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RESUMO 

A aceleração das mudanças tecnológicas e o processo de globalização têm intensificado a 

competição e a necessidade de novos produtos (bens e serviços), resultando na crescente 

preocupação das organizações no desenvolvimento de avanços tecnológicos, econômicos e 

sociais. O presente trabalho objetiva apresentar um panorama global do desenvolvimento das 

tecnologias relacionadas à energia eólica e projetar suas tendências. Para conduzir esta 

pesquisa, faz-se (i) a revisão bibliográfica sobre inovação tecnológica, métodos de prospecção 

tecnológica e fundamentos da energia eólica; (ii) a análise de patentes, apresentando o 

panorama atual da tecnologia estudada, por meio da busca de informações em bancos de 

patentes; e (iii) a elaboração do mapa da evolução tecnológica dos aerogeradores e construção 

da tendência futura a partir de informações da literatura e notícias do setor estudado. A etapa 

(ii) permitiu o estudo de 25.644 patentes entre os anos 2003 a 2012, no qual os EUA e China 

lideram o ranking de depositantes e a empresa americana General Electric e a japonesa 

Mitsubishi apresentam-se como os maiores detentores da tecnologia eólica. A etapa (iii) 

analisou e identificou que a maioria das inovações apresentadas na evolução tecnológica da 

energia eólica são inovações incrementais de produto para o mercado. A proposta de 

tendências futuras mostra que os aerogeradores do futuro tendem a ser de eixo horizontal, 

síncrono, com a nacele mais alta que 194m e de diâmetro do rotor superior a 164m, possuindo 

geração superior a 7,5MW. Os materiais utilizados nas pás serão novos materiais com 

características de baixa densidade e alta resistência. As torres estão com tendência híbrida de 

materiais, aliando o aço ao concreto. Essa dissertação busca cobrir a lacuna existente na 

academia sobre a utilização de técnicas de prospecção tecnológica para o setor de energia 

eólica, por meio do reconhecimento de que utilizar-se da análise de patentes, análise de 

artigos científicos e notícias da área, proporcionam conhecimento sobre o setor e que 

influencia na qualidade das decisões de investimento em P&D e, consequentemente, a 

melhora da eficiência e eficácia da geração de energia eólica. 

 
 
Palavras Chaves: Aerogeradores, Mapeamento tecnológico, Prospecção tecnológica, Energia 
eólica. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The acceleration of technological change and the process of globalization has intensified 

competition and the need for new products (goods and services), resulting in growing concern 

for organizations in the development of technological, economic and social advances. This 

work presents an overview of the development of wind energy-related technologies and 

design trends. To conduct this research, it is (i) a literature review on technological 

innovation, technological forecasting methods and fundamentals of wind power; (ii) the 

analysis of patents, with the current technology landscape studied by means of finding 

information in patent databases; and (iii) the preparation of the map of technological 

development and construction of wind turbines of the future trend information from the 

literature and news from the sector studied. Step (ii) allowed the study of 25 644 patents 

between the years 2003-2012, in which the US and China lead the ranking of depositors and 

the American company General Electric and the Japanese Mitsubishi stand as the largest 

holder of wind technology. Step (iii) analyzed and identified that most of the innovations 

presented in the technological evolution of wind power are incremental product innovations to 

market. The proposed future trends shows that the future wind turbines tend to have a 

horizontal synchronous shaft, which with the highest diameter of 194m and 164m rotor 

nacelle top, the top having 7,5MW generation. The materials used for the blades are new 

materials with characteristics of low density and high strength. The towers are trend with 

hybrid materials, uniting the steel to the concrete. This work tries to cover the existing gap in 

the gym on the use of technological forecasting techniques for the wind energy industry, 

through the recognition that utilize the patent analysis, analysis of scientific articles and 

stories of the area, provide knowledge about the industry and influencing the quality of 

investment decisions in R & D and hence improves the efficiency and effectiveness of wind 

power generation. 

Keywords: Wind turbines, technology roadmapping, technological forecasting, wind power. 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        “Se vi mais longe, foi por 

        estar sobre ombros de gigantes” 

        Isaac Newton  
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  Capítulo 1
 

Introdução 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a contextualização do tema, fundamentada no 

questionamento da pesquisa, definindo em seguida os objetivos da presente pesquisa, 

apresentando a justificativa, e, finalmente, descrever de forma sucinta a organização da 

dissertação. 

1.1  Contextualização 

A aceleração das mudanças tecnológicas e o processo de globalização têm 

intensificado a competição e a necessidade de novos produtos (bens e serviços), resultando na 

crescente preocupação das organizações no desenvolvimento de avanços tecnológicos, 

econômicos e sociais. 

O setor energético é o responsável pelo insumo dos mais variados setores da 

economia, sendo fundamental para o desenvolvimento econômico e social das nações. Para 

que o mesmo se apresente como um meio para alavancar os avanços da sociedade, o 

desenvolvimento das tecnologias do setor deve ser direcionado a atingir maiores níveis de 

qualidade e eficiência, bem como aumentar o acesso da sociedade às fontes mais eficientes de 

energia. 

O setor energético está se destacando por possuir um crescente número de pesquisas. 

Uma vez que o consumo de energia é elevado tanto em indústrias e comércio, como também 

em residências, essa preocupação do consumo e da proteção ambiental justifica a busca por 

fontes renováveis de energia (DUTRA, 2001).  

Nesse contexto, reduzir a poluição ambiental no setor da energia exige a implantação 

de energias limpas, energias renováveis e tecnologias especialmente avançadas (NEUHOFF, 

2005). Por outro lado, a adoção generalizada de tecnologias de energia renovável requer 

inovações que melhorem o desempenho e reduza os custos das principais fontes de energia, 

como a energia solar e eólica (CHEON; URPELAINEN, 2012). 

A energia eólica é vista como umas das mais promissoras fontes de energia renováveis 

pela sua crescente utilização e investimentos, tendo registrado nos últimos anos uma evolução 
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verdadeiramente assinalável, demonstrando um comportamento exponencial da capacidade 

eólica instalada, que atualmente está concentrada na China, Estados Unidos da América - 

EUA e Alemanha. Em 2010, a China tornou-se o país com a maior capacidade instalada no 

mundo, sendo atualmente responsável por 29% do total da capacidade instalada, seguida pelos 

Estados Unidos que participam com 19% do total (GWEC, 2014). 

O aumento no uso da fonte eólica de energia atribui-se ao desenvolvimento 

tecnológico ocorrido no setor, o que elevou a competitividade em relação ao preço quando 

comparado com outras fontes geradoras de energia elétrica. Entretanto, a implantação de 

parques geradores de energia eólica ainda exige um alto investimento inicial – estrutura da 

geração, eficiência da geração, fator de disponibilidade e manutenção (BRONZATTI; 

IAROZINSKI NETO, 2008). Esse fato justifica o incentivo à realização de pesquisas e a 

busca de inovações nesta área. 

O reconhecimento da crescente importância do desenvolvimento da tecnologia como 

fonte de competitividade para empresas, regiões e mesmo países está na origem da ampliação 

dos recursos dedicados a esse fim por instituições públicas e privadas. Tanto pelo crescimento 

do montante de recursos envolvidos, quanto pela fundamental importância estratégica e 

competitiva da atividade, a gestão da função tecnológica vem ganhando atenção cada vez 

maior. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 

(2005) a gestão de tecnologia desenvolveu modelos e estruturas para estudar as inovações e 

fornecer, aos tomadores de decisão, ferramentas analíticas apropriadas. A gestão eficiente 

permitirá a geração e a seleção de conhecimentos, transformando-os em produtos e serviços 

inovadores. 

A inovação pode se caracterizar tanto por um aprimoramento de tecnologias maduras, 

como por uma ruptura dessas tecnologias, obtendo-se nesse caso avanços importantes (MDIC, 

2001). E o seu sucesso tecnológico e empresarial depende, em grande medida, de aspectos 

como a estrutura da força de trabalho, a estratégia, as alianças com outras empresas ou com 

universidades e, acima de tudo, a organização interna da empresa (GONZÁLEZ et al. 2013). 

Nesse contexto, a eficiência do núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na 

execução das atividades é crítica para o êxito de seus esforços e de toda a organização. A 

atividade de desenvolvimento da tecnologia é permanentemente dificultada pela velocidade 

nos avanços tecnológicos e pela sua própria natureza, em particular, por seus longos prazos de 
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maturação, “corridas” entre agentes para definição de padrões e a incerteza em relação aos 

resultados técnicos e econômicos obtidos. Dessa forma, a gestão tecnológica requer a 

avaliação de suas perspectivas e a elaboração de uma visão do futuro, objetos da atividade de 

prospecção de tecnologia. 

A prospecção tecnológica é tida como direcionador para decisões estratégicas. 

Segundo Kupfer e Tigre (2004), a prospecção tecnológica é um meio sistemático de mapear 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma 

significativa um setor industrial, a economia de uma região ou a sociedade como um todo. 

Para Yoon e Lee (2012), a prospecção objetiva ainda antecipar as direções e velocidades das 

mudanças tecnológicas, possibilitando a detecção precoce da tecnologia revolucionária e para 

Fye et al. (2013) preveem o desenvolvimento de produtos, antecipam a capacidade técnica dos 

concorrentes, e evitam surpresa tecnológica. 

A importância do estudo prospectivo da tecnologia está desencadeando um 

crescimento de pesquisas na área, visando aproximar a situação prevista à realidade, 

resultando no surgimento de ferramentas de auxílio ao planejamento da tecnologia do futuro. 

As ferramentas de planejamento da tecnologia do futuro utiliza-se de processos 

sistemáticos de analisar e produzir julgamentos sobre características de tecnologias 

emergentes, rotas de desenvolvimento e impactos potenciais no futuro, encontrando-se 

atualmente, inseridos no conceito de Technology Future Analysis (TFA) abordado por Porter 

(2004), conceito esse que incorpora uma grande variedade de métodos de prospecção 

tecnológica. 

Dentre os métodos de prospecção, a Análise de Patentes baseia-se no acesso aos 

múltiplos aspectos de mudanças tecnológicas, por meio do estudo das patentes com o objetivo 

de identificar novas tecnologias pela análise dos padrões de pedidos de patentes em 

determinadas áreas, permitindo monitorar novas tecnologias e identificar tendências futuras. 

Ao considerar a importância da fonte energética eólica e seu desenvolvimento 

tecnológico, bem como a importância de conhecer as tendências tecnológicas para apoiar as 

decisões relacionadas a investimentos em P&D, a pesquisa partiu da seguinte problemática: 

Como será a evolução das tecnologias para geração de energia eólica? 

1.2  Objetivos da Pesquisa 

Com o intuito de responder ao problema de pesquisa, o presente estudo objetiva 

identificar as tendências tecnológicas dos aerogeradores para energia eólica. 



4 

 

 

Para que tal objetivo seja alcançado é necessário desmembrá-lo nos seguintes 

objetivos específicos: 

� Conhecer o estado da arte sobre os temas: gestão da inovação tecnológica, métodos de 

prospecção tecnológica e energia eólica; 

� Realizar uma revisão sistemática dos métodos de prospecção tecnológica; 

� Construir um mapa atual da tecnologias de aerogeradores a partir de artigos científicos 

e pedidos de patentes; 

� Identificar tendências tecnológicas a partir da análise do mapa atual da tecnologia. 

1.3  Justificativa 
Os esforços no desenvolvimento de novas tecnologias podem ser observados no setor 

energético, mais precisamente nas novas fontes renováveis, que estão se tornando uma parte 

maior da matriz energética global, em particular em regiões que colocaram em prática 

medidas para promover a sua implantação, devido à difusão e desenvolvimento de tecnologias 

acessíveis e eficientes para a geração. 

Dentre as novas fontes renováveis mais utilizadas atualmente, há um destaque para a 

fonte eólica. Ao longo dos últimos 22 anos, a capacidade instalada mundial de energia eólica 

aumentou cerca de 2.5GW em 1992 para pouco mais de 318 GW no final de 2013 (GWEC, 

2014). Devido aos preços mais elevados dos combustíveis e às melhorias contínuas na 

eficiência da turbina, por meio dos avanços tecnológicos principalmente em conversores 

elétricos e eletrônicos, a energia eólica está se tornando economicamente competitiva com a 

produção de energia convencional, e em locais com altas velocidades de vento em terra, a 

energia eólica é considerada totalmente comercial. 

Os fatos observados justificam a importância social do presente estudo, uma vez que o 

mapa futuro da tecnologia de aerogeradores para energia eólica auxilia no aprimoramento de 

uma tecnologia de geração de energia a partir de uma fonte renovável. Além disso, o resultado 

do estudo contribui para o desenvolvimento tecnológico do objeto de estudo podendo 

subsidiar redução no custo do mesmo, facilitando o acesso da população a essas tecnologias. 

Henard e Szymanski (2001) afirmam que se tornou regra para as empresas de sucesso, 

constantes desenvolvimentos de novos produtos, resultando em ganhos ou manutenção de 

vantagens competitiva. As empresas estão concentrando suas atenções no aumento do 
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investimento em P&D como fonte de inovação (BETZ, 2003; KOKUBO, 1992; LEE et al., 

2009; RADHAKRISHNA; VARDARAJAN, 1991; SCHMITT, 1985). 

No entanto, algumas empresas não avaliam com cautela as tecnologias antes de 

investir (GERDSRI, 2007) ou não aliam o planejamento de negócios ao planejamento de 

tecnologia, ou o inverso (GROENVELD, 1997). Krajewski (2003) afirma que avaliar o estado 

atual da tecnologia ajuda a empresa a avaliar o grau em que as alternativas tecnológicas 

apoiam os objetivos de negócios, entender as influências das novas tecnologias em suas 

estratégias, e priorizar as opções de investimento em tecnologia. 

Nesse contexto, o resultado do presente trabalho pode contribuir, no âmbito 

empresarial, para a tomada de decisão em investimentos em P&D em empresas que desejam 

investir em novas tecnologias de geração de energia eólica. 

No Brasil, os aerogeradores instalados são tecnologias importadas, em sua maioria, de 

países europeus, que possuem variáveis ambientais que não condizem com a realidade 

brasileira, ou seja, as tecnologias são fabricadas de acordo com as necessidades das regiões de 

origem. O mapa da tecnologia estudada possibilita um melhor conhecimento da configuração 

tecnológica existente e permite prever suas tendências para a condução do desenvolvimento 

tecnológico. 

