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Nosso caminho 
segue direções precisas.

Cobrimos todo o CICLO 
DE INOVAÇÃO dos 
setores produtivos 
da economia brasileira.
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Sem perder de vista 
o próximo ponto de 
chegada, com a coragem 
exigida pela constante 
TRANSFORMAÇÃO.
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Uma grande certeza é 
saber que estamos 

onde deveríamos estar.
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Unimos o protagonismo 
das pessoas e da tecnologia.

Sempre 
em linha com 
o FUTURO.
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Sobre o Relatório

OLHAR PARA O RESULTADO 
ATUAL É FUNDAMENTAL 
PARA PLANEJAR O FUTURO

Nosso Relatório de Gestão é uma coletânea de informações 
sobre as atividades e fatos relevantes, que influenciaram o 
desempenho da empresa ao longo do ano. É uma forma de dar 
transparência e apresentar nossas ações aos nossos públicos 
de relacionamento, ao mercado e à sociedade.

Em aderência aos princípios da sustentabilidade, este ano, 
optamos por editar o relatório apenas em versão digital. 
A publicação é apresentada à Assembleia Geral dos 
Associados (AGE) e aos conselhos de Administração e Fiscal. 
Uma versão em hot site interativo também está disponível 
para colaboradores e público externo.

Boa leitura!
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O ano de 2020 trouxe 
imensos desafios em 
uma escala global. 
A pandemia nos 
fez repensar hábitos, 
formas de viver e 
produzir, de uma forma 
repentina e histórica. 

“
Trabalhar com a incerteza nos fez aprender a pensar mais rápido e ficar em estado 
de alerta, prontos para reagir com agilidade máxima em um cenário de grandes 
mudanças. Foi um ano de muitos aprendizados e extrema resiliência.

Mas tudo isso nos trouxe, na verdade, ainda mais certezas: nossa força de 
superação e a habilidade de perceber mudanças consolidaram o Lactec como uma 
empresa preparada para continuar liderando transformações a uma velocidade 
impressionante. Acompanhamos e até nos antecipamos a movimentos dos 
mercados em que atuamos. O resultado é que viramos um exemplo a ser seguido.

Para manter nossas atividades, em 48 horas, planejamos e implantamos o modelo 
de home office. E fomos muito bem sucedidos nessa operação. Tanto que viramos 
benchmarking nesse tema e pudemos compartilhar nosso modelo em diversos 
fóruns Brasil afora. O espírito de trabalho em equipe e a confiança na gestão foram 
fundamentais para que as atividades continuassem de maneira produtiva e segura.

2020 também foi desafiador para a ciência de uma maneira geral e, 
particularmente, para a área de inovação, com a constante sinalização de 
contingenciamento de recursos, o que resultaria em um retrocesso do 
patrimônio técnico-científico construído até aqui. Por isso, fomos protagonistas 
na mobilização das empresas e centros de ciência e tecnologia privados e 
participamos ativamente em vários movimentos em prol da pesquisa nacional.

Para enfrentar estes cenários, trabalhamos em um planejamento estratégico 
inédito na história do Lactec, concluído em incríveis dois meses. De imediato, 
colocamos em prática essas diretrizes, o que nos permitiu fechar o ano com 
crescimento e acreditar em um cenário ainda mais positivo para 2021.

O resultado do trabalho intenso foi compensador, pois conseguimos preservar 
nosso fluxo de caixa, manter receitas e consolidar um resultado operacional notável 
em meio a adversidades.

Agradeço também todos os nossos colaboradores que não mediram esforços durante 
este ano. Esta é a prova que a garra e o talento dos nossos times fizeram a diferença.

      Luiz Fernando Vianna 
      PRESIDENTE

Mensagem 
do presidente
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PERFIL INSTITUCIONAL
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Aqui, o conhecimento 
se transforma 
em inovação.

Nossa história 
começou há 61 anos 

e estamos 
continuamente 

renovando 
e reestruturando 

nosso portfólio
O LACTEC acompanha as transformações e antecipa as 
tendências tecnológicas que ajudam a fortalecer o setor 
produtivo brasileiro e torná-lo mais competitivo, inclusive, frente 
ao mercado internacional.

Além de sermos um dos principais executores do Programa de 
P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), atuamos em 
diversas outras frentes de fomento à inovação, como da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
da Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep) e em projetos 
que se enquadram na Lei de Informática e Lei do Bem. Somos, 
ainda, Unidade de Eletrônica Embarcada da Embrapii - Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial.

Construímos conhecimento e compartilhamos nosso know-
how técnico-científico, por meio de consultorias e do Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia.

Para dar suporte ao nosso extenso portfólio de serviços, 
dispomos de cinco unidades tecnológicas em Curitiba, que 
abrigam a sede administrativa e ampla infraestrutura de 
laboratórios, além da Unidade Nordeste, em Salvador (BA), para 
atender às empresas de todo o país.

PERFIL INSTITUCIONAL

“

9

UM DOS MAIORES CENTROS DE PESQUISA, 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO BRASIL.
O LACTEC é uma empresa privada que atua fortemente no mercado de inovação, 
abrangendo todas as áreas da ciência, meio ambiente e tecnologia para atender com 
alto desempenho às demandas fundamentais dos diversos setores produtivos da 
economia brasileira.

Com 3 Áreas de Negócios principais, atuamos em todo o ciclo de inovação, desde P&D, 
ensaios e análises laboratoriais, avaliações de conformidade até a execução de serviços 
tecnológicos e integrados para os setores industrial, de energia e de infraestrutura.
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Conheça tudo 
que reflete e 
impulsiona 
nossa trajetória

PROPÓSITO 
Criar soluções inovadoras para  
transformar a vida das pessoas.

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

VALORES
Criatividade
Ousadia
Verdade científica
Ética
Excelência
Responsabilidade ambiental
Respeito às pessoas

Ensaios, testes, análises, calibração 
de instrumentos, além de suporte para 

serviços, projetos e consultorias.

PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO 

E INOVAÇÃO

Projetos de pesquisa básica e 
aplicada, desenvolvimento de 

dispositivos experimentais e 
protótipos, desde a engenharia do 

produto até sua inserção no mercado.

Controle tecnológico de obras, estudos ambientais, 
monitoramentos, medições e ensaios em campo, 

mapeamentos e estudos em modelos físicos e 
computacionais, consultorias, com possibilidade de 

contratação no modelo full service. 

PERFIL INSTITUCIONAL

SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS 

E INOVAÇÃO

ENSAIOS 
LABORATORIAIS

Conheça nossas 
3 Áreas de Negócios
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

11



ACREDITAMOS QUE MESMO A 
INSTABILIDADE E AS

mudanças geram 
oportunidades

GOVERNANÇA CORPORATIVA | MUDANÇAS GERAM OPORTUNIDADES
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Em 2020, demos mais um passo importante na reformulação e modernização de nosso 
modelo de governança, incorporando em nossa estrutura organizacional a Diretoria 
Comercial, que veio consolidar nossa estratégia de nos firmarmos no mercado como 
um dos principais players privados de tecnologia e inovação. A nova diretoria iniciou 
suas atividades em um ano conturbado para a economia do país, o que foi, na verdade, 
crucial para redefinirmos os rumos de nossa empresa e buscarmos alternativas para 
contornar os efeitos da crise. “Fomos nos inspirar nas boas práticas de mercado para 
estruturar um modelo de governança aderente aos desafios atuais. O mundo está 
mudando muito rapidamente. Precisamos estar preparados para acompanhar essas 
transformações”, comenta Luiz Fernando Vianna, presidente do Lactec.

Entre as mudanças que promovemos em nossa estrutura organizacional está, ainda, a 
extinção da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico. Essa medida não anula nosso 
compromisso com a formação de especialistas para o mercado de inovação, pois 
mantemos nosso curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia.

A nova diretoria, integralmente 
focada em negócios, vem 
intensificar nossa relação com 
o mercado para sermos muito 
mais ágeis e assertivos nos 
atendimentos, garantindo sempre 
uma excelente experiência aos 
nossos clientes.

“

Carlos Eduardo Ribas - Diretor Comercial

CONHEÇA MAIS
O novo diretor é nosso funcionário de carreira, 
engenheiro eletricista Carlos Eduardo Ribas, que 
completou 20 anos de casa, em 2020. A escolha se 
deu por meio de processo seletivo aberto ao mercado. 
A Diretoria Comercial reúne as áreas de Inovação e 
Novos Negócios, de Marketing e a área Comercial, 
onde estão lotados os executivos de negócios, 
responsáveis pelo relacionamento direto com os 
clientes, leia mais no capítulo Relacionamento.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA | DIRETORIA E GERÊNCIA

Diretoria e Gerências

Presidente 
Luiz Fernando Vianna

Diretor de Operações Tecnológicas 
Lauro Elias Neto

Diretor Comercial 
Carlos Eduardo Ribas

Diretora Administrativa Financeira 
Katia Fiebich Peroni

DIRETORIA

Gerente de Infraestrutura 
e Suprimentos 
Fábio Martinez Dib

GERENTES SENIORES
Gerente de Ensaios e 
Análises Laboratoriais 
André Ricardo Capra

Gerente de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
Luiz Alkimin de Lacerda

Gerente de Serviços 
Tecnológicos e Inovação  
Tânia Lúcia Graf de Miranda

Gerente de Inovação e 
Novos Negócios 
Jefferson Chapieski

Gerente de PMO 
e Finanças 
Max Stahlschmidt Neto

Gerente de Gestão 
de Pessoas 
Júlio César Nunes Lopes

Gerente 
de Marketing 
Roberta Balbino Andrade
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DESTAQUES DO ANO
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Nosso legado junto ao
Programa de P&D Aneel

Em 2020, celebramos os 20 anos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - principal iniciativa de fomento à inovação e 
avanço tecnológico do mercado de energia brasileiro e que contribui para a eficiência do setor 
e para a modicidade tarifária. Fomos um dos centros de inovação pioneiros no programa e nos 
consolidamos como um dos principais parceiros tecnológicos, com a conclusão de mais de 
400 projetos. Muitos deles resultaram em produtos patenteados e comercializados dentro e 
fora do país e, também, ajudaram na formação de um valoroso contingente de especialistas.

