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Resumo: Este trabalho apresenta um modelo de
desenvolvimento para ser considerado na elaboração e
gestão de projetos definidos pelo Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica
Brasileiro regulamentado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). Baseado em abrangente estudo sobre
modelos do Processo de Desenvolvimento de Produtos
(PDP), normalmente usados na indústria, o modelo propõe
uma metodologia direcionada aos projetos inseridos no
programa, organizando o processo de criação e
direcionando-o à geração de produtos inovadores para
usufruto das empresas do setor elétrico. O modelo promove
a dinâmica entre as equipes multidisciplinares à luz do
escopo do produto almejado durante as diversas fases do
processo de criação, sempre com base nos requisitos dos
clientes (alavanca do processo de inovação).Uma aplicação
prática do modelo, demonstrando sua aplicabilidade e
flexibilidade, é também apresentada.
Palavras-Chave: Projetos de P&D,
desenvolvimento de produto, setor elétrico.
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Introdução

Ao final dos anos 90, o aumento da concorrência frente à
crescente demanda de energia mostrava que ações para
efetivar o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico
deveriam ser tomadas em curto prazo [1]. Nessa ocasião,
por meio de um programa de P&D regulamentado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) [2, 3], passouse a exigir que as empresas de energia investissem em
projetos de P&D tecnológico no país.
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Abstract: This paper presents a development model to be
applied in the design and management of projects within
the Technology Research & Development Programme of the
Brazilian Electricity Sector regulated by “Agência Nacional
de Energia Elétrica” (ANEEL), which is the regulatory agency
for electrical energy in Brazil. Based on a comprehensive
study on models of the Product Development Process (PDP),
commonly used in the industry, the model proposes a
methodology aimed at the development of these projects,
organizing the creation process and directing this process to
the generation of innovative products which can be of
benefit for power companies. The model, named MOP&D,
promotes the dynamic between multidisciplinary teams in
the light of the scope of the desired product during all
stages of the creation process, always based on customer
requirements (leverage to the innovation process). A
practical application of the model, demonstrating its
applicability and flexibility, is also presented.
Keywords: R&D projects, product development process
model, electricity sector.

Com o tempo e aumento da representatividade, os projetos
de P&D evoluíram não só em quantidade, mas também em
complexidade e, embora haja ainda muita discussão sobre a
eficiência do programa, constata-se que nesse período
foram criadas relações inéditas e irreversíveis de
colaboração entre empresas de energia, academia e setor
industrial [1].
Apesar disso, percebe-se que ainda há falta de um
amadurecimento das empresas quanto à inserção do PDP
no contexto, restando um longo caminho para que o
programa de P&D tenha total sucesso.
É neste contexto que o Modelo de Desenvolvimento
Integrado de Produto Orientado aos Projetos de P&D do
Setor Elétrico Brasileiro (MOP&D), aqui apresentado, pode
vir a contribuir para o processo de transferência de novas
tecnologias para a indústria e, consequentemente, para
usufruto das concessionárias na melhoria de seus processos.
2

Metodologia da pesquisa

A estratégia da pesquisa realizada foi o estudo de caso com
abordagem qualitativa, tendo como unidade de análise o
Programa de P&D Tecnológico do Setor Elétrico Brasileiro.
Como procedimentos técnicos, considerou-se inicialmente a
revisão da literatura sobre o Programa de P&D da ANEEL e
seus critérios, seguido de estudo exploratório sobre PDP. Da
sinergia entre ambos, estruturou-se o modelo de
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desenvolvimento MOP&D. Na sequência, um exemplo de
aplicação prática do novo modelo em projetos de P&D
demonstra sua aplicabilidade.
3