No caso particular das tecnologias de aerogeradores para energia eólica, são 

encontradas poucas ou nenhuma literatura que analisa ou prospecta essa tecnologia. Dessa 

forma, em termos acadêmicos, o presente estudo resulta em uma referência para futuros 

estudos e até mesmo comparação da aplicação entre os mais variados métodos de prospecção 

do objeto estudado. 

1.4  Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos (Figura 1.1), incluindo esta 

introdução apresentada no capítulo 1, que expôs a contextualização do tema estudado, 

mostrou o problema e delimitou os objetivos e por fim apresentou a justificativa e estrutura da 

dissertação. 

O capítulo 2 reporta-se a conceitos referentes à gestão da inovação tecnológica, 

apresenta a classificação da inovação, referencia a gestão da tecnologia e os métodos de 

prospecção tecnológica. O capítulo 3 expõe os conceitos fundamentais acerca da energia 

eólica, identificando as principais políticas de incentivo do setor e suas características 

tecnológicas. 



6 

 

 

A caracterização da pesquisa e os procedimentos metodológicos são expostos no 

capítulo 4. O capítulo 5 refere-se a primeira etapa de aplicação do estudo futuro, o 

mapeamento tecnológico, por meio da análise de patentes, resultando no mapa atual das 

tecnologias de aerogeradores para energia eólica. 

Fundamentando-se nos capítulos anteriores, o Capítulo 6 apresenta e analisa a 

evolução da tecnologia estudada em forma de linha do tempo e propõe tendências futuras. Por 

fim, Capítulo 7 reúne as considerações finais acerca do desenvolvimento do trabalho. 

 

Figura  1.1 -  Estrutura da dissertação 
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  Capítulo 2
 

Gestão da Inovação Tecnológica e Prospecção 
Tecnológica 

 

Esse capítulo apresenta o arcabouço bibliográfico em que o presente trabalho se 

baseia. Inicia-se descrevendo conceitos relacionados a Inovação Tecnológica, suas 

classificações e gestão da tecnologia, em seguida apresenta-se a prospecção tecnológica e suas 

técnicas como ferramenta de suporte à decisão na área de P&D. Ao final do capítulo é 

realizada uma sistematização das principais aplicações da prospecção tecnológica e 

apresentada a ferramenta de prospecção utilizada neste trabalho. 

2.1 Inovação Tecnológica 

O processo de acumulação tecnológica, bem como o aprendizado de conhecimentos 

tecnológicos, são meios de se chegar à inovação (BELL; PAVITT, 1993). Uma inovação 

envolve a busca, experimentação, descoberta, imitação, desenvolvimento e adoção de novos 

produtos, novos processos produtivos e novas configurações organizacionais (DOSI, 1988), 

podendo ocorrer em qualquer setor da economia, tanto em empresas privadas quanto públicas 

(OCDE, 2005). 

O termo inovação origina-se do latim innovare, que significa “fazer algo novo”. 

Essencialmente, a inovação é um processo de uma oportunidade transformando-se em novas 

ideias e de como colocar essas ideias em prática (COATES, 2003; FLYNN et al., 2003). 

De acordo com o estudo de Fagerberg et al. (2012), uma considerável parte da 

literatura sobre inovação iniciou o seu desenvolvimento, principalmente a partir da década de 

1950 (apesar de algumas contribuições, como as de Schumpeter, serem anteriores), com um 

crescimento particularmente forte nos últimos anos. 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação é um processo que está preocupado 

com a renovação das ofertas da organização e com a otimização da forma como ela cria e 

entrega sua produção. Por outro lado, Baregheh, Rowley e Sambrook (2009) afirmam que a 

inovação é o processo de várias etapas através do qual as organizações transformam ideias em 

produtos novos ou melhorados, serviços ou processos, a fim de avançar, competir e 

diferenciar-se com sucesso em seu mercado. 
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Ao introduzir a inovação num ambiente de ciência de ponta com influência direta e 

indiretamente na melhoria do setor produtivo, especialmente, por meio dos setores de 

pesquisa e desenvolvimento, surge o conceito da inovação tecnológica (PEREZ, 1985). 

A inovação tecnológica envolve um importante esforço de aprendizagem e de 

mudança, é uma atividade arriscada e de elevados custos. Dessa forma, as empresas que 

desejem inovar, precisam da energia suficiente para ultrapassar essas barreiras. O primeiro 

passo é a inclusão da inovação tecnológica na estratégia das suas empresas, criando e 

transmitindo uma cultura da inovação que facilite a implementação dessa estratégia. 

De forma mais específica, Schumpeter (1961) afirma que a inovação tecnológica é um 

diferenciador que permite a destruição e recriação de um empreendimento capitalista, 

permitindo a figura do empreendedor, através das mudanças tecnológicas. Essa visão 

proporciona uma significativa alavanca do processo de desenvolvimento das empresas e do 

mercado. 

A inovação tecnológica pode ser considerada como a transformação de uma ideia em 

um produto novo ou melhorado, vendável ou em um processo operacional na indústria ou 

comércio ou em um novo método de serviço social. Neste ambiente, segundo a OCDE (2005), 

a ferramenta que estará a conduzir essa ação inovadora é a P&D. 

A P&D dirige-se apenas para as atividades que conduzem o processo de inovação 

tecnológica, agindo não somente como fonte original de ideias inventivas, mas também como 

uma forma de solução de problemas para algum momento da implementação (OCDE, 2005). 

Gerir o processo de inovação tecnológica envolve a organização e a direção dos 

recursos, tanto humanos como econômicos, com a finalidade de aumentar a criação de novos 

conhecimentos; a geração de ideias e técnicas que permitam obter novos produtos, processos 

e serviços e melhorar os já existentes; o desenvolvimento de ideias e protótipos de trabalho; e 

a transferência destas mesmas ideias para as fases de fabricação, distribuição e uso 

(ROBERTS, 1984). 

2.1.1 Classificação da Inovação 
A capacidade de inovar, segundo Canongia et al. (2004), é atualmente considerada 

uma das mais importantes características de organizações competitivas. Neste sentido, há uma 

necessidade de que as inovações abranjam diversas áreas do conhecimento, surgindo a 

ampliação do seu conceito e estabelecendo critérios de classificação, visto que as inovações 

são conceituadas de acordo com o seu objeto (TIDD; BESSANT; PAVITT, 1997). 
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Para a OCDE, referenciada pelo manual de Oslo (OCDE, 2005), a inovação é 

classificada em quatro tipos: inovações de produto, inovações de processo, inovações de 

negócio e inovações de marketing. 

A inovação de produto refere-se à disponibilização ao mercado de produtos ou 

serviços novos ou com aperfeiçoamentos significativos. No caso da inovação de processo, as 

mudanças referem-se aos métodos de produção e distribuição dos produtos. Inovações de 

negócios envolvem novas formas de comercializar os produtos, novas práticas de negócios ou 

novas estruturas organizacionais. A inovação de marketing, por sua vez, pode incluir novas 

maneiras de precificar, posicionar ou promover os produtos. 

Abernathy e Utterback (1988) e Edquist (2005) classificam a inovação tecnológica em 

duas vertentes: inovação de produtos ou de processos. A inovação de produtos constitui-se 

por novos bens materiais, bem como novos serviços tangíveis. Enquanto que, para inovação 

de processos, é possível classificar novos caminhos de produção de bens e serviços, visto que 

podem ser melhorias nos aspectos tecnológicos ou organizacionais. 

Em outra perspectiva, as inovações podem ser caracterizadas em quatro categorias, 

conforme explicitam Francis e Bessant (2005) e Tidd, Bessant e Pavitt (2008) com os quatros 

P’s inovação: 

a) Inovação de produto: mudanças nos produtos/serviços oferecidos por uma 

organização; 

b) Inovação de processo: mudanças nos caminhos pelos quais os produtos/serviços são 

criados e transferidos; 

c) Inovação posicional: mudanças nos contextos nos quais os produtos/serviços são 

introduzidos; 

d) Inovação paradigma: mudanças fundamentais nos modelos que desenvolvem as 

estruturas das organizações. 

Schumpeter (1961) aponta que as empresas que inovam estão em busca de 

sustentabilidade e mercado. O autor sugeriu uma relação de inovações: 

a) introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em produto existente; 

b) inovação de processo novo para uma indústria; 

c) abertura de um novo mercado; 
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d) desenvolvimento de novas fontes de suprimento de matéria prima ou outros 

insumos; 

e) mudanças na organização industrial. 

Outra classificação sugerida é quanto ao grau, que envolve as inovações já citadas, 

podendo ser acrescidas das categorias radical e incremental (BRIDGES; O`KEEFE, 1984; 

DEWAR; DUTTON, 1986; DOSI, 1988; ETTLIE; SONG; MONTOYA-WEISS, 1998). 

Além dessa classificação dicotômica, a literatura ainda dispõe de outras com conjuntos de 

tipologias que na verdade são derivações das categorias citadas, como a abordada por Garcia e 

Calantone (2002), que apresenta a tipologia da inovação em: inovação radical, inovação 

realmente nova, inovação descontínua, inovação incremental e inovação imitativa. 

A inovação radical é aquela capaz de criar novos mercados e proporcionar rápida 

expansão da produtividade e crescimento econômico, ou seja, inovações que incorporam uma 

nova tecnologia que resulta em uma nova infraestrutura de mercado (COLARELLI, 1998; 

SONG; MONTOYA-WEISS, 1988). Esse tipo de inovação contempla altos riscos no 

desenvolvimento, visto que apresenta uma natureza nova, o que dificulta o processo 

comercial. 

Inovações radicais, muitas vezes não abordam uma demanda reconhecida, mas em vez 

disso cria uma demanda não reconhecida previamente pelo consumidor. Esta nova demanda 

cultiva novas indústrias com novos concorrentes, empresas, canais de distribuição e novas 

atividades de marketing (GARCIA; CALANTONE, 2002). 

Um instrumento que auxilia na identificação de inovações radicais é curva em S, uma 

ferramenta introduzida por Foster (1986), que descreve a origem e evolução das inovações 

tecnologicamente descontínuas ou radicais (CHANDY; TELLIS, 2000; UTTERBACK, 

1996). Esta teoria sugere que o desempenho tecnológico do produto movimente-se ao longo 

de uma curva em S até suas limitações técnicas causar esforços de pesquisa, tempo e/ou 

ineficiência de resultados, ocasionando o surgimento de inovações para substituir a tecnologia 

antiga e uma nova curva S, como observado na Figura 2.1. 
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Figura  2.1 - Curva-S da tecnologia 
Fonte: Almeida (2010). 

As inovações incrementais melhoram o produto/processo, sem ameaçar a sua 

existência. A sua pequena expressão não é suficiente para ameaçar o status quo de um setor 

de atividade, pelo contrário, geralmente contribuem para o reforço das suas características 

(ANDERSON, 1986; DEWAR; DUTTON, 1986; TUSHMAN; LEIFER et al., 2000). 

Grandes inovações de produto são habitualmente seguidas por inúmeras pequenas 

inovações ou melhorias no próprio produto/processo, conforme representada na Figura 2.2, 

com a função de aumentar a produtividade e eficiência. Outra característica importante a ser 

considerada é a necessidade de mobilizar um grupo de profissionais menor que nos demais 

tipos de inovação (ALMEIDA, 2010). 

 
Figura  2.2 - Inovação radical e incremental na linha do tempo 

Fonte: Almeida (2010) 

A inovação de produtos ou de processos pode, ainda, ser diferenciada através da 

dicotomia: novo para a empresa versus novo para o mercado (CONCEIÇÃO; ÁVILA, 2001; 

KEMP et al., 2003). A classificação da inovação em “novo para a empresa” engloba 

modificações e melhoramentos nos produtos ou processos existentes na empresa, bem como 

em produtos ou processos que são novos para a empresa, mas não para o mercado 
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(usualmente, trata-se de inovações incrementais). A classificação em “novo para o mercado” 

compreende produtos ou processos que são novos para a empresa e para o mercado (estas 

inovações requerem muito mais do que desenvolvimentos incrementais). 

Os tipos de inovação e as suas diferentes classificações encontradas na literatura 

possuem o objetivo de abranger o máximo de variabilidades e aplicações que o conceito da 

inovação pode possuir no âmbito do objeto inovador, de quem o utilizará e no grau de 

novidade do mesmo. Nesse sentido, o Quadro 2.1 organiza apenas as classificações mostradas 

neste tópico. 

Quadro  2.1 - Classificação da inovação 

O que é novo? Autores 
Novo para 

quem? Autores 
Grau de 

novidade? Autores 

Negócios/Organização 
1, 2 Empresa 7, 8 

Radical 
 

9, 10, 11, 12, 13 

Marketing/Mercado 1, 2 Mercado 7, 8 Realmente nova 9 
Produtos 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6   Descontínua 9 

Processos 1, 2, 3,  4, 5, 6   Incremental 9, 10, 11, 12, 13 
Posicional 5, 6   Imitativa 9 
De Paradigma 5, 6     
Fontes de suprimento 
de matéria prima ou 
outros insumos 

1     

Fonte: Elaborado a partir dos autores: (1) Schumpeter (1961); (2) OCDE (2005); (3) Albernathy e Utterback 
(1988); (4) Edquist (2005); (5) Francis e Bessant (2005); (6) Tidd, Bessant e Pavitt (2008); (7) Conceição e 
Ávila (2001); (8) Kemp et al. (2003); (9) Garcia e Calantone (2002); (10) Dosi (1988); (11) Dewar e Dutton 
(1986); (12) Ettlie, Bridges e O`Keefe (1984); (13) Song e Montoya-Weiss (1998). 

Ao analisar o Quadro 2.1 observa-se que a classificação quanto a “o que é novo” é o 

que possui maior variedade de tipos, porém os mais citado são quanto aos produtos e 

processos. O “grau de novidade” é a segunda classificação que possui mais variações, sendo 

radical e incremental os mais citados entre os autores pesquisados. Quanto a classificação 

“novo para quem”, são observadas dentro do universo estudado poucos artigos que tratam 

dessa classificação. 

Para o presente estudo serão consideradas as classificações de produtos e processos, 

para a classificação quanto a “o que é novo”, radical e incremental, para “grau de novidade”, e 

empresa e mercado, para “novo para quem”, conforme esquematizado na Figura 2.3. 
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Figura  2.3 - Classificação da inovação considerada para a dissertação 

Fonte: Elaboração própria. 