Com pesquisa, 
desenvolvimento 
tecnológico e inovação, 
contribuímos para 
a segurança energética 
que o país 
precisa para crescer.

DESTAQUES DO ANO | NOSSO LEGADO

15

Ao mesmo tempo em que comemoramos o legado construído nessas duas décadas, 
tivemos que nos mobilizar junto às demais instituições de ciência e tecnologia do país 
em prol da valorização do Programa de P&D Aneel para evitar o contingenciamento 
de recursos e a desestruturação de nosso ecossistema de inovação. Foram inúmeras 
iniciativas para sensibilizar parlamentares, governo e o próprio órgão regulador. 
Lançamos, inclusive, uma campanha em nossas redes sociais para mostrar os resultados 
e benefícios de alguns de nossos projetos, que não se limitam à eficiência operacional 
das empresas, mas que, efetivamente, ajudam a transformar a vida das pessoas.

Temos plena convicção de que a modernização do setor elétrico 
brasileiro depende de investimentos consistentes em inovação e 
aprimoramento tecnológico e, por isso, vamos prosseguir com ações 
conjuntas em defesa da pesquisa nacional e de nossos pesquisadores.
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Texas Tech University:

Somar competências faz parte de nossa filosofia de trabalho. Por isso, 
ampliamos nossa parceria com a Texas Tech University (TTU) - uma das 
maiores instituições públicas dos Estados Unidos - por meio de um acordo 
de cooperação, que viabilizará o compartilhamento de conhecimento 
e de infraestrutura em programas de especialização e de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). Já somos parceiros, há quatro anos, em um programa 
de estágio, por meio de convênio com a Brazilian Experience.

O novo termo de cooperação abre possibilidades para pesquisas conjuntas 
em áreas de interesse comuns, como é o caso, por exemplo, das energias 
renováveis e de microrredes para levar eletricidade a regiões isoladas. A TTU já 
vem desenvolvendo projetos há vários anos e conta com ampla infraestrutura 
para pesquisas, incluindo o Laboratório Global para Gerenciamento e Fabricação 
de Ativos de Energia (Gleamm, na sigla em inglês), que dispõe de uma plataforma 
para testes reais em campo - a única nesses moldes existente no mundo.

PARCERIA INTERNACIONAL DE PESO
Projeto do Rio Doce

Durante quatro anos, nossos especialistas atuaram no Diagnóstico Socioambiental da Bacia do Rio Doce e 
Região Costeira Adjacente, por designação do Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais, para identificar, 
mensurar e valorar os danos decorrentes do desastre ambiental do rompimento da barragem de rejeitos de 
minério, em Mariana (MG), que completou 5 anos, em 5 de novembro de 2020. A lama se espalhou por 675 km de 
rios até chegar ao mar e atingiu mais de 40 municípios de dois estados: Minas Gerais e Espírito Santo.

O trabalho, que envolveu uma equipe multidisciplinar e várias áreas de nossa empresa - com cerca de 
400 pessoas entre consultores e colaboradores -, resultou, até o momento, na elaboração de 
aproximadamente 57 mil páginas de relatórios, pareceres e análises técnicas, que estão disponíveis no site 
do MPF (www.mpf.gpv.br).

Para facilitar o entendimento pela população atingida e pela sociedade de modo geral, as informações 
sobre os resultados parciais do diagnóstico também foram dispostas, em linguagem acessível, em um 
portal na internet (http://diagnostico-riodoce.lactec.org.br/#/), e em folders temáticos, nos quais são 
relatados os principais danos à fauna, flora, à água dos rios e do mar, aos peixes e pescados, ao solo, ao 
patrimônio cultural e, ainda, a composição dos rejeitos que ficaram depositados nesses ambientes.

Esperamos que desastres como esse e o de 
Brumadinho não ocorram mais. Entretanto, fica 
aqui o orgulho de ter participado desse trabalho 
e ter tornado o Lactec referência no diagnóstico 
de desastres e de valoração econômica de danos 
ao meio ambiente.

DESTAQUES DO ANO | TEXAS TECH INIVERSITY | PROJETO RIO DOCE

TORNA O LACTEC REFERÊNCIA EM 
DIAGNÓSTICOS SOCIOAMBIENTAIS COMPLEXOS

“
Leonardo Bastos - Pesquisador da Área de Meio Ambiente



Parceria inédita 
para monitoramentos 
ambientais

O sensoriamento remoto foi uma das ferramentas usadas no diagnóstico dos danos 
ambientais da bacia do rio Doce e região costeira adjacente. O trabalho realizado em conjunto 
com a empresa alemã Eomap – especializada em avaliações ambientais a partir de imagens 
de satélite - trouxe resultados muito satisfatórios. Essa foi uma das razões que nos levaram 
a firmar parceria e estender o trabalho a outros projetos na área de monitoramento de 
ambientes aquáticos, a partir de tecnologias de inteligência geoespacial.

A tecnologia de sensoriamento remoto – associada a softwares com algoritmos específicos -  
possibilita a coleta e o tratamento de uma série de informações sobre o ambiente aquático, 
como temperatura, turbidez, sólidos em suspensão, concentração de clorofila, entre outros, 
que são parâmetros importantes para determinar a qualidade da água.

Essas mesmas tecnologias e metodologias de inteligência geoespacial podem atender 
às demandas de empresas do setor elétrico e de saneamento, por exemplo, para o 
monitoramento ambiental de reservatórios hídricos. Com isso, damos mais um passo à 
frente na inserção de ferramentas tecnológicas para cuidar do nosso meio ambiente.

Consolidamos nossa 
presença no 
Norte e Nordeste
Nossa Unidade Nordeste, instalada no Parque Tecnológico da Bahia, em 
Salvador, completou, em 2020, seu primeiro ano de atividades, comemorando, 
entre outras conquistas, o credenciamento pelo Comitê da Área de Tecnologia 
da Informação (CATI) - órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI) - para exercer atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação em tecnologias da informação e comunicação. Com isso, a unidade 
está apta a também realizar projetos no Norte e Nordeste com o incentivo da Lei 
da Informática. Já são mais de 15 anos que contribuímos para o fortalecimento 
da competitividade da indústria nacional de tecnologia da informação.

A Unidade Nordeste funciona como uma extensão de nossa matriz, viabilizando 
o atendimento das demandas de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, 
Serviços Tecnológicos e Ensaios Laboratoriais, por meio de uma atuação 
conjunta e transversal com as demais áreas da empresa, em diversas 
especialidades. Nossos pesquisadores da Bahia têm participado ativamente 
de projetos de P&D, que representam avanços tecnológicos importantes para 
o mercado de energia, especialmente em relação à digitalização de sistemas 
elétricos. Nossa intenção é justamente tornar a Unidade de Salvador referência 
técnica no desenvolvimento de softwares, algoritmos de Inteligência Artificial, 
Machine Learning, Big Data, Blockchain e outras tecnologias, que estão se 
tornando indispensáveis em um mundo cada vez mais digital.

A Unidade Nordeste foi criada com 
o intuito de expandirmos nossa 
atuação e ajudarmos a alavancar o 
desenvolvimento tecnológico de uma 
região, que tem um polo petroquímico 
consolidado, e tem demonstrado forte 
vocação para investimentos em energias 
renováveis. Temos buscado parceiros 
regionais para ampliar nosso portfólio 
no Norte e Nordeste. Carlos Eduardo Ribas  - Diretor Comercial

DESTAQUES DO ANO | PARCERIA INÉDITA | PRESENÇA NO NORTE E NORDESTE

“
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Somos parte do 
universo startup

2020 foi um ano de quebrar paradigmas e partir para novos modelos de negócio. Somos uma empresa 
sexagenária, mas inovadores por natureza. Por isso, decidimos nos unir a uma plataforma de investimento 
colaborativo para ajudar startups de perfil tecnológico a materializar seus projetos de inovação. A Cluster21 avalia 
o potencial mercadológico dos negócios e seleciona as startups, considerando critérios de atratividade para os 
investidores, e nossos pesquisadores ajudam a aprimorar o desenvolvimento tecnológico do produto ou serviço.

A primeira startup selecionada, dentro da parceria Lactec e Cluster21, é a SunnyHUB, empresa de Porto Alegre 
(RS), que oferece energia solar por assinatura. Como Unidade de Eletrônica Embarcada da Embrapii (Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), estamos desenvolvendo um hardware para controle remoto dos 
inversores fotovoltaicos das usinas, que permitirá à empresa fazer a gestão mais eficiente e a distância das 
usinas fotovoltaicas, tanto para o controle administrativo-financeiro junto aos clientes quanto da parte técnica.

Esse modelo de parceria é inédito no Brasil e deve estimular a criação de novos ecossistemas de inovação, 
movimentando a economia do país, a partir da oferta de serviços, que tornem novas tecnologias acessíveis ao 
consumidor, e da possibilidade de criação de mais postos de trabalho.

FAZEMOS PARTE DA MAIOR 
REDE DE INOVAÇÃO EM

Em 2020, passamos a integrar a maior Rede de Inovação em Inteligência Artificial do país, criada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii). A proposta é apoiar a indústria nacional em projetos de PD&I, incentivando a 
aplicação de tecnologias de fronteira nos processos produtivos para melhorar sua competitividade. 

Como Unidade de Eletrônica Embarcada Embrapii, vamos somar nossas competências às de outras 16 
unidades para oferecer soluções em tecnologias como Machine Learning, Internet das Coisas, Big Data e 
Analytics, entre outras. 

A estimativa é de que a Rede movimente cerca de R$ 140 milhões em investimentos. Os recursos são 
provenientes da Lei de Informática e do Programa Rota 2030 e, também, da contrapartida das empresas, 
além dos recursos não financeiros (pesquisadores e equipamentos) das unidades Embrapii. 
Parte desses recursos será destinada ao aprimoramento da competência em inteligência artificial dos 
próprios centros de pesquisa.

