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DESENVOLVER CONHECIMENTO

A CTG Brasil planeja investir R$ 100 milhões 
nos próximos cinco anos. E para que esses 
recursos tenham o melhor resultado possível, 
a companhia pretende destiná-los também 
de uma forma inovadora e que contribua de 
maneira mais significativa para a estratégia 
corporativa. Em 2019, o próprio processo de 
definição dos projetos a serem beneficiados 
com os recursos de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) obrigatórios pela regulamentação do 
setor elétrico foi um case de inovação.

O Road Map Tecnológico, iniciado ainda no fim 
de 2018, envolveu todas as áreas da companhia 
para mapear as oportunidades de inovação nos 
diversos campos de atuação, e não somente 
na tradicional esfera operacional e ambiental. 
Após a primeira etapa de diagnóstico interno 
da maturidade de gestão do portfólio de 
P&D e avaliação externa de benchmarkings 
e tendências, a equipe do projeto realizou 
workshops com a liderança da companhia 
para definir as rotas tecnológicas e os temas a 
serem priorizados na prospecção dos projetos. 
Essa metodologia de trabalho será adotada 
anualmente, no planejamento de destinação 
dos recursos.
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Dentro dessa abordagem, um dos projetos de maior destaque realizado 
pela companhia é o de controle genético do mexilhão-dourado, uma 
das espécies invasoras com maior impacto negativo sobre as bacias 
hidrográficas brasileiras. Outro investimento relevante é a avaliação de 
viabilidade de aproveitamento do óleo das macrófitas aquáticas como 
biocombustível para motores e equipamentos utilizados nos processos 
das usinas. Saiba mais sobre esses projetos na página 69.

Em 2019, o portfólio de P&D totalizou 23 projetos, que somaram  
R$ 13,2 milhões em investimentos, montante 67% superior ao de 2018. 
No ano, foram firmados contratos com dez novos projetos, alinhados  
à nova abordagem de gestão e que totalizarão um investimento de  
R$ 40 milhões até 2022.

Entre esses novos projetos, vale ressaltar a participação da CTG Brasil na 
Chamada Pública da Aneel voltada para o desenvolvimento de soluções 
em mobilidade elétrica eficiente. Dois estudos foram selecionados para 
receber investimentos da companhia (saiba mais abaixo).

Para saber mais

Clique aqui e assista à série 
de vídeos sobre os projetos 
de P&D da CTG Brasil.

Projetos da CTG Brasil  
para a mobilidade elétrica

Plataforma  
de Comercialização 

Aberta P2P

Para inserção de fontes 
renováveis na mobilidade 
elétrica. O objetivo é criar 
uma plataforma digital 
que funcione como um 

balcão de oportunidades 
na comercialização de 

energia para o segmento 
de veículos elétricos

Conexão Sustentável  
de Mobilidade Elétrica  

entre Usinas Hidrelétricas 

Focado no investimento para aquisição de 
veículos elétricos, instalação de infraestrutura 

de eletropostos para o deslocamento e 
carregamento da frota no caminho entre as 

UHEs Jupiá e Ilha Solteira. Também está sendo 
planejada uma ampliação dessa rota até o 

aeroporto de Três Lagoas e o campus da Unesp 
na região, além dos trechos que interligam as 
usinas da Rio Paraná e da Rio Paranapanema 

até a sede em São Paulo

Para saber mais

Clique aqui e acesse o Anuário de P&D 2019  
da CTG Brasil para saber mais sobre a gestão 
do tema e os projetos apoiados no ano.
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AMBIENTE DE INOVAÇÃO

A inovação na forma de desenvolver o conhecimento ultrapassou 
as fronteiras da CTG Brasil em 2019, conectando as demandas e 
recursos de P&D ao universo de startups. Para isso, a companhia 
anunciou uma parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia 
(ACATE) que prevê a criação do Digital Innovation Lab, um espaço 
dedicado à interação entre a CTG Brasil, universidades e startups 
dentro do novo hub de inovação da ACATE, em São Paulo. Nesse 
espaço, as equipes da associação e demais empresas envolvidas nos 
projetos trabalharão no desenvolvimento de soluções que acelerem 
avanços no campo da Tecnologia da Informação (TI).

A parceria com a ACATE prevê um espaço 
dedicado para a interação da CTG Brasil 
com universidades e startups

 
Clean Energy Innovation Hub

Fortalecer o intercâmbio entre Brasil e China na busca por inovação para a 
geração de energia limpa é um dos principais objetivos da parceria firmada pela 
CTG Brasil com o Senai em novembro de 2019. Com investimentos previstos de 
R$ 100 milhões nos próximos cinco anos, o acordo envolve a criação do Clean 
Energy Innovation Hub, um espaço para conectar o ecossistema de inovação 
brasileiro aos desafios nos campos de planejamento, gestão e segurança das 
usinas, responsabilidade socioambiental e eficiência energética.

Além dos recursos financeiros, os parceiros agregam à empreitada alavancas de 
valor que ampliam o potencial de transformação. De um lado, o Senai articula 
a maior rede de inovação no país, com pesquisas em diversas áreas. De outro, 
a CTG Brasil já promove internamente o intercâmbio tecnológico com a China e 
facilitará a interação com pesquisadores no exterior. A expectativa, inclusive, é 
que o Clean Energy Innovation Hub tenha também uma unidade em território 
chinês, favorecendo a interação entre as equipes de cada país.

O centro financiará projetos de P&D, incentivando a adoção de tecnologias 
como inteligência artificial e big data, além de propor desafios para startups e 
eventos e workshops para compartilhamento de experiências. Outras empresas 
do setor elétrico ou de outros segmentos produtivos também podem se juntar à 
iniciativa, que terá seu espaço em São Paulo inaugurado ainda em 2020.
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Com prazo de 24 meses e investimentos que totalizam R$ 2,4 milhões oriundos 
das verbas regulatórias de P&D, a parceria teve início em agosto de 2019, com 
uma imersão dos profissionais da ACATE na CTG Brasil para compreender 
a estratégia e a cultura organizacional da companhia e mapear desafios 
conectados a elas. Uma vez identificadas, essas demandas serão priorizadas 
e direcionadas a equipes no modelo de squads. Essa metodologia envolve 
profissionais com diferentes especialidades e competências, que trabalham 
juntos por um período breve de tempo para prototipar soluções em contextos 
de alta complexidade. Após planejarem sua abordagem de trabalho, esses 
times apresentarão ao Comitê de Inovação da CTG Brasil as propostas de 
projetos que, uma vez aprovados, passarão a ser desenvolvidos no espaço do 
Digital Innovation Lab.
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