2.2 Gestão da Tecnologia 

Surgimento de novas ou aperfeiçoadas tecnologias depende da conclusão bem 

sucedida do processo de inovação (WATTS; PORTER, 1997). A tecnologia e a inovação são 

uma alavanca para o processo de crescimento da organização. A gestão tecnológica deve ser 

encarada como uma das ferramentas fundamentais para a construção do sucesso empresarial. 

Ela não pode ser observada como a única ferramenta, pois a empresa é um sistema vivo e 

cheio de ramificações que precisam ser nutridos e desenvolvidos constantemente (ROCHA, 

2008). 

Phaal et al. (2004) considera a tecnologia como um tipo específico do conhecimento e 

afirma que “a característica chave da tecnologia que a distingue de outras formas mais gerais 

do conhecimento é que ela é aplicada, focando no know how da organização”. Everett et al. 

(2001) afirmam que “a tecnologia é informação que é colocada em uso para realizar alguma 

tarefa”, uma abordagem que induz à reflexão do conhecimento como um instrumento cuja 

função é semelhante à de uma ferramenta. 

Para Perez (1985), a tecnologia é a evolução de uma série de invenções individuais em 

um contínuo processo acumulativo avançado de conhecimento. O desenvolvimento da 

tecnologia é um processo dinâmico e cumulativo, fundamentado no elemento cultural, 

objetivando desenvolver habilidades ou técnicas para criar novas tecnologias (VOLTI, 1995), 
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as quais produzem mudanças ou rupturas nas tecnologias existentes, por meio da ciência, de 

maneira aplicada, visando à produção ou à melhoria de bens ou serviços. 

Segundo Audretsch et al. (2002), a tecnologia aplica os novos conhecimentos práticos 

e teóricos por meio da ciência para resolver os problemas práticos. A similaridade conceitual 

da ciência e da tecnologia é discutida por Dosi (1982) para compreender os fatores 

tecnológicos que impulsionam a abertura da caixa preta (ROSENBERG, 1982) e são 

elementos essenciais para promover o desenvolvimento econômico (AUDRETSCH et al., 

2002; MANSFIELD et al., 1971) e a competitividade das empresas. 

Gestão de tecnologia envolve os processos de identificação, de seleção, de 

investimento, de obtenção, de desenvolvimento, de exploração e de proteção, realizada por 

uma organização, com o intuito de alcançar, ou manter, uma posição de destaque no mercado 

(GARCIA; BRAY, 1997). E para isso, são necessárias decisões no âmbito estratégico para se 

manter no ambiente competitivo. 

2.2.1 Estratégia Tecnológica 
Segundo Porter (1998), a transformação tecnológica é um dos principais condutores da 

concorrência. Ela desempenha um papel importante na mudança estrutural da indústria, bem 

como na criação de novas indústrias. “A estratégia de tecnologia é o método de uma empresa 

para o desenvolvimento e o uso de tecnologia. (...) Como a transformação tecnológica tem 

poder para influenciar a estrutura industrial e a vantagem competitiva, a estratégia de 

tecnologia de uma empresa passa a ser um ingrediente essencial em sua estratégia competitiva 

geral” (PORTER, 1986). 

Considerando que a avaliação de Porter para a competitividade se alicerça na 

produtividade, e que uma das formas de melhorar a produtividade das empresas “é 

desenvolvendo a tecnologia dos produtos ou impulsionando a eficiência da produção” 

(PORTER, 1998), pode-se depreender que a tecnologia exerce um papel importante na 

estratégia de longo prazo das organizações. Vale frisar ainda que para a estratégia trata 

basicamente de uma escolha, de uma tomada de decisão, que vai direcionar os esforços da 

empresa para atingir os objetivos. 

Mintzberg et al. (2006) propõem que a estrutura organizacional vai representar a sua 

estratégia. Assim, a tradução da estratégia da empresa é representada por seu organograma, 

pois aloca pessoas em cargos, conforme o seu papel na execução da mesma, indicando como a 

empresa se posicionará para atender aos mercados e para realizar seus objetivos. Portanto, 
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uma organização que seja inovadora deve possuir um departamento ou núcleo de tecnologia 

ou inovação, pois a gestão da tecnologia é capaz construir organizações competitivas, por 

meio da constante realização de mudanças. 

Por outro lado, a inovação não se faz somente com fatores internos. Ela é um 

complexo processo tecnológico, sociológico e econômico, que envolve uma teia cruzada de 

interações, tanto no interior da empresa como entre a empresa e as suas envolventes 

econômica, técnica, concorrencial e social. Não se pode, por isso, esperar que o sucesso seja 

satisfatoriamente explicado em termos de apenas um ou dois fatores. 

Nesse sentido, DiMaggio (2001) categoriza as estratégias de inovações em três blocos: 

a) Organizações com ênfase na grande permeabilidade das fronteiras organizacionais e 

desenvolvimento de redes, relações cooperativas, e alianças entre e dentro das organizações; 

b) Organizações com tendências de planificar a hierarquia, construindo formas mais 

cooperativas de estilos de gestão; 

c) Organizações com direcionamento associado para desenvolvimentos mais criativo, 

responsivo e orientadas ao aprendizado que possam enfrentar as difíceis condições 

competitivas. 

A proposta de DiMaggio (2001) ressalta a análise do ambiente interno e externo para o 

posicionamento das empresas. Concordando com isso, Mintzberg (2006) relata que a análise 

dos fatores internos e externos faz com que a empresa consiga identificar novas oportunidades 

para atuar e priorizar os resultados, haja vista que a seleção da estratégia visa fortalecer a 

competitividade da organização perante o mercado, em especial nos ambientes inovativos 

caracterizados pela incerteza. 

Almeida (2010) ao sistematizar os fatores internos e externos para as estratégias 

inovadoras a partir de 18 artigos, identificou que tanto nos fatores internos como externos 

existem recursos tangíveis e intangíveis, que podem influenciar de forma positiva ou negativa. 

Dentre os elementos que mais interferem, destacam-se como fator interno: o tamanho da 

empresa (tangível) e qualificação dos recursos humanos (intangível), ambos influenciando 

positivamente; como fator externo: universidades (tangível) e estrutura de mercado 

(intangível), influenciando positivamente. 

Nesse sentido, pode-se observar que um conjunto de diferentes fatores (embora 

estreitamente inter-relacionados) devem funcionar em conjunto para criar e reforçar o tipo de 
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ambiente que facilita o sucesso da inovação tecnológica. É a partir dos fatores internos e 

externos, que as empresas conseguem formular estratégias para manter e sustentar vantagens 

competitivas, entre elas a estratégia tecnológica (ALMEIDA, 2010). 

Além dos fatores internos e externos à empresa, outro elemento importante para o 

desenvolvimento tecnológico são as fontes de informação. De acordo com Schumpeter 

(1961), as fontes de informação possibilitam novas combinações entre as tecnologias, 

conhecimentos e mercado no desenvolvimento dos processos inovativos com diferentes 

tecnologias e materiais. 

Ao estudar as maneiras como as empresas se comportavam e suas estratégias diante 

dos fatores internos e externos para inovação tecnológica, Chesbrough (2003) propôs a 

existência de dois modelos aos que denominou como Closed Innovation e Open Innovation. 

O modelo tradicional de inovação, que se crê ter imperado durante o século XX, foi o 

designado Closed Innovation Model (CHESBROUGH, 2003). Este modelo remete para a 

concepção de uma empresa totalmente fechada sobre si própria, onde o modelo de negócio 

está centrado no desenvolvimento de produtos baseado em tecnologia desenvolvida 

internamente e comercializados sobre a égide da empresa (CHESBROUGH; SCHWARTZ, 

2007). 

 

Figura  2.4 - Modelo do closed innovation 
Fonte: Chesbrough (2003) 

O closed innovation (ver Figura 2.4) requer controle para as inovações, ou seja, as 

empresas devem gerar suas próprias ideias, sem compartilhar com o ambiente externo: seus 

clientes e parceiros. Os benefícios e lucros advindos da inovação eram reinvestidos na 

empresa para novas pesquisas.  

Porém, a mentalidade foi mudando e as empresas foram abrindo suas pesquisas para 

outras empresas e para seus clientes. Com a globalização e a institucionalização da sociedade 
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da informação tornou a troca de fluxos de conhecimento cada vez maior, sendo responsável 

pelo aparecimento de uma inovação mais aberta, que requer um novo modelo de gestão, o 

Open Innovation (CHESBROUGH, 2003). Esse modelo se configura pela adição de 

conhecimentos externos aos conhecimentos internos, elevando o valor da organização (ver 

Figura 2.5). 

 

Figura  2.5 - Modelo do open innovation 
Fonte: Chesbrough (2003) 

Para González et al. (2013) os líderes organizacionais devem entender os benefícios 

dessa prática para que seja adotada de acordo com o modelo de negócio da empresa, pois toda 

mudança causa impactos na organização, como o compartilhamento de visão e missão 

comuns com os parceiros; mudança de sistemas, processos, valores, culturas da empresa como 

um todo; surgimento de oportunidades e ameaças. Os líderes precisam ainda saber 

proporcionar motivação e confiança na sua equipe interna e, como consequência, possa se 

obter intercambio de conhecimentos e informação de forma vice versa entre a empresa e o 

ambiente externo buscando um mesmo objetivo comum. 

O modelo de inovação aberta pode ser aferido através de duas componentes distintas, 

mas que, em si, estão inter-relacionadas, nomeadamente, a absorção e a transferência de 

conhecimento/tecnologia para outras organizações (CHESBROUGH; CROWTHER 2006; 

GASSMAN; ENKEL; 2004). Tanto a absorção como a transferência de tecnologia podem ser 

analisadas sob várias perspectivas/faces do modelo: licenciamento da propriedade intelectual 

(SHEEHAN et al., 2004); parcerias de co-desenvolvimento (BELUSSI et al., 2008; 

CHIARONI et al., 2008; PILLER; WALCHER, 2006; VAN der MEER, 2007); relação entre 

empresas e o sistema científico e tecnológico (BLAU, 2007; HARWING, 2004); lançamento 

de novas empresas spin offs e fusões e aquisições (PARHANKANGAS et al., 2003).  
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O licenciamento da propriedade intelectual tem uma perspectiva bidirecional estando 

tanto voltada para a parte da absorção (e.g., compra de patentes), como para a da transferência 

de tecnologia (e.g., venda de patentes), permitindo a obtenção de rendimentos extra 

(CHESBROUGH, 2007; GANN, 2004). Isto deve-se ao fato de as empresas se 

especializarem, cada vez mais, no seu core business, obtendo externamente ou externalizando 

todas as restantes competências/conhecimento/tecnologias. 

As parcerias de co-desenvolvimento têm vindo a tornar-se, de forma crescente, meios 

de inovação do modelo de negócio que permitem incrementar o desempenho inovador no 

meio empresarial. Ao nível do desenvolvimento de novos produtos/serviços, a constituição de 

parcerias de co-desenvolvimento possibilita: aumento da taxa de sucesso de novos produtos; 

redução das despesas em P&D, expansão/disseminação do resultado da inovação e o atingir 

de outros mercados de forma mais célere, melhora na confiança de parceria entre 

organizações envolvidas (GONZÁLEZ, 2010). 

A cooperação entre empresas e o Sistema Científico e Tecnológico possibilita que a 

investigação realizada nas Universidades/Institutos de P&D preencha os requisitos industriais, 

permitindo a especialização de cada uma das entidades e, consequentemente, a geração de 

retornos para ambas as partes (BLAU, 2007; HARWING, 2004). 

O lançamento de novas empresas spin offs, que resultam de ‘projetos/tecnologia 

excedentária’ da empresa-mãe (CHESBROUGH; HARWING, 2004; SCHWARTZ, 2007). 

Isto significa que projetos que se encontram inutilizados internamente podem originar novos 

negócios/novas empresas (spin offs) (KIRSCHBAUM, 2005).  

As fusões e aquisições (F&A) correspondem à quinta e última perspectiva do modelo 

de inovação aberta, estando direcionadas para a vertente da absorção tecnologia/conhecimento 

externos (PARHANKANGAS et al., 2003). 

A abordagem open innovation apresenta-se diferente para as pequenas e grandes 

empresas. De acordo com Lindegaard (2011) as principais características que apontam essas 

diferenças são: 

� Velocidade de tomada de decisão – nas pequenas empresas, devido à falta de 

burocracia, as decisões são tomadas mais rapidamente. Porém, a prática do open 

innovation nas pequenas empresas progride de forma mais lenta que as grandes 

empresas. Estas últimas sofrem pressões das primeiras para agirem mais rápido do que 

o são. 
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� Atitude em relação ao risco – quando uma pequena empresa ainda está iniciando no 

mercado, todo o negócio é um risco. Mas, da mesma forma que na velocidade, ao se 

falar em open innovation, ambos os tipos de empresa podem, devido às suas 

diferenças, não se relacionarem bem. 

� Alocação dos recursos – nas pequenas empresas, todo e qualquer recurso é relevante 

para a empresa, enquanto que nas grandes organizações, essa visão estreita de 

relevância dos recursos é mais maleável. 

Essas diferenças devem ser compreendidas por ambas as partes para que a parceria 

formada com o open innovation seja satisfatória. 

Por outro lado, para que qualquer empresa inovadora, independente do modelo de 

inovação seguido, tome decisões estratégicas de cunho tecnológico e aloquem seus recursos 

de P&D com menores riscos, são necessárias maneiras de prever o futuro da tecnologia 

utilizada. 

2.3 Prospecção Tecnológica 

A OCDE (2005) considera a prospecção tecnológica como uma tentativa sistematizada 

de olhar o futuro da ciência, tecnologia, economia e sociedade, no longo prazo, com uma 

visão apurada para identificar tecnologias emergentes e relacionar os seus benefícios sociais e 

econômicos. 

A CORDIS (Community Research and Development Information Service for Science, 

Research and Development), órgão da União Européia, afirma que a Prospecção Tecnológica 

envolve atividades relativas a pensar, debater e formar o futuro. Os estudos prospectivos são 

tentativas sistemáticas para observar, em longo prazo, o futuro da ciência, da tecnologia, da 

economia e da sociedade, com o propósito de identificar as tecnologias que provavelmente 

irão produzir consideráveis benefícios econômicos e sociais (GEORGHIOU, 1996; MARTIN, 

1996). 