DESTAQUES DO ANO | UNIVERSO STARUP | REDE DE INOVAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Inteligência Artificial
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Tecnologia

Em parceria com a startup curitibana GTI, ajudamos a desenvolver uma 
solução tecnológica de suporte aos protocolos de segurança e saúde, 
em ambientes corporativos ou de grande circulação de pessoas, como 
aeroportos, terminais rodoviários e shoppings centers. Sob coordenação de 
nossa Unidade Nordeste, atuamos no desenvolvimento de um equipamento 
de monitoramento coletivo de temperatura corporal e triagem a partir de 
uma autoavaliação de risco de apresentar sintomas da Covid-19. A proposta 
foi a de oferecer uma solução nacional, com custo acessível.

O projeto teve o aporte financeiro da Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial (Embrapii) e do Sebrae, que mantêm um edital 
permanente de incentivo à inovação nas micro e pequenas empresas e 
durante a pandemia têm priorizado iniciativas voltadas à área da saúde.

Nossa missão, como um centro de referência em pesquisas tecnológicas, é 
também o de estimular soluções inovadoras de startups, como a GTI, que se 
alinham ao nosso propósito de transformar a vida das pessoas.

COMO REFORÇO AOS PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA NA PANDEMIA

Entrando para a história 
da mobilidade elétrica

Nossos pesquisadores trabalham no desenvolvimento de soluções em mobilidade elétrica para 
suprir carências tecnológicas e ajudar o país a consolidar um mercado nessa área. Em 2020, foi dada 
a largada para seis dos projetos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
na chamada de P&D estratégico nº 22, nos quais temos participação. Essas iniciativas já se 
adéquam à expectativa da Aneel em relação aos projetos de pesquisa, a partir da revisão nas regras 
do Programa de P&D que está em curso: a entrega de soluções mais adiantadas na cadeia de 
desenvolvimento tecnológico.

Nos projetos que coordenamos ou atuamos em conjunto com outros parceiros tecnológicos e da 
indústria, são estudadas alternativas de infraestrutura de recarga de veículos elétricos, inclusive 
bicicletas, e modelos de negócios associados para a comercialização da energia, além da inserção da 
eletromobilidade nas rotinas operacionais e de manutenção das concessionárias do setor elétrico. 

Sem dúvida, estamos fazendo história ao darmos nossa contribuição para a transição energética.

Os investimentos em projetos 
de P&D são cruciais para a 
adequação tecnológica do 
Brasil à tendência mundial 
de eletrificação do transporte 
e ajudarão a embasar a 
regulamentação de 
serviços relacionados 
à eletromobilidade.

DESTAQUES DO ANO | TECNOLOGIA COMO REFORÇO AOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA | MOBILIDADE ELÉTRICA

Luiz Fernando Vianna - Presidente

“
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APRESENTAÇÃO À SEPPI DA 
EXPERTISE NA ÁREA AMBIENTAL
Nossa experiência na área de meio ambiente 
nos levou até Brasília para apresentar à 
Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos (SEPPI) – vinculada ao Ministério da 
Economia - toda a gama de serviços, que estamos 
qualificados a prestar e que são aderentes às 
exigências previstas no modelo de concessão de 
Unidades de Conservação (UCs) federais, como 
monitoramento ambiental, manejo de espécies e 
programas socioambientais com as comunidades 
do entorno. A SEPPI, em conjunto com o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), é responsável pelas 
licitações dos parques.

Lactec é um parceiro fundador muito 
relevante para o nosso trabalho e tem 
nos apoiado muito. Temos trabalhado 
em conjunto na defesa dos interesses 
das ICTs e da pesquisa tecnológica 
para sensibilizar governo, deputados e 
senadores de que nosso papel é, de fato, 
importante e traz retorno para o país.
Paulo Rogério Foina - Presidente da Abipti

VISITA DA ABIPTI
Recebemos, em nossa sede, o presidente da 
Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação (Abipti), Paulo Rogério Foina, 
para uma visita de cortesia e de compartilhamento 
de aspirações quanto aos incentivos à tecnologia 
e à ciência aplicada no país. Uma das expectativas 
que dividimos com a Abipti é a de intensificar a 
comunicação com a sociedade para mostrar como 
a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico ajudam a 
transformar a vida pessoas. Foina foi recepcionado pelo 
presidente Luiz Fernando Vianna que, por dois mandatos, esteve à 
frente da vice-presidência da Região Sul da Abipti e presidiu a entidade, 
entre 2018 e 2019. 

RELACIONAMENTO | INSTITUCIONAL

Relacionamento Institucional

“MOBILIZAÇÃO EM DEFESA 
DA PESQUISA E INOVAÇÃO
Estivemos à frente do movimento de articulação das 
instituições de ciência e tecnologia (ICTs), ao longo de 2020, 
para defender a estruturação de políticas públicas sólidas na 
área da inovação, diante da sinalização do contingenciamento 
de recursos destinados à pesquisa, especialmente, do 
Programa de P&D regulado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Conseguimos, junto da Associação Brasileira 
de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti) 
e da Associação Brasileira das Empresas de Conservação de 
Energia (Abesco), promover várias rodadas de discussão 
com o órgão regulador e com parlamentares da Câmara 
e Senado e apresentar nossas contribuições para o 
fortalecimento da pesquisa, que entendemos ser estratégica 
para a retomada do crescimento econômico do país.

Uma das estratégias para essa aproximação foi a realização 
de painéis de debate on-line, reunindo representantes do 
Ministério de Minas e Energia (MME), Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) e Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) para discutir o legado e o futuro da P&D e Eficiência 
Energética para a retomada econômica do setor e do país, 
com um público total de aproximadamente 1,2 mil pessoas.



NOSSO PORTFÓLIO PARA 
O SETOR DE SANEAMENTO
Atentos à movimentação do mercado em torno do novo marco legal do 
saneamento, revisitamos nosso portfólio para oferecer às companhias 
do setor nossos serviços especializados nas áreas ambiental, hidráulica, 
mecânica, civil e de materiais, que podem atender às demandas de 
empreendimentos em fase de obras ou já em operação. Estamos prontos 
para suprir esse mercado com serviços tecnológicos de excelência e na 
modalidade full service, assim como já fazemos com o setor de energia.

As metas de universalização do saneamento são desafiadoras e podemos 
dar nossa contribuição aos players desse mercado para ampliar o 
atendimento e superar outros desafios técnicos.

Relacionamento 
com Clientes e Parceiros

MONITORAMOS O MERCADO DE 
FORMA PERMANENTE PARA 
IDENTIFICAR NECESSIDADES E 
OFERECER SOLUÇÕES QUE AGREGUEM 
VALOR PARA O NOSSO CLIENTE.

A criação da Diretoria Comercial foi estratégica para fortalecermos nossa aproximação 
com o mercado. Mesmo com as restrições por conta da pandemia, conseguimos 
manter contato com nossos clientes e atrair para nossa carteira novos contratos com 
empresas do setor de infraestrutura. Esse esforço teve como resultado nosso primeiro 
contrato com a Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do país, para 
monitoramento ambiental de reservatórios. 

RELACIONAMENTO | CLIENTES E PARCEIROS

CONTRATOS FULL SERVICE 
PARA O SETOR ELÉTRICO
Consolidamos, em 2020, a modalidade de contratação full service para atender 
de forma abrangente às demandas das empresas de energia com ensaios 
e consultorias técnicas nas áreas elétrica, mecânica, de estruturas civis, 
química e materiais e de meio ambiente. A proposta é facilitar as rotinas das 
concessionárias, na medida em que se reduz a burocracia das contratações e 
torna os processos mais ágeis. Esse “combo” pode ser customizado, de acordo 
com o perfil da empresa e os tipos de serviços demandados com mais frequência.

Temos contratos full service com a Copel e a Santo Antônio Energia, que se 
utilizam do modelo de contratação para aferir rapidez e qualidade técnica 
no atendimento das necessidades de suas hidrelétricas. O modelo atende, 
também, a outros segmentos industriais vinculados ao setor energético, 
como é o caso das empresas de petróleo e gás.

PARCERIA COM 
SINDUSCON-PR
Firmamos, em 2020, um convênio com o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no Paraná (Sinduscon-PR) para oferecer a seus 
associados avaliações técnicas, consultorias e ensaios laboratoriais, 
em sistemas construtivos convencionais e inovadores. A parceria 
levou em conta a expertise e o amplo portfólio de serviços que 
dispomos para atender grandes obras de infraestrutura, no que 
diz respeito à supervisão e controle tecnológico, monitoramento 
e análise de integridade estrutural geotécnica e de estruturas, 
geossoluções e licenciamentos ambientais.

Temos como diferenciais para a área da construção civil a 
disponibilidade de laboratórios de Geotecnia, de Materiais, 
de Qualificação de Produtos, de Concreto e Estruturas, por 
exemplo, além de pessoal qualificado, que podem realizar 
ensaios complementares, oferecendo soluções adaptadas às 
particularidades e necessidades de cada cliente.
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UM ANO DE ADAPTAÇÕES 
NA GESTÃO DAS PESSOAS
A preocupação com a saúde e segurança de nossos colaboradores, 
em razão da pandemia do coronavírus, trouxe-nos o desafio de nos 
adaptarmos, em um curtíssimo espaço de tempo, ao trabalho remoto. 
A partir do dia 20 de março, perto de 80% do nosso quadro - efetivos, 
bolsistas e estagiários - passou a desenvolver suas atividades em 
home office. O trabalho presencial ficou restrito a alguns laboratórios, 
serviços em campo e áreas administrativas, em turnos reduzidos, 
em sistema de rodízio e respeitando um rigoroso protocolo de saúde 
e distanciamento.

