico.

PRODUÇÃO 
TÉCNICA E 
CIENTÍFICA
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Propriedade Intelectual

Somos uma empresa de tecnologia e inovação e procuramos zelar por nosso patrimônio técnico e 
tecnológico, como forma de proteger nossas invenções e, também, estimular o potencial criativo de nossos 
pesquisadores. Em 2019, conquistamos duas patentes de invenção (veja infográfico anexo) - uma delas 
concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e outra internacional, concedida pelo 
Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO). 
Além das patentes, obtivemos os certificados de registro de dois soft wares desenvolvidos por nossos 
pesquisadores da área de Eletrônica para aplicação em sensores inteligentes e o certificado de registro de 
propriedade de desenho industrial da configuração aplicada em flutuador de painel fotovoltaico.

PATENTES

Remote Controlled Robotic Equipment for Tree Pruning 
near Energized Power Lines

Base de Verificação Geradora de Ondas Acústicas

Titulares
Lactec
FEERGS - Ferramentas e Equipamentos Elétricos
Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Titular
Lactec

Concessão USPTO
1.º de outubro de 2019

Concessão INPI
12 de novembro de 2019

REGISTROS

Configuração aplicada a/em 
flutuador painel fotovoltaico

Soft ware embarcado da Remota com 
sincronismo com 3 Sensores para 
medição dos três angulos de fase entre 
a BT e as três correntes da AT (V4008)

Soft ware embarcado do Sensor com 
sincronismo a Remota para medição de 
fase entre corrente e tensão (V4006)

Elejor - Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A.
Lactec

Lactec
 • Guilherme Pereira de Resende
 • Rafael Wagner
 • Vilson Rodrigo Mognon
 • Carlos Ademar Purim
 • Rodrigo Jardim Riella

Coelba
 • Francisco José Rocha de Santana
 • Gustavo Travassos Aguiar da Silva

Concessão
2 de janeiro de 2019

Expedidos em
29 de outubro de 2019

Desenho Industrial

Programas

Titulares

Autores

Marcas
Patente de Invenção/
Modelo de Utilidade

Desenho
Industrial

Software

Total de depósitos 
até 2019

Protocolado em 
2019

Total de patentes 
concedidas até 2019

9

9

39 8 14

2-4-
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Pesquisa, Desenvolvimento
& Inovação
Em 2019, concluímos 18 projetos de pesquisa e desenvolvimento, mantendo volume semelhante ao de 
anos anteriores. Tão importante quanto apresentar números é falar do esforço empreendido para agregar 
cada vez mais valor aos nossos projetos, oferecendo soluções inovadoras a custos competitivos aos 
nossos clientes. Ao mesmo tempo, adicionamos valor ao nosso próprio portfólio, aprimorando nossas 
competências em temas que estão entre os principais desafios técnicos e tecnológicos da atualidade.
A entrega desses projetos tem significado muito mais amplo que o mero cumprimento do contrato junto 
aos nossos clientes. Representa nossa contribuição para o desenvolvimento de novos produtos, processos 
e tecnologias, que impactam positivamente no desempenho das empresas, na melhoria da qualidade 
ambiental e da qualidade de vida das pessoas.
Listamos, a seguir, os projetos concluídos em 2019. Apresentamos, ainda, um resumo de alguns dos 
projetos, finalizados ou em andamento, que foram elencados pelas áreas para figurar como destaque 
neste relatório.

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

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

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

Fibra óptica – análise de risco de escorregamentos de taludes, utilizando instrumentação geotécnica de 
fibra óptica e modelagem interativa

Plataforma experimental de automação de alimentadores de distribuição da Cocel

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

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

DESEMPENHO
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Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas inteligentes – infraestrutura 
(parte 1) –  módulo 3 – desenvolvimento de uma metodologia de compressão 
de dados que aproveite as características dos sinais oscilográficos, visando a 
sua armazenagem de forma contínua

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

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

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

Pesquisa e desenvolvimento de sistema para monitoração de baterias

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

Desenvolvimento de protótipos de equipamentos para ensaio mecânico em EPI e EPC utilizados em 
trabalhos com linha viva

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

Estudo de Tillandsia spp. (bromeliaceae) nas redes de distribuição de energia elétrica