Essas informações ajudam a administração a uma melhor tomada de decisões no que 

diz respeito ao planejamento estratégico corporativo, gestão de P&D, desenvolvimento do 

produtos, investimentos em novas tecnologias de processo, a produção e a comercialização e 

compras de novas tecnologias (WATTS; PORTER, 1997). 

O Quadro 2.2 apresenta os principais conceitos de Prospecção Tecnológica 

encontrados na literatura ao longo do tempo. 
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Quadro  2.2 - Conceitos mais atuais de prospecção tecnológica 
Conceitos Autores 

A prospecção tecnológica pretende fornecer uma visão 

oportuna para as perspectivas de mudança tecnológica 

significativa. 

Watts e Porter (1997) 

A prospecção tecnológica trabalha a modelagem do 

futuro de um dado objeto de estudo, seja uma 

tecnologia, um setor industrial, serviços, aspectos 

sociais, etc., onde informações provenientes de 

conhecimentos tácitos e/ou explícitos são tratados 

através de técnicas qualitativas ou quantitativas. 

Bahruth (2004) 

A prospecção determina quais prováveis tecnologias 

estarão disponíveis e que futuras inovações 

tecnológicas podem se desenvolver. 

Moon e Jeon (2009) 

A previsão tecnológica fornece uma visão oportuna 

para as perspectivas de mudança tecnológica, por meio 

da análise do passado e do presente, e, em seguida, 

prever o futuro, utilizando informações sobre 

inovações tecnológicas. 

Järvenpää et al (2011) 

A prospecção tecnológica objetiva antecipar as 

direções e velocidades das mudanças tecnológicas, 

possibilitando a detecção precoce da tecnologia 

revolucionária. 

Yoon e Lee (2012) 

Prospecções tecnológicas preveem o desenvolvimento 

de produtos, antecipam a capacidade técnica dos 

concorrentes, e evitam surpresa tecnológica. 

Fye et al (2013) 

Fonte: Elaboração própria 

A partir dos conceitos apresentados, observa-se que os objetos de um exercício 

prospectivo podem ser bem abrangentes, onde uma grande quantidade de atores está 

envolvida e existem inúmeros fatores e variáveis a serem analisados. A prospecção pode 

envolver desde estudos dos fatores que influenciam nações, como pode ter um universo mais 

limitado, analisando a influência de produtos ou mercados. Nesse sentido, a prospecção serve 

tanto como subsídio para apoiar os processos de planejamento estratégicos das organizações e 

empresas, como para apoiar as políticas públicas e setoriais. 

Uma vez que não faz sentido definir uma fórmula pronta para uma metodologia de 

prospecção, a escolha dos métodos e técnicas e seu uso dependem intrinsecamente de cada 

situação – considerados aspectos tais como especificidades da área de conhecimento, 
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aplicação das tecnologias no contexto regional ou local, governamental ou empresarial, 

abrangência do exercício, horizonte temporal, custo, objetivos e condições subjacentes. 

Segundo Santos et al. (2004), coexistem muitas formas de analisar o futuro e suas 

consequências – dos quais Forecast(ing), Foresight(ing) e Future Studies, Futuribles, La 

Prospective, Scenarios, Technology Assessment, Technological Watch, Veille Technologique, 

Environmental Scanning e Vigilancia Tecnológica constituem-se em alguns exemplos. O 

Quadro 2.3 apresenta uma descrição de cada uma das formas de analisar o futuro. 

Os conceitos observados no Quadro 2.3 retratam as principais formas de análise 

prospectiva e suas características. Por outro lado, conforme Johnston (2002) as formas 

prospectivas podem ser resumidas em duas: forecast e o foresight. Na primeira, o objetivo era 

o desenvolvimento de tecnologia, o avanço da capacidade de se compreender a técnica futura. 

Já na segunda abordagem, o intuito é compreender o impacto da tecnologia na economia, 

sociedade e na participação de políticas públicas. O autor afirma ainda que as demais formas, 

são na verdade variações dessas duas. Para efeito de classificação das prospecções deste 

estudo, será utilizada a classificação abordada por Johnston (2002). 

Processos sistemáticos de analisar e produzir julgamentos sobre características de 

tecnologias emergentes, rotas de desenvolvimento e impactos potenciais no futuro encontram-

se, atualmente, inseridos no conceito de Technology Future Analysis (TFA), idealizado por 

Porter et al. (2004). Conceito esse que incorpora uma grande variedade de métodos de 

prospecção tecnológica. 

Há diversos métodos que auxiliam na prospecção tecnológica podendo ser 

classificados quanto ao tipo de técnica (ALENCAR, 2010), à abordagem (WRIGHT, 2000) e 

agrupamento familiar (PORTER, 2004). 

O tipo de técnica pode ser apresentado como qualitativo, oferecendo significados a 

eventos e percepções baseado em subjetividade ou criatividade; quantitativo, medindo 

variáveis e aplicando análises estatísticas, usando ou gerando dados válidos e confiáveis; ou 

semiqualitativos, que aplicam princípios matemáticos para quantificar subjetividade. 

Quanto à abordagem, há três diferentes tipos: a extrapolativa, a exploratória e a 

normativa (POTER 1991; WRIGHT et al., 2000). Segundo Wright et al. (2000), enquanto a 

abordagem extrapolativa se concentra naquilo que vai acontecer, as atenções da abordagem 

exploratória estão focadas no que pode acontecer, e por sua vez, a motivação para se fazer a 

análise normativa é determinar aquilo que deve acontecer. 
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Quadro  2.3 - Principais formas de analisar o futuro 
Formas de analisar o futuro Conceitos 

Forecasting 

Processo de descrever a emergência, desempenho, 

características ou os impactos de uma tecnologia em 

algum momento no futuro, com foco nas mudanças 

tecnológicas, normalmente centradas nas mudanças na 

capacidade funcional, no tempo e no significado de 

uma inovação (PORTER, 2004) 

Foresight 

Um processo mediante o qual se chega a uma 

compreensão mais plena das forças que moldam o 

futuro de longo prazo e que devem ser levadas em 

conta na formulação de políticas, no planejamento e 

na tomada de decisões (COATES, 2003). 

Future Studies 

É um termo amplo que abrange toda atividade que 

melhora a compreensão sobre as consequências 

futuras dos desenvolvimentos e das escolhas atuais 

(AMARA; SALANIK, 1972). 

Futuribles 

Busca criar melhor compreensão do mundo 

contemporâneo e explorar as evoluções possíveis – ou 

futuros possíveis –, os fatores relacionados e as 

estratégias que devem ser adotadas (JOUVENEL, 

2000). 

La Prospective 

Aproxima-se do conceito de foresight. Não é apenas 

um enfoque exploratório (antecipação estratégica), 

mas representa também um enfoque normativo 

(desejado) (GODET, 2000). 

Technology Assessment 

Fornece indicações antecipadas dos benefícios 

prováveis ou impactos adversos das aplicações de uma 

tecnologia (BLAIR, 1994). 

Technological Watch; Veille Technologique; 

Environmental Scanning e Vigilancia Tecnológica 

É a observação e análise da evolução científica, 

técnica, tecnológica e dos impactos econômicos reais 

ou potenciais correspondentes, para identificar as 

ameaças e as oportunidades de desenvolvimento da 

sociedade (JAKOBIAK, 1997). 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao agrupar os métodos em família, a classificação mais recente proposta por Porter et 

al. (2004), identifica as seguintes famílias: Criatividade, Métodos Descritivos e Matrizes, 
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Métodos Estatísticos, Opinião de Especialistas, Monitoramento e Sistemas de Inteligência, 

Modelagem e Simulação, Cenários, Análises de Tendências, e Sistemas de Avaliação e 

Decisão, conforme apresentado no Quadro 2.4. 

Quadro  2.4 - Agrupamento familiar dos métodos de prospecção 
Famílias Conceitos 

Criatividade É um meio de ampliar a habilidade de visualizar futuros alternativos. 

Métodos 

Descritivos e 

Matrizes 

São usados para ampliar a criatividade, quer seja de forma individual, quer seja coletiva, para 

possibilitar a identificação de futuros alternativos. Depende da existência de especialistas, de 

boas séries de dados, de boas estruturas e da compreensão da modelagem e das tecnologias da 

informação e comunicação. 

Métodos 

Estatísticos 

Referem-se aos modelos que procuram identificar e medir o efeito de uma ou mais variáveis 

independentes importantes sobre o comportamento futuro de uma variável dependente. O 

procedimento padrão é testar modelos simples de ajuste (linear, exponencial, quadrado ou 

cúbico) para a variável dependente, procurando definir os parâmetros do modelo de modo que 

o erro residual seja mínimo. 

Opinião de 

Especialistas 

Método de opinião de especialistas tem seus limites estabelecidos naquilo que as pessoas 

percebem como factível, de acordo com sua imaginação e crenças, e deve ser usada sempre 

que a informação não puder ser quantificada ou quando os dados históricos não estão 

disponíveis ou não são aplicáveis. 

Monitoramento 

e Sistemas de 

Inteligência 

Constituem fontes básicas de informação relevante e por isso são comumente utilizados em 

estudos prospectivos. É a mais básica e amplamente utilizada porque provê o pano de fundo 

necessário no qual a prospecção se baseia e, assim sendo, é fundamental. 

Modelagem e 

Simulação 

Representam tentativas de identificar certas variáveis e criar modelos computacionais, jogos 

ou sistemas nos quais se pode visualizar a interação entre as variáveis ao longo do tempo. 

Cenários 

Instrumentos para ordenar percepções sobre ambientes futuros alternativos, buscando 

construir representações do futuro, assim como rotas que levam até essas representações, e 

destacar as tendências dominantes e as possibilidades de ruptura no ambiente em que estão 

localizadas as organizações e instituições. 

Análises de 

Tendências 

Baseia-se na hipótese de que os padrões do passado serão mantidos no futuro, ou seja, parte 

do pressuposto de que o futuro é a continuação do passado. A análise de tendências, em geral, 

utiliza técnicas matemáticas e estatísticas para extrapolar séries temporais para o futuro. 

Sistemas de 

Avaliação e 

Decisão 

Incluem o tratamento de múltiplos pontos de vista e sua aplicação permite priorizar ou reduzir 

os vários fatores que devem ser levados em consideração. 

Fonte: Elaborado a partir de Porter et al. (2004). 

A seleção de métodos a serem empregados em um estudo prospectivo depende de 

vários fatores: da abrangência do estudo, da área de conhecimento em questão, da conjuntura 

política, da aplicação da tecnologia no contexto regional ou local, governamental ou 
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empresarial, do tempo e verba disponível, dentre tantos outros aspectos a serem considerados. 

Em geral mais de uma técnica é usada em um estudo prospectivo. 

A fim de observar as características e métodos de prospecção mais utilizados nos 

últimos 5 anos, foram observados 40 estudos que prospectaram o futuro. Dentre as aplicações 

realizadas, os setores mais contemplados foram o Energético (ALBERTH, 2008; 

BRONSTEIN, 2011; DAIM et al., 2012; HUANG et al., 2012; JEFFREY et al., 2013; 

SHIBATA et al., 2010; ZIMMERMANN et al., 2012; WINSKEL et al., 2012), de 

Telecomunicações (CHRISTODOULOS et al., 2010; KWAKKEL et al., 2012; KIVI et al., 

2012; LEE; KIM; CHO, 2010) e de Eletrônicos (CHOI; HWANG, 2013; GAO et al., 2013; 

TSENG et al., 2009). 

O Quadro 2.5 apresenta o resultado da análise dos 40 estudos, apresentando os 

métodos e suas classificações em termos de forma de análise e agrupamento familiar. A 

sistematização mostra que a maioria dos trabalhos (80%) analisam o futuro na forma 

forecasting, ou seja, com foco em novas ou emergentes tecnologias para o setor privado. 

Dentre esses, os modelos usados para prospecção mais utilizados, foram a Análise de Patentes 

e o Modelo de Difusão, que possui abordagem quantitativa, com 7 aplicações cada uma, e o 

método qualitativo Delphi, com 6 aplicações. 

A forma de análise foresight, que analisa o futuro com foco no direcionamento 

político, social, cultural e econômico, está abordada em 8 trabalhos, o que representa 20% do 

total. Dentre esses, o método mais utilizado é o Technological Roadmapping (TRM) com 2 

aplicações. 

Ao analisar o estudo em termos das famílias dos métodos, tem-se que 13 artigos 

aplicaram estudos prospectivos com o objetivo de Modelar e Simular o futuro e 8 estudos 

com o objetivo de Monitoramento, enquanto que as famílias Criatividade e Sistemas de 

Avaliação e Decisão não ocorreram na amostra. 

Ao longo da análise, foi observado que alguns autores aplicam mais de um método 

para se chegar ao futuro (ALBERTH, 2008; BEHKAMI et al., 2012; CHOI; HWANG, 2013; 

HWANG, 2013; JÄRVENPÄÄ et al., 2011; KARVONEN; KASSI, 2013; LEE; KIM; CHO, 

2010; SHIBATA et al., 2010; TSENG et al., 2009; WINSKEL et al., 2012; WU; HSU; LEE; 

SU, 2010; ZIMMERMANM et al., 2012), sendo em alguns casos verificado mais de um 

agrupamento familiar (TSENG et al., 2009). Tal realidade justifica-se da necessidade de 

aumentar a precisão da previsão, conforme afirma (ALENCAR, 2008). 
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Para efeitos desse estudo utilizar-se-á o método de análise de patentes, que está situada 

na família Análise de Tendências. Essa escolha pode ser reforçada a partir do estudo de Fye et 

al. (2013) que avaliou a precisão de 300 estudos prospectivos e concluiu que os métodos 

quantitativos, em sua maioria, produzem previsões mais precisas. 

Os estudos que aplicam a análise de patentes possuem diferentes objetivos e 

abrangência de aplicação. Karvonen e Kassi (2013) utilizaram de análise de patentes para 

prever as fases iniciais de convergência tecnológica. Kwakkel et al. (2013) mostraram a 

utilidade da técnica para prever tendências no ramo de telecomunicação e Choi e Hwang 

(2013) focaram na análise de tecnologias existentes de Light Emitting Diode (LED) e os 

campos de banda larga sem fio. 