Instituímos, de imediato, um comitê de crise para acompanhar, 
diariamente, os desdobramentos da pandemia e discutir alternativas 
para a adesão às recomendações das autoridades de saúde quanto 
ao isolamento social. O desafio foi encontrar maneiras de nos 
relacionarmos à distância com nossos colaboradores para manter a 
motivação, produtividade e engajamento do time. Trabalhamos em 
diversas campanhas de endomarketing, como mensagens em vídeo 
do presidente, lives com a diretoria para alinhamento de informações 
sobre a empresa e a versão on-line do Café com o Presidente.

Relacionamento 
com Colaboradores
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QUALIDADE DE VIDA NA PANDEMIA
Pensando na saúde física e emocional de nossos colaboradores, criamos 
o Programa Qualidade de Vida durante a Pandemia e promovemos várias 
ações nesse sentido. As conversas on-line com psiquiatra, fisioterapeuta, 
nutricionista, especialistas em mindfulness, gestão financeira e gestão 
do tempo foram alguns dos temas tratados. Um dos eventos com maior 
adesão foi a live musical com um artista da casa para um momento de 
interação extra expediente.

Implantamos, ainda, um Protocolo de Segurança para Trabalho na Covid-19 
e elaboramos um Guia de Orientações, que foi distribuído a todos os 
colaboradores. As medidas de segurança incluíram a disponibilização de 
máscaras, totens de álcool em gel, tapetes sanitizantes, comunicação 
visual, testagem de temperatura corporal na entrada dos prédios, além de 
outros cuidados para monitorar a saúde dos colaboradores nos ambientes 
da empresa.

Inovamos também em nossa campanha anual de vacinação contra gripe, 
que foi realizada no sistema de drive-thru e resultou na imunização de 
271 colaboradores. Ainda pensando no bem-estar físico de nosso time, 
disponibilizamos as cadeiras de escritório para o trabalho remoto.

As boas práticas de gestão de pessoas e o aprendizado construído a partir 
dessa experiência foram compartilhados com outras empresas, em vários 
eventos on-line durante o ano.

RELACIONAMENTO | COLABORADORES

TELETRABALHO: MUDANÇA 
QUE VEIO PARA FICAR
A experiência do trabalho remoto foi muito bem sucedida. Tanto que decidimos 
manter esse regime, mas de forma intercalada com o trabalho presencial, para todos 
os empregados efetivos, que quiserem e tiverem funções compatíveis com o trabalho 
à distância. Esse novo formato levou em consideração as melhores práticas atuais do 
mercado, e na sequência, foi amplamente discutido e estudado em conjunto com os 
gestores e, também, por meio de consulta aos colaboradores.

Cada área irá estabelecer a dinâmica de trabalho, conforme as peculiaridades das 
atividades desenvolvidas, podendo o colaborador adotar o teletrabalho em até 
três dias da semana.
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Relacionamento 
com Colaboradores

MODERNIZAÇÃO DA SEDE: 
MAIS CONFORTO E INTERAÇÃO
Iniciamos, em 2020, o projeto de modernização de nosso edifício sede, que fica instalado 
no Campus da Indústria, em Curitiba. Além da atualização no design interno, a proposta 
é melhorar o aproveitamento dos espaços, gerar economia - uma vez que a adequação dos 
ambientes permitiu criar novas estações de trabalho - e proporcionar mais conforto e interação 
entre os colaboradores. A reforma também teve o intuito de adequar os espaços ao novo regime 
híbrido de trabalho: presencial e remoto.

No térreo, o novo espaço dispõe de uma sala de espera compartilhada com um ambiente de 
coworking, oito salas de reuniões e três de treinamento, com estrutura modular, que permite 
transformá-la em um auditório com capacidade para até 100 pessoas. 

Outra mudança significativa foi feita no 1º andar, que agora abriga um espaço mais adequado 
de atendimento aos colaboradores na área de Gestão de Pessoas e um espaço de coworking, 
com 32 estações de trabalho, que podem ser utilizadas pelos colaboradores das demais 
unidades. Durante a pandemia, para manter o distanciamento seguro, foram liberadas apenas 
14 dessas estações. 

O terceiro andar também passou por reforma para receber as equipes das áreas de Meio 
Ambiente e Geossoluções, que antes ficavam na Unidade Cehpar, e da área de Desenvolvimento 
de Softwares e Experiência do Usuário, que ficavam no 1º andar.

RELACIONAMENTO | COLABORADORES
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CONEXÃO LACTEC: INOVAMOS ATÉ 
NA HORA DE CONFRATERNIZAR
Para manter nosso tradicional encontro de fim de ano, em que reunimos nosso 
time para celebrar os resultados e conquistas e renovar o espírito de equipe para os 
desafios do ano seguinte, propusemos um formato completamente inusitado e que 
atendeu plenamente aos protocolos de saúde e segurança. O evento foi realizado 
no Planeta Drive-in, na Pedreira Paulo Leminski, e transmitido ao vivo pela internet 
para quem não pôde estar presente.

Pudemos atualizar o time com uma retrospectiva dos fatos relevantes para a 
empresa, homenagear nossos empregados com 15 anos de casa e antecipar 
nosso planejamento estratégico para 2021. E teve também momentos de muita 
descontração, com distribuição de brindes e show de banda de rock. Quem 
acompanhou de casa, participou de quiz e sorteios.

Em nossa reunião geral de balanço, na metade do ano, já havíamos adotado o 
formato on-line e procuramos dar um caráter mais descontraído, fazendo analogia 
com uma viagem de avião. A ideia foi passar a mensagem motivacional de que, 
“juntos, é possível alçar voos cada vez mais altos”. No início de março, havíamos 
feito nossa última reunião presencial - o Conexão Latec - Metas e Resultados, antes 
das recomendações de isolamento social.

Apaixonados por inovação, 
conectados com o futuro.
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ONDE SE RESPIRA INOVAÇÃO, 
HÁ ESPAÇO PARA SOLIDARIEDADE
Nossos colaboradores demonstraram seu lado humanitário em vários momentos ao 
longo de 2020. Exemplo disso foi a adesão às campanhas para arrecadação de donativos 
a instituições de assistência social. Para respeitar os protocolos de segurança, foi 
adotado o formato de drive-thru para entrega das doações. Foram arrecadados 
aproximadamente 240 quilos de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, 
além de roupas, calçados e cobertores.

As beneficiárias foram a Central Única das Favelas (Cufa) e a Obra Social Santo Aníbal 
(OSSA) - instituições que ficam no entorno de nossas unidades, em Curitiba.

Relacionamento 
com Colaboradores

RELACIONAMENTO | COLABORADORES
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LACTEC ANUNCIA NOVA ÁREA 
DE DIRETORIA COMERCIAL
O principal portal de notícias do setor elétrico, o Canal Energia, repercutiu a 
criação estratégica de nossa Diretoria Comercial.

LACTEC AVANÇA PARA CONCLUIR 
SEIS PROJETOS DE MOBILIDADE 
ELÉTRICA ATÉ 2023
Matéria especial do Canal Energia deu destaque para os projetos de 
mobilidade elétrica da Chamada de P&D Estratégico da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).

P&D SISTEMA DE MONITORAMENTO 
COLETIVO - COVID 19
O projeto de P&D relacionado ao uso de tecnologia como suporte aos 
protocolos de saúde e segurança na pandemia ganhou espaço em vários 
veículos de comunicação.

BENCHMARKING HOME OFFICE
O compartilhamento da experiência bem sucedida com a adoção do trabalho 
remoto foi destaque no portal RicMais.

RELACIONAMENTO | LACTEC NA MÍDIA

DAR VISIBILIDADE AOS NOSSOS PROJETOS 
E INICIATIVAS É UMA FORMA DE COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO E DE VALORIZAR O 
TRABALHO DA PESQUISA NACIONAL E DE 
NOSSO TIME DE PESQUISADORES. 
Ao longo de 2020, marcamos presença em importantes discussões estimuladas pela mídia 
especializada e, também, fomos procurados pela imprensa para repercutir as atuais 
tendências tecnológicas, como Blockchain, Segurança Cibernética, Digitalização 
e Modernização do Setor Elétrico, Mobilidade Elétrica, entre outros temas relevantes.

Lactec na Mídia

CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS DE P&D
Estivemos à frente da mobilização das instituições de ciência e tecnologia, desde 
as primeiras sinalizações por parte do Legislativo e do governo federal, que 
apontavam para a realocação de recursos da pesquisa para outras finalidades.
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Confira o vídeo



Lactec na Mídia

P&D MULTILINK
O desenvolvimento de tecnologias de comunicação para redes 
inteligentes em parceria com a Neoenergia repercutiu em 
veículos especializados internaconais, como o portal Smart 
Energy e BN Americas.

BLOCKCHAIN ALÉM 
DA CRIPTOMOEDA
Nosso pesquisador sênior, Rodrigo Riella, foi um dos especialistas 
entrevistados na reportagem especial do Canal Energia, que tratou 
da aplicação de blockchain no setor elétrico.

CTG INVESTE R$ 14,4 MILHÕES 
EM PROJETOS DE 
MOBILIDADE ELÉTRICA
No Valor Econômico, fomos citados na matéria que 
repercutiu os projetos de mobilidade elétrica da CTG Brasil, 
uma de nossas parceiras do mercado de energia.

LACTEC DESENVOLVE P&D 
PARA GERAÇÃO ONDOMOTRIZ
A importância de estudar alternativas de fontes renováveis 
para diversificação da matriz ganhou espaço na mídia 
especializada do setor elétrico.

ESPECIAL “O SETOR 
ELÉTRICO EM 2040”
Em reportagem especial de fim de ano do Canal Energia, 
nosso diretor de Operações Tecnológicas, Lauro Elias Neto, 
falou sobre as perspectivas de incremento na aplicação 
de tecnologias de inteligência artificial, big data e analytics, 
como tendências para acompanhar as transformações do 
setor elétrico.

RELACIONAMENTO | LACTEC NA MÍDIA
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PROJETO DE CONSERVAÇÃO 
DOS MONOS NO PARANÁ
O registro de uma nova população do muriqui-do-sul, o maior primata 
das Américas, criticamente ameaçado de extinção, foi um tema de 
grande repercussão na mídia nacional e mereceu destaque, inclusive, 
na Revista Galileu e no telejornal da RPC, filiada da Globo.