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

Geração CIII

Termopernambuco

COELBA

Securecloud – secure big data processing in untrusted clouds

Um dos projetos concluídos, em 2019, foi o que 
propôs novas técnicas para eficientização e 
diminuição da emissão de poluentes para usinas 
termelétricas a gás em ciclo-combinado. O P&D 
foi desenvolvido em conjunto com a Usina Elétrica 
a Gás de Araucária (UEGA). Na unidade, o calor 
gerado nas duas turbinas a gás, que movimentam 
o gerador, é aproveitado em duas caldeiras de 
recuperação, produzindo vapor para movimentar 
uma terceira turbina. A proposta do projeto foi 
desenvolver a aplicação de técnicas de emissão 
acústica para monitorar os balões de baixa e 
alta pressão onde o vapor é armazenado e, com 
isso, monitorar a integridade estrutural desses 
equipamentos.
Sensores monitoram continuamente, em tempo real, 
se existe a propagação de trincas no aço estrutural 
que forma a carcaça dos balões e possibilita, ainda, 
a detecção de componentes soltos ou vazamento 
de válvulas em torno do equipamento. Os sensores 
são integrados por um protocolo de comunicação, 
que leva os sinais até um hardware, desenvolvido a 
partir de equipamentos comerciais e operado por 
um soft ware aberto e desenvolvido em LabView. 
Como resultado, aumenta-se a disponibilidade dos 
equipamentos e da planta, a partir da manutenção 
preditiva proporcionada pelo projeto.

Redução de 
emissões de térmicas

O projeto de P&D coordenado pela área de 
Estruturas Civis, em parceria com a Taesa, teve o 
objetivo de desenvolver uma metodologia assertiva 
para o diagnóstico dos processos corrosivos nas 
hastes de âncoras de torres estaiadas de linhas de 
transmissão, baseada na combinação de técnicas 
eletroquímicas e de reflectometria de impulso, 
que possibilitasse a manutenção preditiva dessas 
estruturas. A proposta leva em conta um problema 
comum às concessionárias: a dificuldade de 
identificar o desgaste dos componentes enterrados, 
devido à combinação de fatores de exposição, 
esforço mecânico e cargas elétricas.
Após uma série de ensaios laboratoriais e em 
campo - usando a LT 230 kV Paraíso - Açú para o 
estudo de caso - foi proposto o desenvolvimento 
das técnicas conjugadas de potencial de circuito 
aberto, análise de íons do solo e da avaliação 
da corrosão por medição da corrente contínua e 
alternada circulantes nos estais. Todas as análises 
propostas foram avaliadas comparativamente e de 
forma complementar, de modo a desenvolver uma 
metodologia que, apoiada por um soft ware em rede 
neural, aumentasse a assertividade do diagnóstico, 
permitindo a priorização da manutenção baseada 
no critério de suscetibilidade à corrosão.

Metodologia de diagnóstico e 
inspeção em LTs
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A área de Sistemas Elétricos está trabalhando no 
desenvolvimento de um sistema automatizado 
com algoritmos eficientes e robustos para detectar, 
classificar automaticamente e localizar, em 
tempo real, faltas de alta impedância na rede de 
distribuição, em presença de geração distribuída. 
O sistema deverá ser composto por ferramentas 
computacionais para análises oscilográficas 
das correntes e tensões disponibilizadas por 
dispositivos eletrônicos inteligentes, relés, 
sensores de tensão e de corrente e medidores 
inteligentes de energia instalados na subestação 
e ao longo da rede de distribuição. Além disso, 
o sistema deverá disponibilizar as informações 
pertinentes no sistema de automação e no 
centro de operação da Copel Distribuição.

Mais eficiência na identificação 
de faltas

A área de Materiais está executando um projeto de P&D junto à Celesc com o propósito de desenvolver 
uma nova configuração para a rede aérea compacta, que possibilite sua utilização em regiões de média 
e elevada agressividade ambiental. Essa tecnologia tem se mostrado vantajosa em relação às redes 
convencionais, aumentando a confiabilidade do sistema elétrico. No entanto, sua aplicação é inviável em 
ambientes agressivos, como áreas industriais e litorâneas, por exemplo, em função dos mecanismos de 
envelhecimento e degradação que atuam sobre os materiais poliméricos. 
Nesse projeto, atualmente na fase de cabeça-de-série, estão sendo desenvolvidos, em conjunto com 
parceiros industriais, protótipos de espaçadores e isoladores tipo pino com novo design e nova formulação 
de material. Também estão sendo avaliadas novas alternativas de cabos cobertos. Na foto, a rede piloto 
com acessórios poliméricos desenvolvidos no projeto P&D, instalada a 50 metros da orla marítima, no 
Balneário Barra do Sul (SC).