Por outro lado, Curran et al. (2009) levantaram e discutiram o conceito de Indicadores 

Múltiplos para monitorar a convergência de P&D nas indústrias de Cosmecêuticos e de 

Nutracêuticos e Alimentos Funcionais. Veugelers et al. (2010) buscaram desenvolver uma 

tecnologia inteligente para identificar um grande número de tecnologias externas de interesse 

no meio acadêmico.  

Na área de metalúrgica, Wu, Hsu, Lee e Su (2010) forneceram uma abordagem 

sistemática para análise de tecnologias atuais na metalurgia, enquanto Lee, Kim e Cho (2010) 

investigaram dados de patentes e vendas no mercado da telefonia móvel na Coreia do Sul para 

prever a comercialização da tecnologia. Portanto, a análise da literatura permitiu observar a 

lacuna existente na aplicação da análise de patentes no setor energético e mais 

especificamente em energia eólica. 
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Quadro  2.5 - Sistematização dos métodos de prospecção tecnológica 

Métodos de Prospecção 
Análise de 
Tendências 

Monitoramento e 
Sistemas de 
Inteligência 

Métodos 
estatísticos 

Modelagem e 
Simulação 

Opinião de 
Especialistas 

Cenários 
Métodos Descritivos e 

Matrizes 
F

or
ec

as
tin

g 

Bibliometria 1 7, 8, 9, 10 13 - - - - 
Análise de Patentes 1, 2, 3, 4 11, 12 - 17 - - - 
Mineração de texto 1, 3 - - - - - - 

Análise de Redes 3, 5 7, 9, 12 - - - - - 

Convergência tecnológica  2  - - - - - - 
Curva S 6 - - 18, 19 - - - 
Inferência bayesiana - - 14 - - - - 
Dados de preços de reserva - - 14 - - - - 
Modelo Dinâmico Linear - - 15 - - - - 
Curva de Experiência - - 16 - - - - 
Análise de Regressão - - 16 - - - - 
Análise do Ciclo de Vida - 8 - 19, 21 - - - 

Modelo de Difusão - - - 
17, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 
- - - 

Delphi - - - 19  28, 29, 38, 39, 40 - - 
Cenários - - - 21, 26 28 - - 
Curva de Aprendizagem - - - 26 - - - 

Modelo multi-stage race - - - 27 - - - 

Modelagem baseado em agente - - - 27 - - - 
Substituição da Tecnologia - - - 24, 28 - - - 
Retrospeção - - - - 29 - - 

F
or

es
ig

ht
 

Mapeamento tecnológico  30 - - - - 35 37 

Cenários - - - - - 35, 36 - 
Bibiometria - - - - - - 37 
Sistema de transferência 
tecnológica  

- - - - - - 37 

Análise de Patentes - 31 33 - - - - 
Curva S - - 33 - - - - 

Análise de Impactos Cruzados - - - 34 - - - 

Revisão Bibliográfica - 32 - - - - - 
Benchmarking - 31 - - - - - 

Análise de Redes - 31 - - - - - 
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Elaborado a partir de: (1) Wu, Hsu, Lee e Su (2010); (2) Karvonen e Kassi (2013); (3) Choi e Hwang (2013); (4) 

Kwakkel et al. (2012); (5) Nam e Barnett (2011); (6) Moon e Jeon (2009); (7) Shibata et al. (2010); (8) 

Järvenpää et al. (2011); (9) Behkami et al. (2012); (10) No e Park (2010); (11) Curran et al. (2009); (12) 

Veugelers et al. (2010); (13) Wu, Chen e Lee (2010); (14) Lee et al. (2012); (15) Cunningham e Kwakkel 

(2011); (16) Alberth (2008); (17) Lee, Kim e Cho (2010); (18) Marinakis (2011); (19) Gao et al. (2013); (20) 

Parente et al (2011); (21) Kivi et al. (2012); (22) Christodoulos et al. (2010); (23) Orbach e Fruchter (2011); (24) 

Jun e Kim (2011); (25) Kreng e Wang (2013); (26) Winskel et al. (2012); (27) Hur (2010); (28) Tseng et al. 

(2009); (29) Zimmermanm et al. (2012); (30) Daim et al. (2012); (31) Lee et al. (2009); (32) Bronstein (2011); 

(33) Yoon e Lee (2012); (34) Thorleuchter et al. (2010); (35) Jeffrey et al. (2013); (36) Smedt et al. (2013); (37) 

Huang et al. (2012); (38) Gallego et al. (2007); (39) Alcon et al (2013); (40) Goluchowicz e Blind (2011). 

Para a execução dos métodos prospectivos, Santos et al. (2004) considera dois grandes 

pontos de partida que são essencialmente complementares: 

a) Evolução tecnológica: busca-se, a partir do referencial tecnológico, estudar as 

características das trajetórias tecnológicas consolidadas e identificar possíveis 

desdobramentos e principais condicionantes, além de identificar trajetórias emergentes 

e/ou alternativas. 

b) Evolução sócio-institucional: busca-se examinar as maneiras pelas quais a ciência e a 

tecnologia se relacionam com a evolução da sociedade em distintos cenários, 

avaliando os possíveis impactos de diferentes estratégias e identificando incentivos e 

restrições sociais, políticas, econômicas e institucionais para as diferentes trajetórias. 

De modo geral, os pontos de partida abordados por Santos et al. (2004) são chamados 

comumente na literatura como “mapeamento tecnológico”. Segundo Phaal, Farrukh e Probert 

(2004), o mapeamento tecnológico auxilia o desenvolvimento e implementação de estratégias 

integradas de negócio, produto e planos de tecnologia, fornecendo às empresas informações, 

processos e ferramentas necessárias para produzi-los. 

2.3.1 Análise de Patentes 

A ideia do mapeamento tecnológico é proposta em Farrukh et al. (2003), para ajudar 

as empresas a organizar uma série de informações para discutir os direcionadores de mercado, 

características de produtos e soluções tecnológicas, e de ligação das três camadas em um 

plano completo. 

Dosi (1988) parte do princípio que as mudanças ocorridas em cada organização nos 

aspectos tecnológicos são processos cumulativos. O que a empresa pretende fazer 

tecnologicamente no futuro está relacionado com o que ela tem sido capaz de fazer. Deste 

modo, reconhecida a natureza específica e cumulativa da tecnologia, compreende-se que seu 
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desenvolvimento, ao longo do tempo, não é casual, mas intimamente relacionado às 

atividades tecnológicas existentes. 

As questões críticas, tais como "quais são os potenciais impactos de cada tecnologia 

na empresa?", "quais tecnologias a empresa deve investir?", etc., são destacadas no processo 

de planejamento tecnológico (HUANG et al., 2012). 

A busca de informações para produção de um robusto e variado conjunto de dados 

utilizados para o mapeamento tecnológico tem como principais fontes de natureza técnica: 

revistas, patentes, catálogos, artigos científicos etc. (SANTOS et al., 2004). 

Segundo Amadei e Torkomian (2009) a patente é um título de propriedade industrial 

sobre invenção ou modelo de utilidade. Um prêmio outorgado pelo estado como recompensa 

ao inventor. O registro de patente garante ao inventor certa segurança nas negociações entre 

ele e a parte interessada em comprar determinada tecnologia para que possa ser aplicada em 

algum setor industrial. 

No registro de patente o inventor é obrigado a revelar detalhadamente todo o conteúdo 

técnico do invento, sendo possível para qualquer técnico reproduzi-lo em laboratório. As 

patentes são depositadas nos institutos responsáveis pela proteção; estima-se que 70% da 

informação contida nos documentos de patentes não estão disponíveis em qualquer outra 

fonte de informação (WIPO, 2007). 

Por razões legais, as patentes são sistematicamente registradas por agências 

governamentais. Os documentos são devidamente processados, classificados e organizados 

provendo uma fonte de informações sobre inovações industriais. 

A classificação dos dados de patentes foi instituída em 1971 pela World Intellectual 

Property Organizarion (WIPO) e países signatários dos acordos de propriedade intelectual, 

passando a se chamar International Patent Classification (IPC), sendo utilizada em todos os 

países facilitando a recuperação dos documentos. 

De acordo com WIPO (2012), a IPC é um sistema de classificação hierárquica 

compreendendo seções, classes, subclasses, grupos e subgrupos. A última edição revisada da 

classificação consiste em 8 seções principais, 120 classes, 628 subclasses e cerca de 69.000 

grupos, onde se subdivide a tecnologia. 

Nas divisões da IPC, as seções (indicadas por uma letra maiúscula) compreendem os 

seguintes campos da tecnologia: A – Necessidades Humanas; B – Operações de 
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Processamento e Transporte; C – Química e Metalúrgica; D – Têxteis e Papéis; E – 

Construções Fixas; F – Engenharia Mecânica, Iluminação e Aquecimento; G – Física; H – 

Eletricidade. As demais divisões (subseções, classes, subclasses, grupos e subgrupos) 

constituem-se de áreas cada vez mais específicas, necessárias para o enquadramento da 

tecnologia. 

Há diversos institutos responsáveis por conceder a proteção de propriedade industrial 

no mundo, também chamados de escritórios de patentes, dentre eles os mais relevantes são a 

World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO) e United 

States Patent and Trademark Office (USPTO). O escritório responsável pela concessão da 

patente no Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. 

Para ter acesso as informações patentárias é necessário acessar as bases de dados dos 

institutos responsáveis pela concessão das patentes. Cada escritório possui uma base de dados, 

conforme demonstrado no Quadro 2.6. 

Quadro  2.6 - Escritórios e bases de patentes 
Escritório de 

Patentes 
Base de dados Endereço eletrônico Descrição 

WIPO Patentscope http://www.wipo.int/pctd

b/en 

Integra documentos de patentes relativos a 

depósitos via PCT (Patent Cooperation 

Treaty - tratado multilateral que permite 

requerer a proteção patentária de uma 

invenção, simultaneamente, num grande 

número de países, por intermédio do depósito 

de um único Pedido Internacional de 

patente). 

EPO Espacenet http://worldwide.espacen

et.com/ 

Possui mais de 60 milhões de documentos de 

patente de diferentes países da Europa. 

USPTO USPTO http://www.uspto.gov/pat

ents/process/search/ 

Detém pedidos de patente e patentes 

concedidos nos Estados Unidos 

INPI INPI http://www.inpi.gov.br/ Integra documentos de marcas, patentes, 

desenho industrial, transferência de 

tecnologia, indicação geográfica, programa 

de computador e Topografia de Circuito 

Integrado depositados no Brasil. 

Fonte: Elaboração própria. 

Há ainda base de dados comerciais que reúnem mais de uma base de dados e permite a 

realização de buscas mais complexas como a DialogWeb, que permite o acesso a cerca de 600 
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bases de dados em todas as áreas do conhecimento humano, dentre elas a base de patentes 

WPI; SNT International, que permite o acesso a mais de 300 bases de dados de informação 

tecnológica e científica; e a Derwent Innovations Index, que permite o acesso a base de 

citação de patentes e de patentes, reunindo dados da USPTO e EPO. 

A análise de patentes é o uso de métodos estatísticos para converter as informações 

das patentes em conhecimento útil e pode ser aplicada em diferentes níveis, ou seja, país, 

indústria, empresa, e no campo tecnológico (WU; HSU; LEE; SU, 2010). Segundo Karvonen 

e Kássi (2013), a análise de patentes pode ser usada para avaliar tanto os efeitos de 

repercussão da tecnologia entre indústrias, quanto a importância da transformação da base 

tecnológica. 

Analisar os dados de patentes, segundo Archibugi (1992), permite identificar uma 

ampla variedade de atividades tecnológicas, conduzindo o pesquisador dentro do processo de 

invenção e inovação e auxiliando a coleta de informações sobre o conhecimento. Choi e 

Hwang (2013) afirmam que tendências de mudança tecnológica, níveis de tecnologia e 

valores comerciais podem ser compreendidos através da análise dos fatores de componentes 

das patentes. 

Muitos estudos utilizam estatísticas de patentes como método para compreender a 

relação entre desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico, ou mesmo, o acesso à 

pesquisa e processos de inovação em um contexto nacional e internacional (ABRAHAM; 

MOITRA, 2001). 

São inúmeras as análises que podem ser realizadas através de patentes, em especial 

com o uso de ferramentas avançadas de mineração de dados. Apresentam-se a seguir, aquelas 

utilizadas nesta pesquisa: Análises de primeiro nível e Análises de segundo nível. 

As análises de primeiro nível correspondem aos primeiros resultados que se buscam 

em uma análise prospectiva, é responder a três principais questões: quando, onde e quem. O 

“quando” refere-se a desde quando a tecnologia é patenteada. Como é a tendência histórica, 

isto é, o comportamento do patenteamento desta tecnologia ao longo do tempo. O “onde” 

refere-se aos países que a dominam, ou seja, os países de depósito das patentes. Por fim, o 

“quem” procura identificar as pessoas ou empresas detentoras das patentes. 

As análises de segundo nível envolvem os resultados encontrados nas primeiras 

análises, combinados com outros parâmetros para aprofundar a compreensão do 

desenvolvimento tecnológico do objeto do estudo. Para este estudo, é proposto dois tipos 
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distintos de organização da informação para agrupar e analisar as atividades patentárias: (i) 

Classificação Internacional de Patentes ou IPC, e (ii) classificação do sistema tecnológico 

estudado. 

A IPC classifica a invenção a partir de dois enfoques, separada ou conjugadamente: 

por sua natureza técnica ou pela sua aplicação, permitindo a indicação de tendências em 

relação ao desenvolvimento tecnológico de áreas multidisciplinares, identificando as áreas de 

conhecimento predominantes e tendências de aplicações (GRILICHEZ, 1990). 

Após a discussão sobre a categorização de patentes pela IPC, a classificação do 

sistema tecnológico estudado apresenta a segunda categorização de patentes utilizada. Essa 

análise permite analisar as patentes qualitativamente a partir de uma taxonomia baseada nos 

subsistemas tecnológicos de geração de energia eólica. 

2.4 Síntese do Capítulo 

O objetivo deste capítulo foi apresentar conceitos básicos que devem nortear a 

prospecção tecnológica dos aerogeradores. Como já observado, para se chegar ao modelo da 

prospecção tecnológica a ser aplicado na presente pesquisa foram estudados: a inovação 

tecnológica e a prospecção tecnológica. 