O Programa de P&D ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é o órgão
que regulamenta o Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico Brasileiro
[2], cujo propósito principal é promover o desenvolvimento
tecnológico do setor de energia.
De Do início do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico do Setor Elétrico Brasileiro, no ano 2000, até
2009, dos mais de 6.402 projetos concluídos, apenas 117
consideraram o processo produtivo [4], sendo que o sucesso
se deu somente para alguns poucos que buscaram na
indústria a expertise necessária para que o processo de
inovação se cumprisse integralmente.
Nota-se, porém, que para o setor industrial existem diversos
modelos que sistematizam o PDP [5] e que ainda prevalece
a falta deste conhecimento para a maioria dos gestores de
projetos de P&D do setor elétrico [6], como destaca uma
reportagem divulgada na revista de P&D da ANEEL e cuja
parte de um de seus trechos é reproduzida a seguir:
apesar dos avanços na concretização de projetos mais
robustos, ainda se verifica a falta de um modelo de
desenvolvimento propício aos projetos de P&D com
efetivo potencial de inserção no mercado [7].
Neste sentido, o MOP&D vem com o propósito de
preencher esta lacuna, servindo como ferramenta para
auxiliar na tarefa de se fazerem cumprir os objetivos da
ANEEL na forma de projetos metodologicamente
consistentes e direcionados ao desenvolvimento de novos
produtos para o setor elétrico.

5

O MOP&D

Diversas são as definições encontradas na literatura para o
Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP). Dentre
elas, e de forma mais abrangente, Rosenfeld et al. [10] o
define como:
...um conjunto de atividades por meio das quais buscase, a partir das necessidades do mercado e das
possibilidades e restrições tecnológicas..., chegar às
especificações de projeto de um produto e de seu
processo de produção... envolve (também) as
atividades de acompanhamento do produto após o
lançamento...
Neste sentido, tomou-se como base uma abrangente
pesquisa sobre os principais conceitos envolvidos para
concluir um modelo específico que atendesse em plenitude
todos os projetos abordados na cadeia da inovação ANEEL
[11].
No desenvolvimento foram consideradas as diretrizes do
Programa de P&D ANEEL em consonância com conceitos
recorrentes no PDP, dos quais, Concurrent Engineering [12],
Stage Gate [13], Desenvolvimento Integrado de Produtos
[14], Modelo V [15], Produto Baseado em Negócio [16], e
também as ferramentas de auxílio ao PDP, tais como o QFD
[17], WBS [18], FAST [19], FMEA [20], DFX [21], RB [22].
No processo de pesquisa consideraram-se 38 diferentes
modelos do PDP, resultando numa estrutura com 14 Etapas,
6 Fases, 3 Macro-Fases e 2 atividades de Gestão que
emolduram o MOP&D [11], Ilustrado na Figura 2 e
apresentado em detalhes nos tópicos seguintes e de acordo
com suas três macrofases.
5.1 Macrofase de Pré-desenvolvimento

4

Projetos de P&D ANEEL

Uma das referências mundiais que definem as atividades de
P&D é o Manual de Frascati [8]. Para o caso do Setor Elétrico
Brasileiro (SEB), o Manual de P&D da ANEEL agrega estes
conceitos em sua cadeia da inovação [9], a qual é
constituída por três categorias de projetos de P&D e três
categorias de projetos voltados á produção industrial. A
Figura 1 ilustra a cadeia da inovação proposta pela ANEEL
com seus seis tipos de projetos, os quais: Pesquisa Básica
Dirigida (PB), Pesquisa Aplicada (PA), Desenvolvimento
Experimental (DE), Cabeça de Série (CS), Lote Pioneiro (LP)
e Inserção no Mercado (IM).

Figura 1: Cadeia da inovação ANEEL [3].

A macrofase de Pré-desenvolvimento é aplicada a todos os
tipos de projetos da cadeia da inovação E busca alinhar o
planejamento do projeto de P&D ao plano estratégico da
empresa e do produto. Ela começa com a fase de Iniciação,
onde, de uma necessidade tecnológica da empresa de
energia, define-se a Declaração de Demanda, objeto do
projeto de P&D. Estando aprovada a demanda, por meio
dos Testes de Diretrizes Estratégicas, pode-se iniciar a fase
de Planejamento da proposta de projeto de P&D,
primeiramente com a etapa de Definição do Escopo sob o
plano de fundo dos critérios do Programa de P&D e Testes
de Aceitação por parte dos clientes. Na sequência é
realizada a etapa de Planejamento do Projeto, que estando
de acordo com os Testes de Enquadramento no Programa
de P&D, a Proposta Formatada pode ser submetida à
contratação e homologação junto à ANEEL. A Figura 3 ilustra
as etapas mencionadas e suas correlações. A Figura 4 ilustra
a dinâmica das atividades envolvidas.