Confira o vídeo
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EVENTOS E PREMIAÇÕES
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Eventos

A RETOMADA ECONÔMICA POR 
MEIO DA INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA
Um dos principais movimentos de articulação em defesa dos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética foi a série de dois webinars, 
que promovemos em parceria com a Deode e o Canal Energia, com apoio da 
Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti) 
e da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia 
(Abesco). Esses eventos tiveram grande repercussão no mercado, reunindo perto 
de 1,2 mil espectadores.

No primeiro painel, tivemos a presença de representantes do Ministério de Minas 
e Energia (MME), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Abipti e Abesco, que 
reconheceram a importância dos programas de Pesquisa e Desenvolvimento 
e de Eficiência Energética para a efetivação das transformações pelas quais o 
setor elétrico terá que passar para acompanhar as tendências tecnológicas e se 
adequar à agenda de modernização.

O segundo encontro trouxe a visão de concessionárias de distribuição - Copel e 
Neoenergia - sobre resultados de projetos de P&D e EE e sobre como a inovação 
pode ajudar as empresas a se recuperarem no pós-pandemia. Com a participação 
do MME, também foram discutidos os aspectos regulatórios para respaldar a 
estruturação de potenciais novos modelos de negócio e a modernização do setor.
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A pandemia impôs o distanciamento físico, mas não impediu que nos 
conectássemos com o mercado e com nossos pares dos segmentos de pesquisa 
e inovação, mesmo que de forma virtual. Nossos gestores e colaboradores 
marcaram presença em mais de 110 eventos técnicos, nacionais e internacionais, 
como palestrantes ou ouvintes, para compartilhar conhecimento e, ainda, em 
cursos e workshops para buscar atualização em suas áreas de atuação.

Nossa área de Inovação e Novos Negócios (INN) foi uma das que mais participou 
de eventos, principalmente relacionados ao universo das startups, pois temos 
buscado essa aproximação e parcerias com empresas desse perfil, que venham 
a agregar soluções para as áreas da saúde e do agronegócio, por exemplo. 
Também estivemos à frente da organização de debates de extrema importância 
para a pesquisa nacional.

EVENTOS E PREMIAÇÕES | EVENTOS

APROXIMAÇÃO ENTRE INDÚSTRIA 
E CENTROS DE INOVAÇÃO
A mesma temática - a inovação como propulsora da recuperação da economia - foi 
debatida em diversos outros fóruns. Em um desses eventos, promovido pela Câmara 
de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), o presidente Luiz Fernando 
Vianna defendeu a aproximação entre a indústria e os centros de pesquisa tecnológica 
para que a transformação digital do setor produtivo seja uma realidade e um diferencial 
importante para a competitividade e sobrevivência das empresas no mercado.

FUTURO E TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS
Estamos sempre presentes nas discussões envolvendo as perspectivas de inserção de 
novas tecnologias nos setores produtivo e de infraestrutura, especialmente. O diretor 
comercial, Carlos Eduardo Ribas, foi quem representou nossa empresa no debate 
promovido pela Revista O Setor Elétrico para falar sobre as tendências tecnológicas 
do segmento de distribuição de energia no país. O evento reuniu, virtualmente, 
representantes de algumas das principais concessionárias de energia e de empresas 
do segmento de tecnologia. Ribas defendeu que, além da tecnologia, as tendências 
de digitalização, descentralização e descarbonização do setor elétrico, devem ser 
amparadas também por novos marcos regulatórios e políticas tarifárias, que viabilizem 
os investimentos nessas transformações.

TECNOLOGIAS NO SEGMENTO 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Participamos, no início de 2020, da maior feira do setor de transmissão e distribuição 
de energia elétrica dos Estados Unidos - a Distributech International - DTECH 2020. 
Foi o último grande evento em que estivemos presencialmente e, em parceria com 
o U.S Commercial Service Brazil, órgão vinculado ao governo norte-americano, 
fomos os anfitriões no happy hour de boas-vindas à Delegação Brasileira, que foi 
a San Antonio, Texas, para participar do evento. Foi uma oportunidade ímpar de 
aproximação com players do setor elétrico e de exposição de nossas competências 
em pesquisas e serviços tecnológicos.
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SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
O tema segurança cibernética ganhou destaque em um ano em 
que se intensificaram as relações de trabalho e de negócios 
no ambiente virtual e, também, a frequência de ataques 
cibernéticos aos sistemas de comunicação das empresas. 
O pesquisador sênior de nossa área de Eletrônica, especialista 
em segurança cibernética, Rodrigo Jardim Riella, foi convidado 
em diversas ocasiões a falar sobre o tema. Um dos eventos de 
maior repercussão foi o Energy TechTalks - webinar promovido 
pelo Canal Energia para debater o tema voltado ao setor 
elétrico, junto de representantes do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) e da Aneel.

Riella falou sobre a necessidade de as empresas incorporarem 
investimentos na criação de padrões de segurança 
para aumentar a confiabilidade e privacidade de dados, 
especialmente, em ambientes de smarts grids.

MOBILIDADE ELÉTRICA
Levamos para o 2º Fórum Internacional de Mobilidade Urbana e Veículos Elétricos todo 
o conhecimento técnico e experiência que temos acumulado, ao longo dos últimos oito 
anos, em projetos de P&D voltados à área da eletromobilidade. O evento reuniu público 
da área de tecnologia e inovação, da Aneel, de empresas de energia, associações e 
da indústria ligada aos setores elétrico e automotivo. Os pesquisadores Ana Paula 
Oening e Carlos Gabriel Bianchin, que coordenam pesquisas em mobilidade elétrica 
da Chamada nº 22 da Aneel, representaram nossa empresa no evento, compartilhando 
seu conhecimento sobre as tecnologias e modelos de negócio que devem viabilizar a 
eletrificação do transporte no Brasil.

Eventos

30

MODERNIZAÇÃO E 
DIGITALIZAÇÃO DE UTILITIES
As transformações do mercado de energia, que vêm acontecendo em um ritmo mais 
acelerado, também foi um dos temas que dominaram os debates ao longo de 2020. Em 
um dos eventos que participamos, promovido pelo braço latino-americano do Utilities 
Telecom & Technology Council (UTCAL), o diretor de Operações Tecnológicas do Lactec, 
Lauro Elias Neto, defendeu que as utilities, em parceria com os players de inovação, 
podem ser as protagonistas dessa transformação, que é motivada pela agenda de 
transição energética, pela necessidade de melhorar a gestão dos recursos energéticos 
distribuídos e da geração centralizada por fontes solar e eólica, o acesso a novas 
tecnologias (inteligência artificial, 5G, machine learning, blockchain) e a tendência de 
ingresso de soluções baseadas na chamada “economia de plataformas”, que coloca o 
consumidor no centro das decisões.

GESTÃO DE PESSOAS EM HOME OFFICE
Não foi apenas nossa bagagem técnica que nos colocou como oradores de destaque nas 
discussões promovidas ao longo de 2020. As iniciativas na gestão de pessoas, durante 
a pandemia, também motivaram vários convites para compartilhar nossa experiência na 
implantação do trabalho remoto e nas ações para manter o engajamento e a produtividade 
de nosso time. Em eventos promovidos pelo Grupo de Benchmark da Amcham Brasil, o 
presidente Luiz Fernando Vianna, dividiu essas informações e suas percepções sobre as 
tendências de manutenção do home office, mesmo no pós-pandemia. 

Já a diretora administrativa financeira, Katia Fiebich Peroni, representou a empresa no 
16º MEX Business Brasil - Espaço Mulheres Executivas, também, para falar sobre as boas 
práticas de gestão que adotamos, no período de isolamento social.
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OS RECONHECIMENTOS QUE
CONQUISTAMOS INDICAM 
QUE ESTAMOS NO CAMINHO CERTO.
Ao mesmo tempo, servem de estímulo para continuarmos aprimorando 
as soluções que oferecemos ao mercado e que contribuem para o avanço 
tecnológico do país.

Prêmios e 
Reconhecimentos

Esse é um dos projetos mais 
emblemáticos para o time Lactec pela 
parceria com a CTG Brasil e por sua 
contribuição para o setor elétrico 
brasileiro, uma vez que a solução 
proposta atende a uma demanda comum 
às concessionárias de geração.

RECONHECIMENTO 
INTERNACIONAL EM INOVAÇÃO
O projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que 
desenvolvemos em parceria com a China Three Gorges - 
CTG Brasil para o monitoramento de macrófitas (plantas 
aquáticas) em reservatórios de usinas hidrelétricas foi um dos 
vencedores do International Innovation Awards - IIA 2020, na 
categoria Serviços e Soluções. A premiação concedida pela 
Enterprise Asia - organização não-governamental presente em 
14 países - visa reconhecer iniciativas pautadas na inovação, 
empreendedorismo e sustentabilidade.

O projeto de P&D merecedor da premiação foi realizado por 
uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, que criou um 
método automatizado para o monitoramento da ocorrência e 
o deslocamento de bancos de macrófitas nos reservatórios 
de usinas hidrelétricas. A metodologia integra tecnologias 
de sensoriamento remoto e inteligência geoespacial com 
modelagens de parâmetros hidrológicos e hidrodinâmicos. 
O monitoramento permite atuar preventivamente no manejo 
para evitar a proliferação desordenada dessas plantas 
aquáticas, que podem obstruir a passagem de água para as 
turbinas e comprometer o seu funcionamento.
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MELHOR ARTIGO NO SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE SISTEMAS ELÉTRICOS
O artigo apresentado pelo pesquisador Felipe José Lachovicz, em uma das sessões 
da oitava edição do Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, sobre o projeto 
LYNX, foi considerado o melhor trabalho da sessão que debateu a otimização de 
sistemas elétricos. A proposta da pesquisa, realizada no âmbito do Programa de P&D 
Aneel, é desenvolver um novo modelo para a otimização do despacho hidrotérmico, 
considerando um cenário moderno, que pode representar, da melhor forma, a 
complexidade do setor elétrico brasileiro.