Melhor desempenho
em redes

Metodologia para 
compressão de sinais elétricos
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Atualmente, os oscilógrafos e medidores de qualidade da 
energia armazenam oscilografias apenas quando algum 
limite preestabelecido é atingido, ou seja, quando há 
algum evento de disparo. Sem isso, não há oscilografia, o 
que cria dificuldades à geração de evidências em caso de 
reclamações ou mesmo ressarcimentos por faltas nos 
sistemas elétricos. A proposta do projeto realizado pela 
área de Eletrônica para a Neoenergia foi desenvolver um 
método de compressão de dados para sinais elétricos 
de tensão e corrente (oscilografias), que possibilitasse 
a armazenagem contínua, por meses, com reduzido 
espaço em memória. Do contrário, esse armazenamento 
chegaria a 25 gigabytes por dia de análise.
O método desenvolvido aproveita as características 
dos sinais de oscilografia, visando a sua 
armazenagem de forma contínua, sem necessidade 
de um evento de disparo. Uma vez validada, a 
metodologia foi implantada em protótipos de 
medidor de qualidade da energia com função 
de oscilografia contínua e comunicação remota 
para operação em campo. Durante o projeto, 
finalizado em 2019, foram desenvolvidos quatro 
protótipos para testes e validação.
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Ensaios e Análises
Laboratoriais
O comprometimento de nossos profissionais com a excelência nos serviços de ensaios e análises 
laboratoriais teve reflexos positivos no resultado do segmento, que registrou um crescimento de 8% na 
receita, em 2019, na comparação com o ano anterior (mais informações no capítulo de Desempenho 
Econômico-Financeiro). O incremento na receita é decorrente do aumento no volume de ensaios realizados 
nos contratos com parceiros já consolidados e das oportunidades geradas, a partir da interação entre as 
áreas comercial e técnica, que resultaram na conquista de novos clientes.
Com a perspectiva de continuar crescendo, concluímos, em 2019, a atualização e implantação do Software 
de Gestão Laboratorial (Autolab) para aprimorar a operação dos laboratórios. A nova versão permite o 
gerenciamento de todos os processos, desde a aprovação do serviço pelo cliente até a realização dos 
ensaios e emissão dos relatórios. Esse passo a passo pode ser acompanhado de forma online pelo cliente. O 
novo sistema também dá suporte ao controle de insumos e equipamentos, relatórios gerenciais e cadastro, 
além de representar um avanço importante para os processos de acreditação de nossos laboratórios.
Apresentamos, a seguir, alguns dos fatos relevantes no desempenho das áreas de Ensaios e Análises 
Laboratoriais, ao longo de 2019.

Foram firmados, em 2019, dois novos contratos, 
que visam à adequação da infraestrutura dos 
laboratórios da área de Ensaios em Motores e 
Veículos para atendimento às novas normas de 
emissões estabelecidas pela Resolução Conama nº 
490, dentro do Programa de Controle da Poluição do 
Ar por Veículos Automotores (Proconve). Parte dos 
equipamentos já foi adquirida, mas a reestruturação 
de fato se dará ao longo de 2020. Um terceiro 
contrato firmado, em 2019, prevê a realização de 
projeto de pesquisa e desenvolvimento, também 
relacionado à regulamentação, que define limites 
máximos mais restritivos de emissão, a partir de 
2022. 
A adaptação de nossa infraestrutura para atender 
às demandas do mercado, no que diz respeito 
à legislação e normas de qualidade, é uma 
preocupação constante não apenas na área de 
motores e veículos, mas em todos os segmentos da 
indústria.