Na inovação tecnológica foi possível identificar a classificação da inovação que 

permitirá analisar no mapa da evolução tecnológica os tipos de inovações existentes quanto a 

“o que é novo”: produtos ou processos, quanto ao grau de novidade: radical ou incremental, e 

quanto a “novo para quem”: empresa ou mercado. Conhecer os modelos/abordagens de gestão 

da inovação permitirá analisar o desencadear do comportamento das empresas e suas 

inovações na área estudada. 

Na prospecção tecnológica, a revisão sistemática sobre a prospecção tecnológica 

permitiu conhecer os conceitos e seus métodos para obtenção de uma previsão futura da 

tecnologia. Além de observar suas classificações, para então identificar os métodos a serem 

utilizados na pesquisa, a saber: análise de patentes. 
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  Capítulo 3
 

Energia Eólica 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o setor da energia eólica e os princípios de 

funcionamento da energia eólica. No item 3.1 é descrito o panorama atual do setor eólico no 

mundo e no Brasil, em seguida, no item 3.2 é discutido os princípios de funcionamento e a 

classificação do sistema de geração eólica. 

3.1 O setor da Energia Eólica 

A experiência mundial mostra que o uso da energia eólica tem sido motivada e 

incentivada por questões políticas, econômicas e ambientais. A necessidade de diversificação 

da matriz energética, associada a uma geração limpa, confere a geração eólica uma importante 

oportunidade de desenvolvimento (DUTRA, 2007). 

A International Energy Agency - IEA (2013) e GWEC (2014) observam que o 

mercado mundial de energia eólica em 2012 cresceu mais de 10% em relação a 2011, 

instalando aproximadamente 45GW de nova potência eólica, porém no ano de 2013 houve um 

decréscimo de instalação de cerca de 22% em relação ao ano de 2012, conforme apresentado 

na Figura 3.1. 

É importante ressaltar, que apesar do decréscimo de potência instalada no ultimo ano, 

observa-se uma tendência exponencial de crescimento nesse indicador, fruto do resultado da 

soma mundial de novos investimentos em energia eólica de U$76,56 bilhões (LIEBREICH, 

2013). 

 

Figura  3.1 - Capacidade instalada de potência por ano de 1996 a 2013 
Fonte: GWEC (2014). 
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O novo total mundial de capacidade instalada no final de 2013 foi de 318,1 GW, 

presentes em mais de 50 países (GWEC, 2014), representando um crescimento acumulado de 

mercado de mais de 12,5%, o que concebe a taxa anual média ao longo dos últimos 10 anos 

de cerca de 21%. 

 
Figura  3.2 - Capacidade acumulada da potência eólica instalada de 1996 a 2013 

Fonte: GWEC (2014). 

O crescimento do mercado eólico até 2008 foi impulsionado pela Europa, em países 

como a Dinamarca e, posteriormente, na Alemanha e Espanha, que realizou aumentos da sua 

capacidade instalada. Mais recentemente a Itália, França e Portugal também realizaram 

significativos aumentos de capacidade. No entanto, desde 2008 novas adições de capacidade 

tem ocorrido mais intensamente nos Estados Unidos e China (GWEC, 2014). 

Dentre os detentores das maiores potências instaladas no ano de 2013 observados na 

Figura 3.3, destacam-se seis países com mais de 10.000 MW da capacidade instalada, a saber: 

China (91.412 MW), EUA (61.091 MW), Alemanha (34.250 MW), Espanha (22.959 MW), 

Índia (20.150 MW) e Reino Unido (10.531 MW), que reúnem aproximadamente 75% da 

capacidade acumulada instalada mundialmente. 

 

Figura  3.3 - Países que detêm a maior capacidade acumulada até dezembro de 2013 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IEA (2014) 
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Até o final do ano 2013, o número de países com mais de 1.000 MW de capacidade 

instalada foi de 24: incluindo 16 na Europa; 4 na Ásia-Pacífico (China, Índia, Japão e 

Austrália); 3 na América do Norte (Canadá, México, Estados Unidos) e um na América 

Latina (Brasil). 

A maioria dos fabricantes de turbinas eólicas estão concentradas em seis países 

(Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha, Espanha, Índia e China), com componentes 

fornecidos a partir de uma ampla gama de países. As quotas de mercado mudaram nos últimos 

cinco anos. Novos fabricantes da China começaram a exportar (seis maiores empresas 

chinesas, dentre os 15 principais fabricantes a nível mundial), e que em conjunto 

ultrapassaram 20% da quota de mercado nos últimos anos. 

Dinamarca, o país pioneiro, tinha aproximadamente metade dos mercados globais em 

2005, porém as mesmas representavam apenas 20% das turbinas operacionais em 2012, ainda 

sim uma quantidade enorme para um país que tem menos de 2% da capacidade eólica 

instalada no mundo (NAVIGANT, 2013). Além da Dinamarca, empresas fabricantes da 

Espanha e Alemanha tornam a Europa um grande exportador de tecnologia eólica, em 2010, 

as exportações líquidas foram de EUR 5,7 bilhões (EWEA, 2012). Os Estados Unidos e a 

Índia também estão entre os países exportadores dessa tecnologia. 

No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEOLICA 

(2013), o ano de 2013 terminou com aproximadamente 3.4 GW de potência eólica instalada, 

conforme mostra a Figura 3.4. Atualmente, possui 181 usinas eólicas no Brasil (com maior 

atividade nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia). As 

perspectivas do setor preveem crescimento da capacidade de geração eólica, baseada apenas 

em contratações já realizadas, estima para 2017 uma capacidade total instalada de 12.117,5 

MW de potência eólica. 
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Figura  3.4 - Evolução da potência instalada acumulada no Brasil até 2013 
Fonte: GWEC (2014) 

A indústria de energia eólica e sua cadeia de suprimentos estão se tornando 

firmemente estabelecida no Brasil, contando com a instalação de 11 fabricantes internacionais 

no país (VARELLA FILHO, 2013). O investimento industrial fortaleceu a base de fabricação, 

que agora é capaz de produzir mais de 3,3 GW de equipamentos de energia eólica por ano e 

abastecer o mercado interno sozinho com 1.583 naceles, 2.548 torres e 9.100 pás (ABDI, 

2014). 

Além das unidades de produção de aerogeradores, diversos outros segmentos que 

compõe e a cadeia produtiva do setor eólico estão se instalando no território brasileiro, 

segundo a ABEEOLICA (2014), atualmente se encontram em operação 4 unidades industriais 

dedicadas a fabricação de pás, com outras 2 unidades que serão instaladas no país. A Figura 

3.5 apresenta o momento atual de formação da cadeia produtiva do setor eólico, com a 

localização das fábricas de aerogeradores, torres e pás eólicas que estão em operação, 

construção e planejamento no território brasileiro. 

No entanto, alguns desafios significativos enfrentados pela energia eólica ainda 

permanecem. Em 2012, as principais dificuldades estavam relacionadas com: (a) falta de 

linhas de transmissão e distribuição suficientes; (b) revisão de regras de credenciamento de 

fabricantes, de acordo com o programa de financiamento de máquinas e equipamentos 

(Finame) fornecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), exigindo níveis cada 

vez maiores de conteúdo local, e repetidos adiamentos na operação de parques eólicos. 
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Figura  3.5 - Panorama da cadeia produtiva do setor eólico brasileiro 
Fonte: Varella Filho (2013)  

Segundo Varella Filho (2013), a realização de um projeto de geração eólico consiste 

na execução de uma série de atividades que abrangem desde a escolha do local onde o parque 

eólico será instalado, até a eventual desativação e desmontagem dos aerogeradores após o 

período de vida útil do projeto, conforme apresentado na Figura 3.6. As etapas iniciais podem 

ser subdividas em duas secções diferentes: a produção dos aerogeradores, e a prospecção de 

parques eólicos, sendo estas etapas paralelas e independentes. Na etapa seguinte, as 2 secções 

independentes se encontram na etapa de execução do projeto, sendo sucedida pela etapa de 

produção de energia (parque em operação). 
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Figura  3.6 - Organização da cadeia produtiva e suas atividades 
Fonte: Varella Filho (2013)  

 No Brasil, de acordo com a ABEEÓLICA (2014), há 88 empresas associadas atuantes 

no setor que estão divididas em: Empreendedores – Desenvolvedores e Geradores de Energia 

(41); Fabricantes de Aerogeradores de Grande Porte (9); Empresas de Engenharia, 

Consultoria e Construção (15); Fabricantes de Peças e Componentes (11); Empresas de 

Logística, Montagem e Transporte (5); Comercializadores de Energia (2); Fabricantes de Pás 

Eólicas (2); Empresas de Construção Civil (2); e Fabricante de Torres Eólicas (1). 

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI (2014), 

atualmente há 68 grupos de pesquisa em distintas instituições, espalhadas por todo o País, 

demonstrando o interesse da academia nas diferentes temáticas do assunto. Porém, estes 

grupos são compostos por um pequeno número de pesquisadores (entre um e cinco), 

sinalizando a carência de pesquisadores existente neste setor. 

Apesar da grande quantidade de integrantes da cadeia e de grupos de pesquisa no 

Brasil, no quesito domínio tecnológico relacionado a equipamentos de transformação da 

energia e de processos de transformação, pouco se tem avançado no Brasil (GWEC, 2011). 
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Dessa forma, o país caracteriza-se como usuário de tecnologias desenvolvidas em países 

como Estados Unidos, China, Alemanha, Dinamarca e Índia. 

De acordo com a ABEEÓLICA (2012), a inovação tecnológica eólica ainda não está 

madura no Brasil. Para Dalcomuni (2009), uma solução para estimular a inovação seria 

fomentar a parceria entre as empresas do setor com empresas estrangeiras com know-how 

nestas produções. 

A necessidade de maior participação da iniciativa privada em esforços de Ciência, 

Tecnologia e Inovação melhoram a disseminação de novas tecnologias, oferece desafios e 

oportunidades aos grupos de pesquisas acadêmicos, que devem agora atuar em várias partes 

da cadeia. Por outro lado, as próprias empresas de energia necessitam desenvolver maior 

articulação com seus fornecedores e grupos de pesquisa, tornando-se agentes ativos do 

processo de inovação. 

3.1.1 Incentivos à energia eólica 
A política econômica da energia eólica tem desempenhado um papel importante no 

desenvolvimento da indústria e contribuiu para o seu sucesso atual. Como a indústria e a 

tecnologia eólica tornaram-se melhor estabelecidas, muitos países começaram a incluir em 

suas políticas, incentivos para o aumento da capacidade instalada dessa fonte renovável. 

Dessa forma, é necessário estabelecer incentivos e mecanismos de apoio para a 

implantação da energia eólica. No momento, o apoio do governo e incentivos para os 

produtores de energia renovável pode variar de país para país. Segundo a IEA (2013), 

mecanismos comuns incluem taxas fixas, prêmios, créditos fiscais de produção, quotas (com 

ou sem certificados verdes), as transferências de capital e garantias de empréstimo. A maioria 

dos mecanismos procura estabelecer um retorno por megawatt-hora de eletricidade que é 

competitivo com outras fontes de energia e suficiente para atrair o investimento privado. 

É importante ressaltar que as políticas governamentais devem ter flexibilidade para 

ajustar o nível de subsídio, ou seja, tornar o custo da energia eólica próxima das tecnologias 

convencionais. No entanto, é comum que esses ajustes apliquem-se apenas às novas 

instalações. 

As barreiras críticas que podem impedir ou retardar a implementação, tendendo a 

mudar à medida que o mercado desenvolve a tecnologia. Os políticos devem ter uma 

abordagem dinâmica, ajustando as prioridades. Além disso, mecanismos de apoio devem ter 
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como objetivo reduzir os riscos do projeto, incentivando ao mesmo tempo a tecnologia para 

reduzir custos (IEA, 2011). 

Dutra (2007) e GWEC (2013) reúnem em suas publicações um panorama sobre os 

incentivos à energia eólica em vários países. Para expor nesse trabalho foram consideradas as 

políticas de incentivo à energia eólica do Brasil e dos países de maior capacidade instalada no 

mundo: China, EUA, Alemanha, Espanha, Índia e Reino Unido, destacando no Quadro 3.1 as 

principais políticas implementadas no setor eólico e focando nos elementos que propiciam o 

seu desenvolvimento. 

Quadro  3.1 - Políticas de incentivo à implantação e geração de energia eólica 

Local Incentivos políticos 

China 

Legislação 

Todos os novos projetos devem primeiro ser incluído no 
Plano de Desenvolvimento de Projeto anunciado pelo 
Agência Nacional de Energia (NEA) e passam por 
aprovação antes de iniciar construção. 

Fiscais 
Energia Renovável da Carteira Padrão – aplicação da 
taxa de imposto de acordo com a qualidade do vento e 
recurso solar da região. 

EUA 

Financiamentos em P&D 
Wind Program - pesquisas com foco no aumento da 
produção e da confiabilidade de componentes como as 
caixas de engrenagens, as pás, os geradores e as torres. 

Fiscais 

PTC (Production Tax Credit) - fornece um crédito 
baseado na produção de eletricidade por fonte eólica, 
reduzindo o imposto de renda devido e incentivando 
investimenos em novas plantas eólicas (LBNL, 2010). 
ITC (Investment Tax Credit) - crédito fornecido para a 
instalação de fazendas eólicas, permitindo que 30% do 
investimento sejam reembolsados por meio de desconto 
no imposto de renda 

Programas de compra 
compulsória de energia renovável 

RPS (Renewable Portifolio Standards) - Legislação que 
exige dos produtores de energia elétrica que uma 
porcentagem de sua oferta seja proveniente de energias 
renováveis. 

Incentivos à compra voluntária 
de geração de energia eólica. 

Green Pricing - o consumidor paga um bônus fixo sobre 
a taxa de eletricidade a fim de financiar o custo adicional 
da produção por fonte energia renovável 

Alemanha 

 P&D Programas de pesquisa, desenvolvimento e 
demonstração (PD&D) 

Lei da Energia por Fontes 
Renováveis (Erneuerbare-

Energien-Gesetz - EEG) - a qual 
concedia prioridade à produção de 
eletricidade por fontes renováveis 

na conexão e acesso à transmissão e 
distribuição da rede elétrica. 

Tarifas feed-in - paga aos operadores das plantas de 
fontes renováveis e garantindo o acesso à rede elétrica 
dessa produção. 