A presença das seis fases da cadeia da inovação no
programa de P&D ANEEL evidencia não somente um forte
estímulo à geração de inovações, mas também, e a partir
delas, o desenvolvimento de soluções práticas para efetivo
uso pelas empresas de energia [7].
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Figura 2: O MOP&D [11].
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Figura 3: Macrofase de Pré-desenvolvimento [11].

Figura 4: Atividades envolvidas na macrofase de Pré-desenvolvimento [11].

5.2 Macrofase de Desenvolvimento
Na macrofase de Desenvolvimento procura-se resolver o
problema da pesquisa, sintetizando soluções e elaborando a
documentação técnica. Esta macrofase tem início com a
fase de Projetação (Figura 5), onde, do Estudo de Princípios
inerentes ao escopo do produto almejado, são definidos o
Projeto Conceitual, o Projeto Preliminar, Projeto Detalhado e
é executado o Refinamento do Projeto. As atividades
inerentes a esta fase estão representadas na Figura 6, as
quais são aplicáveis aos projetos de Pesquisa Básica
Dirigida, Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Experimental
da Cadeia da Inovação, permitindo-se chegar a protótipos já
direcionados ao processo de produção.

A macrofase de Desenvolvimento segue ainda com a fase
Implementação (Figura 7), onde são realizadas adequações
da nova tecnologia aos processos de produção. Nesta fase
são consideradas as atividades relacionadas ao Projeto do
Processo de Manufatura, Manufatura e Acabamento do
Produto (onde são definidas as características finais do
produto), bem como o Plano de Marketing, reportando-se à
etapa de Refinamento do Projeto (da fase de Projetação)
sempre que alguma característica técnica dificultar o
processo ou onerar o custo final do produto (Figura 8).
Projetos como os de Cabeça de Série, Lote Pioneiro e
Inserção do Mercado da cadeia da inovação fazem jus a esta
etapa do processo de desenvolvimento.
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Figura 5: Fase de Projetação (primeira parte da macrofase de Desenvolvimento) [11].

Figura 6: Atividades atribuídas à fase Projetação [11].
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Figura 7: Fase Implementação (segunda parte da macrofase de Desenvolvimento (fase Implementação) [11].

Figura 8: Atividades atribuídas à fase de Implementação [11].
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Figura 9: Macrofase Pde ós-Desenvolvimento [11].

Figura 10: Atividades atribuídas à fase de Pós-Desenvolvimento [11].
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Figura 11: Contexto do novo projeto de P&D [25].

5.3 Macrofase de Pós-desenvolvimento
A macrofase de Pós-Desenvolvimento deve fazer parte do
processo de planejamento de projetos cujo objetivo é lançar
novos produtos. Contempla atividades relacionadas à
produção, manutenção, lançamento e retirada do produto
de circulação do mercado (Figura 9). Tem início com a etapa
de Lançamento do Produto, seguida da fase de manutenção,
que é composta pelas etapas de Revisão Pós-Lançamento
(onde são realizadas atualizações do produto e do processo
de produção em atendimento aos desejos dos clientes) e
etapa Descontinuar o Produto que, na prática, deve ter
início durante o processo de produção. A empresa deve
estar sempre preparada para executar o plano de fim de
produção, uma vez que sua vida útil de um produto
depende da satisfação dos clientes ou quando não mais
apresentar vantagens econômicas ou estratégicas.
6

Estudo de caso

A manutenção efetuada por eletricistas em linhas de
distribuição apresenta um elevado fator de risco de
acidentes, particularmente para aqueles casos em que o
eletricista ultrapassa a distância mínima de segurança
recomendada em normas. Este fato justificou pelo menos
dois projetos de P&D para desenvolvimento de um
acessório de segurança para ser acoplado ao capacete
usado pelos eletricistas [23, 24].
Para o primeiro projeto, um Desenvolvimento Experimental
(DE) [23], foram definidas as principais características
técnicas e funcionais do equipamento. No segundo projeto,
caracterizado como Cabeça de Série (CS) [24], procurou-se a
adequação da nova tecnologia aos processos industriais.
Dos resultados alcançados, faz-se aqui o emprego do
MOP&D para estruturar as etapas metodológicas para
desenvolvimento de um novo projeto de P&D caracterizado
como Lote Pioneiro (LP), seguindo a Cadeia da Inovação da
ANEEL, como apresentado na Figura 11 [25].