O produto final pretendido com o LYNX é um modelo baseado em algoritmos híbridos 
de otimização biobjetivo, contemplando medidas de risco, no qual os reservatórios de 
usinas são modelados individualmente, eliminando assim as deficiências ocasionadas 
pela abordagem de reservatórios equivalentes, adotada em modelos vigentes.

Prêmios e 
Reconhecimentos

EVENTOS E PREMIAÇÕES | PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

DESEMPENHO EXEMPLAR 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Conquistamos, pelo segundo ano consecutivo, o certificado de Fornecedor 
Nível Ouro no Programa de Certificação de Fornecedores da Copel Geração 
e Transmissão (GeT), que visa reconhecer as empresas que melhor 
atenderam a companhia e tiveram desempenho exemplar ao longo do ano. 
Ficamos entre as 10 empresas melhor classificadas, entre as 371 avaliadas.

Temos com a Copel GeT contratos de prestação de serviços tecnológicos, 
como ensaios elétricos e mecânicos em ativos, monitoramento de 
subestações, controle de segurança de barragens, consultorias e ensaios 
em parques eólicos e, também, serviços na área ambiental. Também somos 
parceiras em diversas frentes de pesquisa e desenvolvimento.

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL
Nossa estagiária do Laboratório de Geotecnia, a estudante do 
10º período de Engenharia Civil da PUCPR, Karoline Buski, foi a vencedora 
do Prêmio IEL de Estágio 2020, na categoria Projeto Inovador, entre 
empresas de médio porte. Sob supervisão do pesquisador do Lactec, 
Rodrigo Moraes da Silveira, Karoline tem dado apoio ao projeto de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) do Sistema de Gestão para Plano de 
Segurança de Barragem - tema de grande relevância para o setor de 
infraestrutura brasileiro.
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PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA
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Produção Técnica e Científica

PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA

EM ANAIS DE 
EVENTOS TÉCNICOS

EM PERIÓDICOS 
TÉCNICO-CIENTÍFICOS

EM ÂMBITO NACIONAL

ARTIGOS PUBLICADOS72

25

47

49

23 EM ÂMBITO 
INTERNACIONAL

34

A RELEVANTE PRODUÇÃO TÉCNICO-
CIENTÍFICA REFORÇA NOSSO 
COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA 
ATENDER AO MERCADO COM SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃO. 
Mesmo com o cancelamento de eventos técnicos importantes, nossos pesquisadores 
e bolsistas contribuíram, de forma significativa, com a produção e compartilhamento 
de conhecimento técnico-científico em diversas áreas. Os artigos publicados são, 
em sua maioria, resultado do trabalho colaborativo entre os grupos internos de 
pesquisa e parceiros estratégicos.

O trabalho de nossos pesquisadores também envolveu a produção do livro Gestão 
de Água em Complexo de Geração Termelétrica, resultado de um dos projetos de 
pesquisa e desenvolvimento realizados junto à Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA).

Os números apresentados retratam apenas uma parcela de nossa contribuição para 
o acervo técnico-científico nacional, uma vez que não estão contabilizados aqui os 
relatórios resultantes dos projetos de pesquisa e desenvolvimento.
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FORTALECIMENTO DE TODO 
O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
A concessão de três patentes de invenção, em 2020, é mais uma prova de que nossos 
projetos de P&D têm avançando na cadeia de desenvolvimento tecnológico e se 
concretizado em soluções efetivas para o mercado. A construção desse acervo de 
tecnologias nacionais fortalece os ecossistemas de inovação e também estimula a 
criação de novas cadeias produtivas no setor industrial. Uma das patentes concedidas 
é a do Braço Robótico de Poda, que em 2019 havia obtido uma patente internacional. 
Além das patentes, obtivemos os certificados de registro de dois softwares 
desenvolvidos equipes multidisciplinares.

Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA | PROPRIEDADE INTELECTUAL

PATENTES DE INVENÇÃO

SISTEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES EM 
REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO EM LINHA VIVA

Titulares:  
LACTEC 
Companhia de Eletricidade da Bahia (COELBA)

Inventores: 
Marcelo Antonio Ravaglio; Edemir Luiz Kowalski; José Arinos Teixeira Junior; 
Mario Seixas Cabussú; Dailton Pedreira Cerqueira; Cleuber Sobreira da Silva 
Chaves; Alexandre Muller da Silva

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 
COM MEDIÇÃO INTEGRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

Titulares: 
LACTEC 
Companhia Energética do Maranhão (CEMAR)

Inventores: 
Marcelo Antonio Ravaglio; Andre Rubens de Almeida; Giordano Bruno 
Wolaniuk; André Eugênio Lazzaretti; Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo; 
Alexandre Rosa Lemos; Christian Schultz; Heitor Hogo Dias Mangueira; 
Julio César Mendes; Ayrton Aparecido Bardeja; Marcio Aparecido Tardivo; 
Edson Estevão dos Santos

EQUIPAMENTO ROBOTIZADO TELECOMANDADO PARA 
PODA DE ÁRVORES JUNTO À REDE ELÉTRICA ENERGIZADA

Titulares: 
LACTEC 
Companhia de Eletricidade da Bahia (COELBA) 
FEERGS - Ferramentas e Equipamentos Elétricos

Inventores: 
Kátia Cilene Falcão Xavier; Mario Antonio Duarte Bonfim; Roberto Chagas 
de Almeida; Dailton Pedreira Cerqueira; Mariella Mendes Revilla; Luciano 
Cavalcante Siebert; Alexandre Albarello Costa; Eduardo Kazumi Yamakawa; 
Henry Leonardo López Salamanca; Edemir Luiz Kowalski; José Francisco 
Bianchi Filho; André Luis Muller da Silva; Luis Ricardo Alfaro Gamboa; 
Ronaldo Antonio Roncolatto; Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo; Thiago 
Greboge; Diogo Biasuz Dahlke; Felipe Araújo Teixeira Noronha
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Registros de Software

VARREDURA TP

Autores: 
Renatto Vaz Carvalho; Daniel de Andrade Ussuna; Henry Leonardo López 
Salamanca; Diogo Biasuz Dahlke; Pedro Augustho Biasuz Block

APLICATIVO PARA O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DINÂMICO

Autores: 
Orlando Stein Junior; Karine Muchau Moraes; Frederico Ferreira 
Schneider; Édson Takashi Yano; Cristiane Schneider Waiduschat; 
Marcos Antônio Teixeira Neri; Amanda Jarek; Leonardo Sirino; Alexandre 
Tachibana dos Santos; Luiz Alkimin de Lacerda; Daniel Vriesman; José 
Humberto de Oliveira Diniz.

PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA | REGISTROS DE SOFTWARE

MARCAS PATENTE DE INVENÇÃO / 
MODELO DE UTILIDADE

DESENHO 
INDUSTRIAL SOFTWARE

Depósitos em 2020 -- 3 -- 2

Depósitos até 2020* 9 41 9 18

Concedidos em 2020 -- 3 -- 2

Concedidos até 2020 9 14 9 18

*Depósitos até 2020, referem-se a todos os pedidos de patentes vigentes no INPI/BR.

**Somente processos nos quais o Lactec é titular ou cotitular (não inclui projetos com terceiros)
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DESEMPENHO
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ENGENHARIA DE ALTO NÍVEL: NOSSO TIME 
MULTIDISCIPLINAR DE ESPECIALISTAS 
OFERECE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS PARA 
PROBLEMAS COMPLEXOS.
Fizemos valer em 2020 a velha máxima de enxergar, na crise, oportunidades. Diante do cenário 
de incertezas em relação aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico, 
intensificamos nossa atuação em outras frentes. Afinal, temos muito a oferecer ao mercado 
em soluções especializadas para atender a demandas complexas de empresas de diferentes 
segmentos industriais e de infraestrutura.

Para se ter uma ideia da diversidade de nosso portfólio de serviços especializados, nossas equipes 
técnicas desenvolveram soluções de aprimoramento do controle de qualidade na linha de produção 
de uma siderúrgica. Também trabalharam em diagnósticos não destrutivos, a partir de técnicas 
diferenciadas de emissão acústica, na obra de um píer em um terminal marítimo. Trabalhamos em 
parceria no desenvolvimento de equipamento para ar condicionado utilizando análise dinâmica. 
Elaboramos o projeto executivo de uma grade de tomada d’água de usina hidrelétrica, envolvendo a 
medição de vazão, o projeto estrutural, a análise dinâmica, o projeto detalhado, a especificação do 
procedimento de fabricação e o comissionamento em campo.

Atuamos na avaliação da severidade da poluição em sistemas de isolação de subestações e 
ultrapassamos fronteiras para atender a vizinha Colômbia com consultoria em materiais para 
análise de falhas em redes protegidas.

Com toda a expertise na área de engenharia elétrica, nossos especialistas atuaram, ainda, 
no diagnóstico em campo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e 
de aterramento em parques eólicos, como parte do pacote de serviços de gestão de ativos. 
O volume de serviços nessa área tende a aumentar, considerando o crescimento da fonte 
eólica. Em 2020, 53 novas usinas entraram em operação, agregando mais de 1,7 GW de potência 
instalada ao Sistema Elétrico Brasileiro, respondendo por 34,9% do total de capacidade 
acrescida à nossa matriz elétrica.

Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação

Em paralelo, continuamos focados em nossa carteira de P&D. Concluímos, em 2020, 
um total de 22 projetos, muitos deles em fase final na cadeia de desenvolvimento, 
gerando produtos que podem ser disponibilizados ao mercado e que comprovam a 
maturidade tecnológica dos nossos resultados.

DESEMPENHO | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO 
DE ENERGIA VIRAM REALIDADE NO PAÍS
Os estudos de aplicações de armazenamento de energia em redes de distribuição com base 
em baterias, conduzidos por nossa área de Sistemas Elétricos, em uma das frentes em que 
atuamos dentro dessa linha de pesquisa, atingiram um marco importante em 2020. Ao longo 
do ano, foram comissionados e colocados em operação dois sistemas de armazenamento 
de energia na rede da CPFL, em Campinas (SP). O primeiro deles, tem potência nominal 
de 1MW e capacidade de 2 MWh e, portanto, é considerado de grande porte. Está entre os 
maiores sistemas de armazenamento de energia em operação no Brasil, atualmente.