Um dos serviços prestados pela equipe de Ensaios Elétricos e Materiais, que teve participação importante 
na composição da receita da área, foi o de ensaios de tensão aplicada (tensão suportável), durante o 
comissionamento de subestações isoladas a gás SF6 (GIS). Em 2019, essas calibrações representaram 
aproximadamente 24% da receita do laboratório de alta tensão, e aproximadamente 7% da receita da área 
de Ensaios Elétricos e Materiais. Para realizar esse tipo de ensaio, uma fonte ressonante do laboratório de 
alta tensão é levada até a subestação. Os principais clientes que demandaram esse ensaio foram a Copel 
Geração e Transmissão, ABB e Mineradora Riacho dos Machados (foto).

A equipe do Laboratório de Baterias, integrante 
da área de Análises Químicas, tem prestado um 
apoio importante na execução de projetos de 
P&D. Essa atuação se intensificou, em 2019, com 
a participação direta do grupo na realização 
de atividades relacionadas a, pelo menos, sete 
projetos, que representaram um aporte financeiro 
correspondente a 23,5% do total de receitas do 
laboratório. A maioria dos projetos atende à 
chamada de P&D estratégico da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para o desenvolvimento 
de tecnologias de armazenamento de energia. A 
tendência é que o Laboratório de Baterias continue 
sendo bastante demandado, considerando que 
o armazenamento de energia é um segmento em 
expansão.

Ensaios de tensão aplicada em SEs

Adequação às 
novas normas de emissões

Atuação em
projetos de P&D
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Serviços Tecnológicos
& Inovação
Somos referência na prestação de serviços tecnológicos para vários segmentos do setor produtivo, 
mas continuamos nos empenhando para ampliar nossa gama de atuação. O resultado desse esforço se 
concretizou no aumento da participação dos serviços tecnológicos, desenvolvidos por várias áreas da 
empresa, na composição de nossa receita total - de 33,7%, em 2018, para 38%, em 2019.
Os principais serviços contratados foram estudos ambientais, manejo e conservação da fauna e flora, 
qualidade do ar e emissões atmosféricas, mapeamento cartográfico e geoprocessamento, medições e 
ensaios especiais em campo, ensaios em vasos de pressão, estudos em modelos físicos reduzidos, ensaios 
mecânicos, qualidade de energia elétrica e compatibilidade eletromagnética, polímeros e compósitos, 
pericias técnicas, usabilidade e experiência do usuário, desenvolvimento de sistemas, emissões acústicas, 
monitoramentos ambientais e consultorias técnicas.
A diversidade de áreas atendidas demonstra, com clareza, a pluralidade de competências técnicas que 
reunimos em nossa empresa. Ao longo de 2019, nossos pesquisadores deram continuidade ao trabalho 
iniciado no anterior de revisitar todas as frentes de atuação e organizá-las em grandes grupos temáticos 
para elaboração dos Roadmaps Tecnológicos. A ideia é definir diretrizes de atuação para atualizar nosso 
portfólio de serviços e direcionar nossos investimentos, considerando os cenários atuais e futuros de 
transformações tecnológicas.

Apresentamos, a seguir, algumas das realizações da área de Serviços Tecnológicos e Inovação, em 2019.

A área de Meio Ambiente vem ampliando sua expertise no trabalho de análise de danos em desastres 
ambientais, a partir do projeto que vem sendo desenvolvido, desde 2017, junto ao Ministério Público 
Federal (MPF), no caso do rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco, em Mariana (MG). 
Em março de 2019, o trabalho foi apresentado no XIX Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio 
Ambiente e, em julho, foi realizado um workshop com a presença dos experts e dos procuradores, que 
atuam no caso, para apresentação dos resultados.
O reconhecimento pelo MPF da atuação do Lactec, no caso Samarco, resultou na ampliação do escopo 
de atividades, que passaram a abranger a análise do pescado, com foco no consumo humano na região 
costeira do Espírito Santo. Em 2019, foi dada continuidade à elaboração do diagnóstico integrado de danos 
do desastre, que já reúne mais de 10 mil páginas de resultados do estudo, além de um resumo executivo.
O Lactec já participou de outras perícias ambientais, inclusive, em segmentos diversos, como portos 
e energia. Um dos estudos de destaque contratados foi para o diagnóstico de danos ambientais por 
rompimento de barragem de usina hidrelétrica, onde também foram avaliadas as responsabilidades pela 
magnitude da inundação decorrente.