6.1 O projeto
A Figura 12 sintetiza as etapas do MOP&D consideradas na
elaboração do novo projeto (LP), em cujo escopo estão
implícitos resultados obtidos nos projetos anteriores, dentre
os quais, a base tecnológica e o design industrial preliminar
para o produto almejado.
A estruturação do projeto considerou a realização das
macrofases Pré-Desenvolvimento e Desenvolvimento, com
suas fases de Iniciação, Planejamento, Projetação e
Implementação. As duas primeiras tendo como base os
requisitos dos clientes “traduzidos” em requisitos do
produto e do projeto de P&D, assunto exaustivamente
abordado em publicação anterior [26].
Na previsão das atividades relacionadas à execução do
projeto foram tomadas etapas das fases seguintes: Etapa 8
(Refinamento do Projeto), Etapa 9 (Projeto do Processo de
Manufatura), Etapa 10 (Manufatura e Acabamento do
Produto) e Etapa 11 (Plano de Marketing). As Figuras 3 e 4
ilustram a dinâmica envolvida no Pré-desenvolvimento,
destacando as inter-relações entre suas fases. Neste
processo ocorreram várias revisões para que a proposta
estivesse em total acordo com os anseios dos clientes,
estratégias da concessionária e critérios do Programa de
P&D ANEEL (setas em verde). Partindo da Etapa 1 (Definição
da Demanda), caracterizada pela necessidade de uma
solução, e aplicando-se os Testes de Diretrizes Estratégicas,
obteve-se a aprovação da concessionária para seguir com o
projeto (primeiro Gate do processo, triângulo vermelho na
Figura 12). Na sequência, na Etapa 2 (Definição do Escopo),
os requisitos dos clientes puderam ser organizados e
priorizados permitindo definir demandas e expertises da
equipe necessários para execução do projeto (Tabela 1).
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Figura 12: Aplicação do MOP&D ao projeto de P&D de Lote Pioneiro (LP) [26].

Tabela 1: Priorização da demanda e da expertise necessária para o projeto de P&D de LP.
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8

Demandas para o projeto LP
Revisar o projeto CS do sensor
Desenvolver dispositivo de teste do sensor
Projetar a linha de produção
Produzir lote piloto
Testar lote piloto em condições campo
Finalizar o projeto da linha de produção
Traçar o plano de marketing para o produto
Documentar e lançar o produto no mercado

Dando sequência à macrofase de Pré-desenvolvimento e
tratando agora da fase de Planejamento do Projeto de P&D,
buscou-se formalizar a proposta de projeto de P&D em uma
documentação específica contendo o Descritivo do Projeto e
Planilha de Despesas.
Foram consideradas as etapas para o projeto, conforme
sugeridas na macrofase de Desenvolvimento (Figura 12), a
qual trata da fase de Implementação do processo de
manufatura
para
o
equipamento
desenvolvido
anteriormente, cuja dinâmica entre as suas etapas estão
ilustradas na Figura 7. Porém, diante da necessidade de
readequações técnicas do protótipo Cabeça de Série (recémdesenvolvido no projeto 2, Figura 11) ao processo de
produção, considerou-se um forte dinamismo entre as fases
Projetação e Implementação, conforme sugerido no
diagrama da Figura 8 (quadro rosa superior à direita).
Como resultado do planejamento, elaborado a partir do
fluxograma da Figura 8, foram então definidas as etapas
para desenvolvimento do projeto Lote Pioneiro (LP)
conforme ilustra a Figura 13.
A metodologia por trás da sequência de etapas sugere
também aplicação de ferramentas de auxílio ao processo de
desenvolvimento de produtos [10] nas diversas fases de
execução do projeto (coluna à direita). As etapas que tratam
do refinamento das tecnologias aplicadas ao novo produto
devem ser executadas pela equipe de pesquisadores que
desenvolveu os projetos anteriores (DE e CS) contando
também com especialistas em engenharia de produto e
marketing, que, em simultaneidade, direcionam o
desenvolvimento do produto em atendimento ao seu
potencial mercado.