O outro sistema, de médio porte, foi instalado em um condomínio residencial também na 
rede de distribuição da CPFL, em Campinas. Tem capacidade de garantir o suprimento de 
energia para as unidades consumidoras por mais de três horas, sem receber energia do 
sistema elétrico - o que os técnicos chamam de “operação ilhada”.

Os sistemas de armazenamento de energia estão entre as principais tendências 
tecnológicas da atualidade, em âmbito global. O Brasil, com seu potencial de geração 
de energia a partir de fontes intermitentes (solar e eólica), deverá se beneficiar dessas 
tecnologias. Com essas pesquisas, estamos dando nossa parcela de contribuição para que 
isso se torne realidade.
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ENERGIA DAS ONDAS PARA 
DIVERSIFICAR A MATRIZ
Diante da vasta extensão da costa brasileira, o aproveitamento de seu potencial energético 
pode ser uma alternativa interessante para a diversificação de nossa matriz. Foi a partir 
dessa perspectiva que passamos a estudar a energia das ondas. Nossa área de Sistemas 
Mecânicos coordena um projeto de P&D com o objetivo de apresentar uma prova de conceito 
(POC, na sigla em inglês) de um sistema de geração de energia elétrica por ondas do mar. 
O protótipo que deu origem ao projeto foi desenvolvido pela empresa Hidrobombas, da Bahia, 
que é uma das parceiras na pesquisa junto da Global Participações em Energia (GPE).

O modelo original consiste, basicamente, em um sistema flutuante, fixo em um chassi, com 
braços articulados, que oscilam conforme o movimento das ondas, gerando energia. 
O conceito foi aprimorado e a partir de modelagem 3D foi possível realizar os estudos iniciais.

Para dar suporte à nova etapa de estudos, está sendo construído, junto a uma de nossas 
unidades, o Laboratório de Estudo da Energia das Ondas (LEEO), que permitirá simular 
diferentes modelos reduzidos de conversores da energia das ondas, antes de sua instalação em 
ambiente marinho. A proposta é determinar a funcionalidade, viabilidade técnica e econômica e 
a eficiência energética do sistema frente ao cenário atual de desenvolvimento dessa tecnologia.

No projeto, são estudadas, ainda, a legislação ambiental e questões regulatórias pertinentes 
à aplicação prática desse tipo de sistema. Outros aspectos importantes a serem estudados 
são a conexão do gerador ondomotriz com a rede elétrica, a qualidade da energia gerada e a 
variação da produção.

Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação

DESEMPENHO | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

SISTEMA INTELIGENTE NA 
SEGURANÇA DE BARRAGENS
Sob a coordenação da área de Estruturas Civis, nossos pesquisadores trabalham 
em conjunto com a Neoenergia em um projeto de P&D, que visa desenvolver 
um sistema para gestão da informação e das ações previstas no Plano de 
Segurança de Barragens (PSB). A ferramenta inovadora, baseada em dados 
georreferenciados e algoritmos inteligentes, propõe a informatização de todos 
os processos, centralizando os sistemas de gestão normalmente utilizados pelas 
empresas em um único aplicativo, de uso interno, para computadores 
e smartphones.

A intenção é aprimorar o método de gerenciamento, de forma a permitir 
uma visão geral e sistêmica dos procedimentos previstos no PSB, por todos 
os agentes envolvidos, e subsidiar as tomadas de decisão quanto a ações 
preventivas ou corretivas, dando mais agilidade às respostas a eventos críticos. 
O sistema inteligente de gestão abrange as análises de risco dos 
empreendimentos e de consistência de dados, de forma rápida, além da gestão 
da instrumentação das barragens e os protocolos para acionamento de equipes. 

Além de agregar os procedimentos em uma única plataforma, outro diferencial 
tecnológico do sistema de gestão é o uso de modelagem 3D do ambiente de 
supervisão, o que também facilitará a visualização e análise dos dados da 
barragem e estruturas associadas. Esse conjunto de ferramentas pode, inclusive, 
facilitar as ações de fiscalização de barragens, realizadas periodicamente pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que foram intensificadas, nos 
últimos anos, após os rompimentos em barramentos de acumulação de rejeitos 
do setor de mineração, registrados em Minas Gerais. 
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REVOLUCIONANDO A COMUNICAÇÃO 
DAS REDES INTELIGENTES
Os investimentos em redes inteligentes se revertem em uma série de vantagens para as empresas 
do setor elétrico em termos operacionais. No entanto, trazem também um grande desafio, 
que é dispor de uma solução de comunicação economicamente viável e segura, que garanta 
a interoperabilidade de equipamentos de fabricantes distintos dentro de uma mesma rede de 
comunicação. Nossos pesquisadores da área de Eletrônica, em parceria com a Tecsys, foram 
muito bem sucedidos na busca por respostas a essa demanda, no projeto contratado pelo Grupo 
Neoenergia, que resultou no desenvolvimento de uma rede de comunicação Multilink.

A rede viabiliza o transporte seguro das informações referentes ao controle e monitoramento da 
rede de distribuição, conectando o centro de operações das distribuidoras e os diversos componentes da 
rede de distribuição, como sensores inteligentes, transformadores e medidores inteligentes de energia.

Durante a pesquisa, foram desenvolvidos módulos de segurança, além de concentradores, 
repetidores e end devices, utilizando o protocolo de comunicação Wi-SUN. Os testes em laboratório 
foram realizados com uma rede de 90 dispositivos para demonstrar a escalabilidade do produto. 
Em campo, os testes foram realizados na rede de distribuição da Coelba, em Salvador (BA).

Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação

O projeto chamou a atenção da própria Aliança Wi-SUN, que promoveu uma 
demonstração de interoperabilidade do end device, durante a maior feira do setor 
de distribuição de energia dos Estados Unidos - a DistribuTECH. Os resultados 
positivos da pesquisa foram apresentados não apenas para o Grupo Neoenergia, 
como também para a Iberdrola que sempre acompanhou de perto esse projeto.

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 
PARA GANHOS OPERACIONAIS
Solucionar problemas comuns às concessionárias do setor elétrico é um dos interesses 
da pesquisa tecnológica. Essa foi uma das razões que motivaram nossos pesquisadores 
da área de Materiais a estudar tecnologias alternativas para melhorar o desempenho 
de isoladores de linhas de transmissão e distribuição, principalmente cerâmicos (vidro 
e porcelana). É que a ocorrência de descargas disruptivas (fenômeno caracterizado 
pela passagem abrupta de corrente) pode comprometer o sistema de isolamento e, até 
mesmo, causar o desligamento da rede elétrica. Esse é um problema que afeta todos os 
sistemas elétricos e é influenciado por fatores ambientais como a poluição.

No projeto contratado pela Copel, foram realizados estudos para identificar e seleção 
de materiais, como coberturas de borracha de silicone, que garantem a supressão da 
corrente de fuga e minimizam problemas relacionados com poluição. Também foram 
elaboradas diretrizes para adequada seleção de materiais, com a definição de ensaios e 
parâmetros de avaliação.

Nossos pesquisadores também desenvolveram um protótipo de sistema para medição 
da corrente de fuga, que pode ser facilmente instalado no próprio isolador e permite 
determinar de forma mais assertiva a necessidade de intervenção na cadeia de 
isoladores, minimizar desligamentos não programados e reduzir custos de manutenção. 
O sistema é composto por sensor de corrente de fuga e hardware/software para 
aquisição, tratamento e análise de dados. Dispõe, ainda, de sistema de comunicação 
on-line para monitoramento via celular ou outro dispositivo móvel.

DESEMPENHO | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
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ATENTOS ÀS NECESSIDADES DO MERCADO, 
DIVERSIFICAMOS A OFERTA DE ENSAIOS 
E OTIMIZAMOS OS PROCESSOS, BUSCANDO 
REDUZIR PRAZOS ENTREGA.
Mesmo com todos os desafios impostos pela pandemia e a retração do mercado, que 
impactou alguns de nossos serviços, mantivemos, em 2020, um desempenho satisfatório 
e similar ao histórico dos últimos anos em nossa área de ensaios e análises laboratoriais. 
Muito desse resultado atribuímos às nossas equipes dos laboratórios que, mais uma 
vez, demonstraram seu comprometimento com a empresa e com nossos clientes para 
continuar oferecendo serviços de qualidade.

Aproximadamente 95% dos profissionais dos laboratórios manteve o trabalho presencial 
durante o isolamento, trabalhando algumas vezes em turnos para reduzir o número de 
pessoas em contato e manter um distanciamento seguro. Para os que usavam transporte 
coletivo, disponibilizamos o uso de aplicativo de veículos. Com essas e outras medidas 
de segurança, pudemos assegurar que nossos laboratórios continuassem trabalhando 
ininterruptamente.

Esse desempenho positivo, em meio a um cenário adverso, também é fruto do trabalho 
realizado ao longo dos últimos anos com o objetivo de identificar as novas demandas do 
mercado para ofertar as melhores alternativas de serviços, além do aprimoramento dos 
processos internos para dar mais agilidade aos prazos de entregas dos ensaios. Temos, 
inclusive, buscado a acreditação de novos ensaios para nos adequar ao que as empresas 
precisam para oferecer à sociedade produtos de qualidade e com alto valor agregado.

Ensaios e Análises 
Laboratoriais (EAL)

DESEMPENHO | ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS (EAL)

DEMANDA POR ENSAIOS 
REGISTRA CRESCIMENTO
Nossos laboratórios da área de Ensaios Elétricos e Materiais superaram 
as expectativas de receita e registraram um crescimento de 6%, em 2020, 
em comparação com 2019, o que para um ano atípico pode ser considerado 
um resultado extremamente positivo. Desde 2018, a receita decorrente dos 
serviços prestados por esses laboratórios acumula alta de 25%.