Meio Ambiente
Expertise em perícias ambientais
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Geossoluções

Hidráulica

Desenvolvimento de Software & UX

Pesquisa & Desenvolvimento

Serviços tecnológicos Geotecnologia e IA para traçados de redes elétricas

Nova configuração para bacias de dissipação

Integração nos projetos de P&D

Em novembro de 2019, foi iniciado um novo projeto de P&D com a Copel Distribuição, que tem como 
enfoque o traçado ótimo de redes de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensões, seja em 
áreas urbanas ou rurais. A proposta é desenvolver uma solução metodológica e computacional inovadora 
para automatizar o processo operacional e de tomada decisão para a definição do traçado das linhas.
O projeto prevê a coleta de dados com o uso de sensores de mapeamento (câmeras multiespectrais e 
perfiladores a laser), embarcados em aeronaves remotamente pilotadas, para gerar produtos cartográficos 
de alta precisão, além de métodos de análise multicritério em Sistemas de Informação Geográfica e 
o desenvolvimento de algoritmos baseados em Inteligência Artificial. Espera-se como resultado que 
a metodologia desenvolvida substitua os métodos tradicionais, que são dependentes de serviços 
topográficos em campo e do alto grau de interação humana nos processos.

Foi concluído, ao longo de 2019, o projeto de P&D Aneel, junto à Copel Geração e Transmissão, que tinha o 
objetivo de propor nova configuração para bacias de dissipação de energia em vertedouros de hidrelétricas. 
A pesquisa mostrou que a incorporação de pilares alargados (flaring piers) permite reduzir o comprimento 
da bacia de dissipação em relação a uma estrutura com pilares convencionais.
O projeto foi desenvolvido com a aplicação de técnicas de modelagem física. No modelo reduzido, 
construído na escala geométrica 1/50, foram ensaiadas 70 diferentes configurações de vertedouros com 
bacia de dissipação, variando-se o desnível de água entre montante e jusante, o comprimento da bacia de 
dissipação e o grau de contração dos flaring piers.
Com a aplicação da tecnologia desenvolvida neste projeto de pesquisa, estima-se que novos projetos de 
vertedouros com uso de flaring piers poderão ter bacias de dissipação até 50% mais curtas em relação a 
projetos convencionais, o que pode representar redução nos custos da obra e mais eficiência na operação.

A área de Desenvolvimento de Soft wares e Experiência do Usuário intensificou, no decorrer de 2019, sua 
atuação junto às demais áreas da empresa, trabalhando de forma transversal nas soluções em projetos 
de P&D e serviços tecnológicos. Essa integração fomentou a troca de conhecimento e tecnologias. O 
engajamento com a área Comercial também foi de extrema importância, pois possibilitou a integração da 
área técnica com os clientes finais, o que permitiu agregar a percepção do usuário no desenvolvimento dos 
projetos e ampliou a visão sistêmica dos processos do Lactec.
O aprendizado tem sido contínuo e de forma cíclica, na participação da formulação de propostas técnicas 
para projetos de P&D e serviços, sempre buscando os critérios de qualidade e excelência esperados.
Confira os principais projetos e serviços em que área teve participação.

Sensores para aplicação geotécnica

DLMS

Estruturas CivisPetrobras

WEG

Neoenergia

WEG

Bosch

Atlantic

Bosch

Bematech

Positivo Informática S.A.

Electrolux

Copel DIS

Projeto interno

Samarco

Samarco

Copel GeT

Copel GeT
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Neoenergia

Copel DIS
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Eletrônica

Eletrônica
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Eletrônica

Eletrônica

Inovação e novos negócios

Meio Ambiente

Meio Ambiente

Sistemas Elétricos

Sistemas Elétricos

Desenvolvimento 
de Soft ware & UX

Sistema para gestão da informação - PSB

Teste Medidores

Agricultura de precisão

Eólica

Controle de Injeção de motor a diesel

América Latina

Positivo aplicativos - Licitações

UX & Design

Eletroposto – Carregador rápido

Sistema de Navegação

Rio Doce

Portal Disponibilização de Dados MPF

Lynx

Sistema de detecção de faltas

Suporte Impressoras Fiscais

SIERF

Cidade Inteligente Itapiranga

CLIENTE

CLIENTE

ÁREA PROJETO

PROJETO
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