Implementação de um esquema de equalização nacional 
- cada transmissor da rede elétrica transmite a mesma 
percentagem de energia por fontes renováveis do total da 
eletricidade transmitida por eles aos distribuidores 
ligados à sua rede. 
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Espanha 
Lei para a Conservação da 

Energia 

Tarifa feed-in - estabelece que, além do direito de 
recebimento da tarifa, a energia produzida por fontes 
renováveis tem prioridade de conexão e despacho na 
rede, e os custos de conexão ficam a cargo dos donos das 
plantas eólicas.  
Liberalização nas atividades de geração e 
comercialização do setor energético espanhol (GWEC, 
2013) 

Índia 

Fiscais 
Taxas preferenciais específicos para energia eólica; 
Revisão da tarifa de energia eólica (GWEC, 2013) 

Programas de compra 
compulsória de energia renovável 

Alguns estados especificou Obrigações Estadual da 
Compra de Energias Renováveis (RPOs) 

Legislação 
Elaboração de um planejamento para o desenvolvimento 
da energia eólica offshore na Índia (GWEC, 2013) 

Reino 
Unido Fiscais 

Quadro de apoio para a energia eólica, a Obrigação 
Renovável (RO) do Reino Unido - instrumento 
financeiro para estimular o crescimento em energia 
renovável (IEA, 2013). 

Certificados de Obrigação Renovável (ROCs) - 50% do 
total dos ROCs são para desenvolvimentos eólicos 
onshore e offshore. 

Sistema de apoio para todas as formas tecnologias de 
baixa emissão de carbono. 

Brasil 

Legislação e Fiscal 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica (PROINFA) – em sua primeira 
fase, houve a instalação de 3.300 MW de potência no 
sistema elétrico interligado - sendo 1.423 MW de usinas 
eólicas, concluindo o programa em 2010. 

Financiamentos 
Novas regras para políticas de financiamento pelo 
BNDES (IEA, 2013); 

Industrial 
Programa para a nacionalização progressiva e 
industrialização 

P&D 

Projeto da “Rede Brasileira de Energia Eólica 
Inovação”, um centro de inovação e pesquisa para o 
intercâmbio de conhecimentos e melhores práticas. O 
centro vai fornecer uma plataforma on-line para 
melhorar a colaboração entre as diferentes partes 
interessadas, incluindo desenvolvedores, empresas, 
universidades e institutos de pesquisa, permitindo a 
transferência de know-how tecnológico por meio do 
estabelecimento de uma rede de pesquisa 
(ABEEÓLICA, 2013) 

Fonte: Elaboração própria 

O financiamento público por agências governamentais ou semi-governamentais tem 

sido fundamental para o desenvolvimento de grandes projetos de energia eólica no mundo. 

Partes estão a explorar formas alternativas de financiamento, tais como obrigações de projeto. 

A experiência europeia mostra que muitos regimes regulamentares diferentes trabalham com 

o nível geral de preços compatível com os custos de instalação atuais de energia, de forma a 

cobrir o processo de desenvolvimento e construção, que são relativamente longos. 
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Face ao exposto no Quadro 3.1, dentre os incentivos mencionados, os fiscais são os 

mais realizados para o estímulo do desenvolvimento eólico nas regiões observadas, seguido 

da implementação de legislações específicas para incentivar a implantação, além de 

regulamentar as fontes de energia eólica já existentes, e dos programas de incentivo a P&D, 

que fazem um papel fundamental para o desenvolvimento tecnológico com foco na redução 

dos custos e aumento da eficiência, a fim de aumentar o acesso dessas tecnologias à 

população e atrair mais investimentos, por conseguir retorná-lo mais rapidamente. 

3.2 Fundamentos Técnicos da Energia Eólica 

A eletricidade pode ser gerada de diversas maneiras. Em cada caso, uma fonte de 

energia é utilizada para transformar uma turbina que aciona um gerador, que por sua vez, 

alimenta a rede elétrica. As turbinas são projetadas para atender às características particulares 

da fonte de energia. No caso na energia eólica, o vento é a fonte renovável de energia que 

move a turbina para acionar o gerador e produzir a eletricidade. 

O princípio físico básico utilizado nos equipamentos modernos é o de sustentação 

aerodinâmica, desta forma, a movimentação das pás ocorre através do diferencial de pressão 

entre as superfícies superior e inferior da pá, criado na passagem do ar, gerando uma força de 

sustentação que põe o sistema em movimento (CRESESB, 2008; CASTRO, 2008; CTGAS-

ER, 2011). 

Ao analisar o equipamento de geração eólica, percebe-se que o mesmo pode ser 

dividido em quatro sistemas: sistema de captação da energia do vento, sistema de transmissão 

e geração elétrica e sistemas de controle. 

3.2.1 Sistema de captação da energia do vento 

O sistema de captação da energia do vento é formado pela turbina e a torre. De acordo 

com o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito - CRESESB 

(2008), há duas configurações tradicionais do aerogerador: (a) com rotor de eixo vertical e (b) 

com rotor de eixo horizontal. 

(a) O rotor de eixo vertical, exemplificado na Figura 3.7, em sua maioria é movido por 

forças de sustentação e constituem-se de lâminas curvas (duas ou três) de perfil 

aerodinâmico, atadas pelas duas pontas ao eixo vertical. 
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Figura  3.7 - Aerogerador com rotor de eixo vertical 

Fonte: Sandia (2006) 

(b) O rotor de eixo horizontal, observado na Figura 3.8, o modelo mais utilizado 

comercialmente (LAYTON, 2008), utiliza-se de forças aerodinâmicas chamadas de 

forças de sustentação (lift) e forças de arrasto (drag), ou seja, um corpo que obstrui o 

movimento do vento sofre a ação de forças que atuam perpendicularmente ao 

escoamento (forças de sustentação) e de forças que atuam na direção do escoamento 

(forças de arrasto). Tais rotores podem ser constituídos de uma pá e contrapeso, duas 

pás, três pás ou múltiplas pás (multivane fans). Construtivamente, as pás podem ter as 

mais variadas formas e empregar os mais variados materiais. Em geral, utilizam-se pás 

rígidas de madeira, alumínio ou fibra de vidro reforçada. 

 

Figura  3.8 - Aerogerador com rotor de eixo horizontal 
Fonte: Sandia (2006) 
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Os aerogeradores modernos com rotor de eixo horizontal utilizados em larga escala 

apresentam em sua estrutura três pás ligadas a um hub (cubo), que as conecta através de um 

eixo à caixa multiplicadora, transportando a energia cinética capturada no vento até o gerador 

(com a exceção das máquinas que utilizam geradores multipolos, que não possuem caixa 

multiplicadora), conforme observado na Figura 3.8. 

As pás, representadas na Figura 3.8 como integrante do rotor, são perfis 

aerodinâmicos responsáveis pela interação com o vento, convertendo parte de sua energia 

cinética em trabalho mecânico. Inicialmente fabricadas em alumínio, atualmente são 

fabricadas em fibras de vidro reforçadas com epóxi (DUTRA, 2001). 

O cubo, além de apresentar os rolamentos para fixação das pás, também acomoda os 

mecanismos e motores para o ajuste do ângulo de ataque de todas as pás. 

O eixo é o responsável pelo acoplamento do cubo ao gerador, fazendo a transferência 

da energia mecânica da turbina. É construído em aço ou liga metálica de alta resistência 

(CRESESBE, 2008). 

As torres são necessárias para sustentar e posicionar o rotor a uma altura conveniente 

para o seu funcionamento. É um item estrutural de grande porte e de elevada contribuição no 

custo do sistema. Inicialmente, as turbinas utilizavam torres de metal treliçado, atualmente 

tem-se utilizado torres de metal tubular ou de concreto que podem ser sustentadas ou não por 

cabos tensores. 

Dados do IEA (2012) mostram que o diâmetro dos rotores e a altura do aerogerador 

estão aumentando com o tempo, proporcionando um aumento na capacidade de geração de 

energia eólica, atingindo em 2010 126m de diâmetro da área varrida pelas pás, 198m de altura 

e capacidade de gerar 7500kW, podendo ser observado na Figura 3.9. 
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Figura  3.9 - Gráfico da evolução de diâmetro do rotor, altura da nacele e sua capacidade de geração de energia 
Fonte: IEA (2012). 

Os parques ou fazendas eólicas podem ser localizados em terra (onshore) ou no mar 

(offshore). Cada local apresenta características e comportamento diferentes, portanto, 

equipamentos diferenciados para aproveitar o máximo do potencial energético de cada local. 

A principal diferença entre os parques eólicos onshore e offshore é o custo, sendo a tecnologia 

utilizada praticamente a mesma (RÍO; TARANCÓN, 2012). As torres offshore precisam ser 

mais altas para somar a altura submergida, necessitando de fundações mais específicas, por 

meio de cabos submarinos, conforme mostrado na Figura 3.10. 

 

Figura  3.10 - Grupos de fundações para aerogeradores offshore 
Fonte: NREL (2006). 

Outra classificação dos aerogeradores é quanto à potência gerada (ERIKSSON et al., 

2006; LEHMANN; KOENEMANN, 2005; REMAGE, 2013; SILVA, 2009): pequeno porte 
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(até 50kW de potencia), médio porte (até 50kW á 1MW de potencia) e grande porte (acima de 

1MW de potencia), que consequentemente condiz de acordo com o objetivo da geração de 

energia, podendo ser microgeração, minigeração ou geração para fins comerciais. De acordo 

com as regras brasileiras regidas pela ANEEL (2012), a microgeração é configurada em 

equipamentos eólicos de até 100 KW de potência, a minigeração, de 100 KW a 1 MW e a 

geração comercial a partir de 1MW (REMAGE, 2013). 

3.2.2 Sistema de Transmissão e Geração Elétrica 

Ao analisar o sistema de transmissão e geração elétrica, é observado que a turbina 

eólica, devido à característica de velocidade variável do vento, não consegue transformar a 

energia do vento em energia mecânica mantendo a rotação do eixo constante. Em função 

desta característica é necessário construir um grupo gerador eólico-elétrico que seja capaz de 

gerar energia elétrica e despachar a rede com frequência constante. Outra característica 

importante do grupo gerador eólico-elétrico é a baixa rotação desenvolvida pela turbina 

eólica. Estas características fazem com que a tecnologia de Projeto e fabricação do grupo 

eólico-elétrico apresente particularidades diferentes dos grupos convencionais de geração de 

energia elétrica. 

A transmissão, que engloba a caixa multiplicadora (observada na Figura 3.11 como 

multiplicador), possui a finalidade de transmitir a energia mecânica entregue pelo eixo do 

rotor até o gerador. É composta por eixos, mancais, engrenagens de transmissão e 

acoplamentos. Como visto na Figura 3.11 e explicado anteriormente, o aerogerador pode não 

conter a caixa multiplicadora. Segundo Dutra (2001), a decisão em usar o multiplicador ou 

fabricar um aerogerador sem caixa de transmissão é, antes de tudo, uma questão de filosofia 

do fabricante. 

O gerador converte a energia mecânica disponível no veio de alta rotação em energia 

eléctrica. Atualmente, existem várias alternativas de conjuntos moto-geradores, entre eles: 

geradores síncronos, em que a ligação mecânica entre a turbina eólica e o gerador através de 

um conversor de frequência, sem utilizar o multiplicador; geradores assíncronos, que pode 

suportar ligeiras variações de velocidade (CASTRO, 2008). 

A nacele, conforme indicada na Figura 3.11, é a carcaça montada sobre a torre, onde 

se situam o gerador, a caixa de engrenagens (quando utilizada), todo o sistema de controle, 

medição do vento e motores para rotação do sistema para o melhor posicionamento em 

relação ao vento. 
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Figura  3.11 - Componentes de um aerogerador de eixo horizontal 
Fonte: CRESESB (2008). 

A Figura 3.12 apresenta os principais componentes da nacele convencional: (1) pás do 

rotor; (2) cubo do rotor; (3) nacele; (4) chumaceira do rotor; (5) veio do rotor; (6) caixa 

multiplicadora; (7) travão de disco; (8) veio do gerador; (9) gerador; (10) radiador de 

arrefecimento; (11) anemômetro e sensor de direção; (12) sistema de controle; (13) sistema 

hidráulico; (14) mecanismo de orientação direcional; (15) chumaceira do mecanismo de 

orientação direcional; (16) cobertura da nacele; e (17) torre. 

 

Figura  3.12 - Confirguração do aerogerador mais utilizado atualmente 
Fonte: CRESESBE (2008). 
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Figura  3.13 - Vista interior da nacele de aerogerador sem caixa multiplicadora 
Fonte: CRESESB (2008). 

A Figura 3.13 é a representação gráfica da nacele em um aerogerador multipolo, ou 

seja, sem a caixa multiplicadora, que ao invés de utilizar a caixa de engrenagens com alta 

relação de transmissão, necessária para elevar a rotação dos geradores, utiliza-se de geradores 

múltiplos de baixa velocidade e grandes dimensões. Sendo composto por: (1) apoio principal 

da nacele; (2) motores de orientação da nacele; (3) gerador em anel (multipolos); (4) fixador 

das pás ao eixo; (5) cubo do rotor; (6) pás; (7) sensores de direção e velocidade do vento.  

3.2.3 Sistema de Controle 

Os mecanismos de controle destinam-se à orientação do rotor, ao controle de 

velocidade, ao controle de carga, entre outros. Pela variedade de controles, existe uma enorme 

variedade de mecanismos que podem ser mecânicos (velocidade, passo, freio), aerodinâmicos 

(posicionamento do rotor) ou eletrônicos (controle da carga). 

O sistema de segurança mais comumente ativado em uma turbina é o sistema de 

"frenagem", que é ativado por velocidades do vento acima do limite. Esse arranjo usa um 

sistema de controle de potência que, essencialmente, aciona os freios quando a velocidade do 
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vento se eleva em demasia e depois "libera os freios" quando o vento diminui. Os modernos 

projetos de grandes turbinas usam diversos tipos diferentes de sistemas de frenagem. 

Controle de passo (Pitch): o controlador eletrônico da turbina monitora a geração de 

potência. Com velocidades do vento acima de 72 km/h, a geração de potência será excessiva, 

a ponto de o controlador ordenar que as pás alterem seu passo de modo que fiquem 

desalinhadas com o vento. Isto diminui a rotação das pás. Os sistemas de controle de passo 

requerem que o ângulo de montagem das pás (no rotor) seja ajustável. 