Em 2020, destacaram-se os laboratórios de Alta Tensão e de Ensaios 
Mecânicos (Cabos e Acessórios), que foram demandados, principalmente, 
para ensaios mecânicos de fluência, fadiga, ruptura e tensão-deformação 
em cabos condutores nus e ensaios de subestação isoladas a gás (GIS), 
transformadores de distribuição, cadeias de isoladores e acessórios de 
linhas de distribuição e transmissão.

Os laboratórios de Metrologia, Polímeros, Compatibilidade Dielétrica e 
Luminotécnica também deram sua contribuição para o desempenho 
positivo da área.
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DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DA CARTEIRA DE CLIENTES

O desempenho de nossos laboratórios da área de Química também foi 
surpreendente, pois apesar das adversidades em razão da pandemia, 
mantiveram a qualidade das entregas e superaram em quase 10% a 
receita prevista no orçamento.

No Laboratório de Óleos, ampliamos a carteira de clientes com a 
assinatura de novos contratos, como com o Grupo Equatorial, por 
exemplo, para a realização de ensaios em amostras de óleo mineral 
isolante. Já a qualidade dos serviços prestados pela equipe técnica do 
Laboratório de Águas assegurou a renovação do contrato para ensaios 
de monitoramento da qualidade de água da Usina Elétrica a Gás de 
Araucária (UEGA).

Os técnicos de nosso Laboratório de Baterias atuaram diretamente em 
Projetos de P&D, em parceria com outras áreas da empresa, realizando 
ensaios em baterias íon-lítio e, também, em supercapacitores, além 
do atendimento às demandas de ensaios em baterias automotivas para 
a indústria.

Um dos trabalhos diferenciados que realizamos ao longo de 2020, em 
nosso Laboratório de Materiais, foram os ensaios relativos a um processo 
judicial para subsidiar os peritos do caso em seus pareceres técnicos.

Garantimos, ainda, a renovação para 2021 do contrato de serviços que 
são prestados por nosso Laboratório de Materiais e Análises Complexas 
para a CSN.

Ensaios e Análises 
Laboratoriais (EAL)

NOVO EQUIPAMENTO VIABILIZA 
PESQUISA EM EMISSÕES VEICULARES

Nossa área de Ensaios em Motores e Veículos recebeu, em 2020, um novo equipamento 
para medição de material particulado presente nos gases de emissões veiculares. Isso 
nos permitiu dar início a um projeto de pesquisa, que vai ao encontro de uma preocupação 
mundial: os efeitos à saúde da população das nanopartículas de poluentes emitidos por 
veículos a combustão.

A proposta é estudar a emissão de partículas em veículos com ignição por centelha com uso 
de diferentes composições de combustíveis. A pesquisa trará importantes contribuições 
científicas para a sociedade e para a indústria, uma vez que a matriz energética do setor de 
transporte brasileiro tem algumas especificidades em relação aos demais países, como o 
uso de etanol na gasolina em altas porcentagens e uso de etanol combustível.

DESEMPENHO | ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS (EAL)
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Serviços Tecnológicos
e Inovação

A DIVERSIDADE DE COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS NOS PERMITE ATUAR EM 
DIFERENTES FRENTES E ATENDER ÀS 
DEMANDAS DE SETORES IMPORTANTES, 
COMO O DE INFRAESTRUTURA.
2020 foi um ano diferente de tudo que já vivemos e isso se refletiu nas atividades 
de nossa área de Serviços Tecnológicos e Inovação. Para contornar os efeitos 
da retração do mercado, fomos atrás de outras oportunidades de negócios e, 
com esse redirecionamento, nossas áreas de Geossoluções, Meio Ambiente, 
Hidráulica e de Desenvolvimento de Softwares conseguiram cumprir com êxito 
os compromissos assumidos com nossos clientes e, também, constituíram novas 
frentes de trabalho.

Foram destaque, em 2020, os serviços para o setor de saneamento, com os 
projetos para grandes companhias, como Sanepar e Sabesp, em sistemas 
informatizados de gestão comercial e em estudos ambientais. Demos 
continuidade aos serviços de perícias e assistências técnicas para o Ministério 
Público Federal (MPF) de Minas Gerais e para clientes privados e, ainda, 
mantivemos nossa presença no mercado com os serviços de aerolevantamento, 
em projetos de georreferenciamento, e modelagens físicas, que subsidiam 
estudos hidráulicos e hidrodinâmicos.

A atuação em P&D também teve grande relevância para o desempenho da área de 
Serviços Tecnológicos e Inovação. Além dos projetos próprios, a área participou 
de pesquisas em parceria com outras áreas e converteu várias prospecções em 
contratos para novos estudos. A soma desses esforços foi decisiva para que a 
área obtivesse o resultado positivo acima do previsto para o ano.

DESEMPENHO | SERVIÇO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

PIONEIRISMO EM ANÁLISES 
ECOTOXICOLÓGICAS
O know-how e a infraestrutura, que consolidamos para atender a 
demandas de diagnósticos ambientais de maior complexidade, fizeram 
com que nos tornássemos uma das poucas empresas do Brasil a dispor 
de um Laboratório de Toxicologia e Avaliação Ambiental, com atuação 
comercial na área de ecotoxicologia e que agrega um amplo escopo 
de análises em um único lugar. Além de estender a oferta de serviços 
especializados para diferentes setores, a estrutura permitirá que nossa 
área de Meio Ambiente amplie a atuação em projetos de P&D.

A ecotoxicologia é essencial em diagnósticos, em especial, em avaliações 
relacionadas a desastres ambientais, pois permite identificar os efeitos 
tóxicos de substâncias naturais ou sintéticas sobre organismos vivos, 
animais ou vegetais, aquáticos ou terrestres, incluindo suas interações 
com o ambiente. No caso do desastre ambiental de Mariana (MG), por 
exemplo, foram realizadas análises com amostras de aves, peixes, 
tartarugas marinhas e seus ovos, golfinhos e plantas, que foram coletadas 
em campo. Além disso, os estudos ecotoxicológicos tiveram um papel 
fundamental na consolidação dos resultados, envolvendo todas as 
subáreas do meio ambiente, dentro do Projeto Rio Doce. 

Em um período de pouco mais de um ano, foram analisadas, no laboratório, 
aproximadamente 3,5 mil amostras, submetidas à análise de diferentes 
biomarcadores, totalizando quase 80 mil ensaios realizados.
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MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO COMO SUBSÍDIO 
À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA
A aplicação de novas tecnologias em estudos cartográficos para as mais diversas finalidades 
tem sido um dos pontos fortes da atuação de nossa área de Geossoluções. Em razão de sua 
vertente social, um dos trabalhos mais emblemáticos, realizados ao longo de 2019 e 2020, foi o 
processamento cartográfico dos estados do Acre e de Rondônia. O projeto teve como objetivo 
a produção de dados e informações sobre unidades consumidoras não atendidas pelo serviço 
de distribuição de energia, visando à revisão do plano de universalização do atendimento da 
concessionária de energia às populações das áreas rurais.

O mapeamento cartográfico foi abrangente, pois além das potenciais unidades consumidoras, 
a partir de imagens orbitais do sensor Sentinel-2 (GMES - Global Monitoring for Environment 
and Security | ESA), com suporte de outros webserviços de imageamento, realizou-se a 
complementação da malha viária dos estados e o sistema hidrográfico. O escopo do serviço 
incluiu, ainda, a identificação dos hospitais e unidades de pronto atendimento, fornecendo 
subsídios e ferramentas para auxiliar as etapas seguintes de planejamento e levantamento 
cadastral das potenciais unidades consumidoras.

Serviços Tecnológicos
e Inovação

MODELAGEM HIDRÁULICA COMPUTACIONAL 
PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos ambientais associados a mortes de peixes têm sido observados a jusante de 
alguns empreendimentos hidrelétricos das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. A causa 
pode estar relacionada à produção de gases dissolvidos totais (TDG, na sigla em inglês), no 
fluxo a jusante de vertedouros, durante sua operação. Essa recente observação de eventos 
de mortandade de peixes motivou a proposição de um projeto de P&D pelos pesquisadores 
da área de Hidráulica desde o ano de 2020, cujo objetivo principal é desenvolver uma 
metodologia computacional capaz de determinar os níveis de TDG no fluxo efluente da 
bacia de dissipação de vertedouros.

Essa metodologia computacional poderá ser aplicada no projeto hidráulico de vertedouros 
com a finalidade de minimizar os riscos de ocorrência de impactos na ictiofauna local 
decorrente da produção de TDG. Um importante caráter inovador dessa pesquisa está 
na perspectiva de não ser necessário o conhecimento prévio de informações de modelos 
físicos e dados de campo na aplicação dessa metodologia computacional, o que viabilizará 
o seu uso também em etapas de projeto de futuros empreendimentos.

DESEMPENHO | SERVIÇO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
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DESEMPENHO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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COM VISÃO DE MERCADO E GESTÃO EFICIENTE 
DE RECURSOS, CONTORNAMOS A CRISE 
E MANTIVEMOS A SAÚDE FINANCEIRA DE 
NOSSA EMPRESA.
Com todos os obstáculos que a economia mundial enfrentou ao longo de 2020, conseguimos 
manter o mesmo patamar de receita de 2019 - R$ 113,7 milhões - e obter um resultado 
operacional líquido (ROL) 30% maior, na comparação com o exercício anterior. As entregas de 
nossos projetos de P&D, a prospecção de novas oportunidades de negócios e a racionalização 
de despesas foram medidas cruciais, que ajudaram a nos proteger dos impactos da pandemia 
e chegar a esse resultado positivo.

Também mantivemos, em 2020, nossa política de investimentos em nossa infraestrutura, 
principalmente, em maquinários e equipamentos de informática, para nos prepararmos 
para novas demandas do mercado e fortalecermos nossa competitividade no mercado de 
tecnologia e inovação.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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R$ 113,7mi
de receita

30% de crescimento
(ROL) Resultado Operacional Líquido
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