Expertise (Disciplinas)
Física, Materiais, Eng. Elétrica, Mecânica, Designer
Eletrônica, Mecânica, Designer Industrial
Projetos Industriais, Eng. Mecânica, Eletrotécnica
Projetos Industriais, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica
Projetos Industriais, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica
Projetos Industriais, Especialista em Marketing
Especialista em Marketing e estudos de mercado
Especialista em Marketing

As cores associadas às colunas do lado esquerdo da planilha
de etapas do projeto (Figura 13) correspondem às cores
atribuídas às atividades previstas no MOP&D (Figura 8). Isto
permite fácil associação do MOP&D ao projeto LP proposto.
No trabalho de tese, os autores disponibilizam templates
exclusivamente elaborados para aplicação direta do modelo
a cada um dos tipos de projeto da cadeia da inovação [11].
7

Conclusão

Apesar da aparente implicação de perdas para o processo
de inovação que se pode imaginar quando se aplica um
modelo com configuração sistemática de atividades para
condução de projetos de P&D, o MOP&D busca garantir
justamente o oposto, uma vez que tem por base modelos de
desenvolvimento de produtos com comprovada eficiência
quanto ao quesito inovação já em uso pela indústria [11].
Suas etapas e fases foram formuladas de forma que
atividades importantes ao processo de inovação sejam
priorizadas durante a condução do projeto.
A aplicação do MOP&D procura estimular não somente a
troca de experiências e informações entre as equipes
multidisciplinares envolvidas no processo criativo,
incentivando a partilha do conhecimento, mas também a
busca de soluções em meios externos e o contato constante
com o cliente em prol de uma solução inovadora ou um
novo produto.
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Fases
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Projetação

Implementação

Macro
Fases

8 Produção de lote piloto

Testes de mercado

Refinamento da linha de
produção
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campo

Montagem do protótipo
cabeça de série

Finalização

31 Documentação técnica da linha de produção

30 Testes operacionais da linha de produção

29 Ajustes na linha de produção

28 Adequações da linha de produção

27 Redefinição da linha de produção

26 Testes e ensaios com o CS

25 Montagem do Cabeça de Série

24 Montagem da linha de produção
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Figura 13: MOP&D aplicado ao projeto de P&D de Lote Pioneiro (LP) [25].
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No MOP&D o gerenciamento ostensivo sobre a execução do
projeto tem influência direta sobre o desenvolvimento do
produto (ou da nova tecnologia), pois é por meio dele que
se administra o fluxo de informações estratégicas entre
equipes multidisciplinares, impulsionando o processo de
inovação atrelado ao projeto. Como resultado das primeiras
aplicações do modelo [11], incluindo o estudo de caso
apresentado, observou-se significativa redução de
atividades segregadas e sequenciais, além de um
direcionamento mais adequado à geração de novos
produtos em projetos de P&D do setor elétrico.
8

Agradecimentos

Ao suporte financeiro e técnico disponibilizado pela
Companhia Paranaense de Energia (COPEL), Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Institutos LACTEC
e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

[11]

PEREIRA, J. A. Modelo de desenvolvimento integrado de
produto orientado aos projetos de P&D do setor elétrico
brasileiro: MOP&D. Tese de doutorado. Pontifícia
Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2014.

[12]

PRASAD, B. Concurrent engineering wheels. 1 ed. Troy:
RASSP Digest 1996, v. 3.

[13]

COOPER, R. G. Winning at new products: accelerating the
process from idea to launch. 2. ed. Wesley, 1993.

[14]

ANDREASEN, M. M; HEIN, L. Integrated
development. Berlin: Springer Verlag, 1987.

[15]

V Model: the test management guide. United Kingdom,
2011.

[16]

ROOZENBURG, N. F. M.; EEKELS, J. Product design:
fundamentals and methods. The Netherlands: John Wiley
& Sons, 1995.

[17]

HAUSER, J. R.; CLAUSING, D. The house of quality.
Massachusetts: Harvard Business Review, 1988.

[18]

CLARK, K.; FUJIMOTO, T. Product development
performance: strategy organization and management in
the world auto industry. Boston: Harvard Business School
Press, 1991.

[19]

BYTHEWAY, C. W. FAST creativity & innovation: Rapidly
improving processes, product development and solving
complex problems. Fort Lauderdale: J. Ross Publishing,
2007.

[20]

OLIVEIRA, C .B. M.; ROZENFELD, H. Desenvolvimento de
um módulo de FMEA num sistema comercial de CAPP. In:
Encontro Nacional de Engenharia de Produção da UEPG,
1997, Porto Alegre. Anais do Encontro Nacional de
Engenharia de Produção da UEPG, n. 17, Porto Alegre:
1997.

[21]

HUANG, G. Q. Design for x: concurrent engineering
imperatives. London: Chapman & Hall, 1996.

[22]

CREVELING, C. M.; SLUTSKY, J.; ANTIS, D. Design for six
sigma: in technology and product development. 1. ed. New
Jersey: Prentice Hall PTR, 2002.

[23]

LAZZARETTI, A. E.; SOUZA, P. M. P&D PD-2866-031/2006:
sensor de proximidade de rede de distribuição energizada
como acessório de capacete de segurança. Relatório Final
de Projeto LACTEC/COPEL. Curitiba, 2009.

[24]

LAZZARETTI, A.; SOUZA, P. M. P&D PD-2866-0004/2009:
Desenvolvimento de cabeça de serie de sensor de
proximidade de redes de distribuição como acessório de
capacete de segurança. Relatório Final de Projeto
LACTEC/COPEL. Curitiba, 2013.

[25]

PEREIRA, J. A.; CANCIGLIERI JÚNIOR, O.; LAZZARETTI, A. E.
Product Development Model Oriented for R&D Projects of
the Brazilian Electricity Sector - MOR&D: A Case Study. In:
CURRAN, R.; WOGNUM, N.; BORSATO, M.; STJEPANDIC, J.;
VERHAGEN, W. J. C. (Org.). Transdisciplinary Lifecycle
Analysis Of Systems. 1ed.Netherlands: IOS Press Inc, 2015,
v. 1, p. 239-248.

[26]

PEREIRA J. A.; CANCIGLIERI JÚNIOR, O.; LIMA, J. P.; SILVA, S.
B. QFD application on developing R&D project proposal for
the Brazilian electricity sector: a case study - system assets
monitoring and control for power concessionaires. In: BIL,
C.; MO, J.; STJEPANDIC, J. (eds.) 20th ISPE International
Conference on Concurrent Engineering Proceedings. 1. ed.
London: Springer, v. 1, n. 34, 2013.

Referências
[1]

SOUZA, F. L. A. P&D: pesquisa e desenvolvimento no setor
elétrico: a caminho da inovação. 1. ed. São Paulo:
Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade, 2008.

[2]

BRASIL. Lei 9.991 de 24 de julho 2000. Diário Oficial da
União, Brasília, 2000.

[3]

ANEEL. Manual do programa de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica.
Brasília, 2012.

[4]

ANEEL. Setor elétrico no caminho da inovação. Revista
Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, n. 3, Brasília, 2009.

[5]

AMIGO, C. R.; ROZENFELD, H. Modelos de referência para o
processo de desenvolvimento de produtos: descrição e
análise comparativa. In: Simpósio De Engenharia De
Produção, 8, 2011, Bauru. Anais do XVIII SIMPEP –
Simpósio de Engenharia de Produção. Bauru, 2011.

[6]

POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI F.; PAULA, J. M. P.;
CAVALCANTE, L.R. Rede de pesquisa formada pelo
programa de P&D regulado pela ANEEL: abrangência e
características. In: POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI, F.;
CAVALCANTE, L. R. (eds.) Inovação tecnológica no setor
elétrico brasileiro: uma avaliação do programa de P&D
regulado pela ANEEL. 1. ed. Brasília: IPEA., 2011. cap. 1, p.
13-54.

[7]

ANEEL. Avanços tecnológicos no setor elétrico. Revista
Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, n. 4, Brasília, 2011.

[8]

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO. Frascati manual: proposed standard
practices for surveys on research and experimental
development. 6. ed. Paris, 2002.

[9]

CABELLO, A. F.; POMPERMAYER, F. M. Impactos
qualitativos do programa de P&D regulado pela ANEEL.
Inovação tecnológica no setor elétrico brasileiro: uma
avaliação do programa de P&D regulado pela ANEEL. 1.
ed. Brasília: IPEA, 2011.

[10]

ROZENFELD, H.; FORCELLINI, F. A.; AMARAL, D. C.; TOLEDO,
J. C.; SILVA, S. L.; ALLIPRANDINI, D. H.; SCALICE, R. K.
Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência
para a melhoria do processo. 1 ed., São Paulo: Saraiva,
2006.

product

55