Quadro  3.2 - Classificação dos aerogeradores encontrados na literatura 

Sistema 
Classificação dos aerogeradores 

adotada para a pesquisa 
Possibilidades Autores 

Sistema de 
captação da energia 

do vento 

Quanto ao eixo do rotor 
Horizontal IEA, (2013); Dismukes et al. 

(2007); Remage (2013);  Vertical 

Quanto ao número de pás 

Mono pá 

IEA (2013); Abduremane 
(2009) 

Bi pás 

Tripas 

Multipás 

Quanto ao raio do rotor variados IEA (2013) 

Quanto à localização do 
aerogerador 

Onshore IEA (2013); Eriksson et al. 
(2006); Río e Tarancón (2012) Offshore 

Quanto à potência 

Industrial 

Remage (2013); Lehmann; 
Koenemann (2005); Eriksson 

et al., 2006; Silva, 2009. 

Pequeno 

Médio 
Mini-
aerogerador 
Micro-
aerogerador 

 Quanto à altura da nacele Variados IEA (2013); NREL (2013) 

Sistema de 
transmissão e 

geração elétrica 

Quanto ao tipo de gerador 
Síncrono Castro (2008); CRESESB 

(2008); Dutra (2001); Silva 
(2009); NREL (2013) Assíncrono 

Quanto à altura da nacele Variados IEA (2013); NREL (2013) 

Sistema de controle Tipo de controle 

Controle de 
passo (Pitch) 

CRESESB (2008); NREL 
(2013) 

Controle 
passivo de 
perda de 
eficiência 
aerodinâmica 
(stol) 

CRESESB (2008); NREL 
(2013) 

Fonte: Elaboração própria. 

Controle passivo de perda de eficiência aerodinâmica (stol): as pás são montadas 

no rotor em um ângulo fixo, mas são projetadas de modo que a torção das próprias pás 

aplique a frenagem quando o vento for excessivo. As pás estão dispostas em ângulo, assim os 
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ventos acima de uma certa velocidade causarão turbulência no lado contrário da pá, induzindo 

à perda da eficiência aerodinâmica. Em termos simples, a perda da eficiência aerodinâmica 

ocorre quando o ângulo da pá voltado para a chegada do vento se torna tão acentuado que 

começa a eliminar a força de empuxo, diminuindo a velocidade das pás. 

Controle ativo de perda de eficiência aerodinâmica: as pás neste tipo de sistema de 

controle de potência possuem passo variável, como as pás do sistema de controle de passo. 

Um sistema ativo de perda de eficiência aerodinâmica lê a geração de potência do mesmo 

modo que um sistema de passo controlado, mas em vez de mudar o passo das pás para 

desalinhá-las com o vento, ele as altera para gerar perda de eficiência aerodinâmica. 

Dadas as características e configurações dos componentes dos aerogeradores, surge a 

necessidade da organização tecnológica por meio da sua classificação. O Quadro 3.2 

apresenta o resumo das possíveis classificações utilizadas na literatura. 

3.3 Síntese do capítulo 

O objetivo deste capítulo é apropriar-se do contexto geral da energia eólica no mundo 

e no Brasil, em termos de setor econômico. Além de descrever as principais políticas de 

incentivo a P&D em energia eólica no mundo. 

Por fim, foi possível fundamentar-se tecnicamente acerca da tecnologia estudada, para 

então identificar a classificação dos componentes da tecnologia estudada em sistema de 

captação de energia do vento, sistema de transmissão e geração elétrica e sistema de controle. 

Essa classificação subsidiará a análise das tecnologias existentes no mapa da evolução 

tecnológica e a construção da proposta de tendência futura da tecnologia.  
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  Capítulo 4
 

Método de Pesquisa 
 

Este capítulo apresenta a classificação da pesquisa quanto a sua abordagem e objetivos 

específicos e descreve o procedimento do método para busca dos objetivos. 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

A pesquisa é definida como um conjunto de ações baseadas em procedimentos 

racionais e sistemáticos, que são desenvolvidos para encontra soluções para um problema 

(SILVA; MENEZES, 2001). Cada pesquisa possui suas próprias características, portanto é 

necessário que elas sejam classificadas para um melhor entendimento de seus propósitos. 

Dessa forma, Gil (2002), descreve que as pesquisas podem ser classificadas segundo: natureza 

ou finalidade, objetivo da pesquisa, abordagem do problema e procedimentos técnicos. 

Ao partir da perspectiva da natureza ou finalidade, podemos fazer a distinção de dois 

diferentes grupos, pesquisa pura ou básica, que objetiva gerar conhecimentos novos úteis para 

o avanço da ciência sem aplicação prática prevista; pesquisa aplicada, que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, 

problemas concretos da vida moderna (SILVA; MENEZES, 2001). 

Face ao exposto, no que se refere à natureza da pesquisa, este trabalho se caracteriza 

como uma pesquisa aplicada, tendo em vista o seu propósito de buscar soluções para um 

problema específico, objetivando a geração de conhecimentos para uma aplicação prática da 

prospecção tecnológica dos aerogeradores da cadeia de energia eólica. 

É com base nos objetivos específicos que o pesquisador busca desenvolver, no grau 

em que o problema de pesquisa está cristalizado e na natureza do relacionamento entre as 

variáveis estudadas, as pesquisas podem ser classificadas em três tipos básicos, a saber: 

exploratórias, descritivas e explicativas (GIL, 2002; SELLTIZ et al., 1975). 

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses, tendo como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias e ou a descoberta de intuições, sendo seus principais elementos de 
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execução o levantamento bibliográfico e de patentes; e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (SILVA; MENEZES, 2001). 

A pesquisa descritiva tem como objetivo central a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, o estabelecimento de relações entre variáveis. São 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este abordagem e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002). 

A pesquisa explicativa tem como objetivo principal identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa 

que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. 

Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta 

consideravelmente, Assumindo, em geral, a formas de Pesquisa Experimental e Pesquisa 

Expost-facto (GIL,2002). 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma proposta de tendência futura da 

tecnologia de aerogeradores, a partir da análise do mapa atual, por meio da análise de 

patentes, artigos científicos e notícias tecnológicas, para auxiliar o direcionamento estratégico 

das empresas da cadeia eólica. Nesse contexto, quanto ao objetivo, pode-se identificar 

características de pesquisa descritiva e exploratória. Na primeira etapa da prospecção 

tecnológica que se refere ao mapeamento da evolução tecnológica dos aerogeradores, 

destacam-se características da pesquisa descritiva. Porém na segunda etapa da prospecção, em 

que são analisados dados para propor um cenário futuro da tecnologia estudada, aparece 

características do tipo exploratórias. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, as pesquisas classificam-se em 

quantitativas e qualitativas (RICHARDSON, 1989; ROESCH, 1999). A pesquisa quantitativa 

ocorre pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações por 

meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, até as mais complexas. Por outro lado, a 

pesquisa qualitativa é caracterizada por informações obtidas que não podem ser quantificáveis 

diretamente. Os dados obtidos são analisados indutivamente. A interpretação dos fenômenos e 

a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa.  

Quanto à abordagem, o presente trabalho se caracteriza por uma pesquisa que combina 

a quantitativa e a qualitativa. A abordagem quantitativa é observada no momento da análise 

de patentes, que são necessários tratamentos estatísticos simples para se chegar aos resultados, 



52 

 

 

porém há algumas análises que não podem ser quantificáveis, ressaltando a forma qualitativa 

da abordagem. 

Silva e Menezes (2001) listam os procedimentos técnicos como sendo pesquisa 

bibliográfica, documental, experimental, survey, estudo de caso, expost-facto e pesquisa-ação. 

Miguel et al. (2010) lista mais dois procedimentos técnicos para a área de engenharia da 

produção e gestão de operações: a simulação e a modelagem. 

A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos, dissertações, teses e material disponibilizado 

na Internet (SILVA; MENEZES, 2001). A pesquisa documental é elaborada por meio de 

materiais sem tratamento analítico. A pesquisa experimental analisa um objetivo de estudo, 

escolhendo suas variáveis e controlando os efeitos sobre o projeto. A pesquisa survey é 

utilizada quando se busca analisar um problema, objetivando descrever a sua situação atual 

(perspectiva de tempo), em um determinado ponto de uma população (perspectiva de espaço). 

O estudo de caso analisa um ou poucos objetos de forma que seja possível conhece-los 

detalhadamente (YIN, 2005). A pesquisa expost-facto acontece quando os experimentos são 

aplicados depois da realização dos fatos. E a pesquisa-ação é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986). 

No presente estudo utilizou-se como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica 

e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica foi utilizada na elaboração dos estudos 

preliminares acerca dos assuntos que subsidiaram a realização da pesquisa, sendo elaborada a 

partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos, 

dissertações, teses e material disponibilizado na Internet. O estudo de caso foi utilizado durante as 

etapas do modelo utilizado para prospecção tecnológica, ou seja, durante o mapeamento com a 

revisão de patentes e na construção do mapa futuro durante a análise das notícias e artigos, afim 

de conhecer o objeto de estudo detalhadamente. 

4.2 Procedimentos da Pesquisa 

Para o desenvolvimento do trabalho primeiramente foi realizada uma revisão 

bibliográfica acerca dos temas Gestão da Inovação Tecnológica e Energia Eólica, seguindo 

para o mapeamento da evolução tecnológica e, por fim, a construção de uma proposta para o 

estado futuro da tecnologia estudada. 
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O procedimento de pesquisa mostrados na Figura 4.1, pode ser descrito em três etapas: 

Etapa 1 – Revisão bibliográfica; 

Etapa 2 – Análise de Patentes; e 

Etapa 3 - Evolução tecnológica dos aerogeradores. 
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Figura  4.1 - Procedimento da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria
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4.2.1 Etapa 1 

A etapa de Revisão bibliográfica abrange a construção do conhecimento em duas 

vertentes: 

a) Gestão da Inovação Tecnológica: nesse momento, foi realizada a revisão sistemática 

sobre os estudos do futuro. Para esse assunto, o material bibliográfico foi coletado a 

partir de pesquisas no portal Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES, utilizando algumas palavras chave, a saber: 

“technological forecasting”; “roadmapping technological OR roadmapping 

technology”; e “technology planning”, os resultados da para cada pesquisa encontra-se 

exposto no Quadro 4.1. 

Quadro  4.1 - Resultados das buscas e suas estratégias para a revisão sistemática sobre prospecção tecnológica 

Palavras-chaves 

pesquisadas 
Refino 

Número de artigos 

utilizados 

Technological 

Forecasting 

 

Últimos 5 anos; 
Material: Artigos; 
Assuntos: Technological Discontinuities,  Technological 
Evolution,  Business Model, Industry Life Cycle,  Technological 
Capabilities, S-curve,  Technology Intelligence,  Technology 
Diffusion,  Technological Forecasting,  Technology Forecasting,  
Renewable Energy,  Patent Analysis,  Forecasting,  Delphi, 
Patent,  Patents Innovation. 

41 artigos 

Roadmapping 

technological OR 

Roadmapping 

technology 

Últimos 5 anos; 
Material: Artigos; 
Assuntos: Technology Roadmapping; Roadmapping; 
Innovationsmanagement; Technologieprognose; Technology 
Roadmap; Strategic Planning (Business); Technology Strategy; 
Innovation; Patent Analysis; Foresight; Information Technology; 
Roadmap; Technology Landscape; Constrained Innovations. 

57 artigos 

Technology 

Planning 

Assuntos: Innovation  Patent Mining;  Technology 
Forecasting;  Patent Analysis; Technology 
Roadmapping;  Information Management ; Foreign 
Countries Technology;  Technology Integration;  Strategic 
Planning  Technology; Planning  Information 
Technology;  Educational Technology   

13 artigos 

Fonte: elaboração própria. 

Essa sistematização contribuiu para a organização do conhecimento a cerca das 

técnicas, métodos e abordagens de prospecção da tecnologia, permitindo a escolha da técnica 

adotada na pesquisa. 
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b) Energia Eólica: esse assunto foi abordado a partir de pesquisas no portal Periódicos 

CAPES com as palavras chaves: “wind energy”; “wind power”; “wind power 

technology”; “energia eólica”; “aerogeradores”. Essa busca permitiu a construção de 

conceitos técnicos e tecnológicos relacionados ao aerogerador. Além disso, foram 

utilizados relatórios técnicos do setor emitidos por órgãos internacionais como: 

GWEC – Global Wind Energy Council; IEA – International Energy Agency; IRENA 

– International Renewable Energy Agency, e nacional: ABEEÓLICA – Associação 

Brasileira de Energia Eólica, para a construção do panorama do setor eólico. 

4.2.2 Etapa 2 

O mapeamento tecnológico é a etapa de construção do conhecimento acerca da 

tecnologia estudada. Para Alencar (2008) a primeira etapa para prospecção tecnológica é 

conhecer a evolução do objeto estudado. Concordando com isso, nesse trabalho realizou-se a 

descrição das informações tecnológicas a partir de patentes publicadas das tecnologias da 

energia eólica. 

Para a análise de patentes foi consultado no banco de dados do World Intellectual 

Property Organization - WIPO, que reúne os bancos de dados dos principais escritórios de 

patentes do mundo, e detém dados depositados via Tratado de Cooperação de Patentes - PCT.  

A busca de dados é um processo baseado em estratégias que procuram recuperar um 

conjunto de patentes representativos da área de interesse da pesquisa, para o período de tempo 

desejado. Para realizar a busca foram necessários: 

1. Definição dos termos de busca – nesse momento foram definidas as palavras-chave 

para busca no banco de dados, a saber: “wind power” OR “wind energy”. As 

nomenclaturas utilizadas na busca foram selecionadas a partir da etapa 1, durante a 

construção do conhecimento técnico do objeto estudado. Aliada a essa estratégia, foi 

considerado o sistema de Classificação Internacional de Patentes (IPC). 

2. Tratamento dos dados – responsável pela transformação do conjunto bruto de dados 

para um formato que esteja o mais uniforme e coeso possível, representando o 

universo de documentos desejados (ALENCAR, 2008). Nesse momento, utilizou-se o 

software Excel e sua ferramenta de tabela dinâmica para organização dos dados e 

posterior análises. 

3. Análises de primeiro nível - os primeiros resultados que se buscam em uma análise 

prospectiva, é responder a três principais questões: quando, onde e quem 
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(ALENCAR, 2008). O “quando” refere-se a análise da tendência histórica. O “onde” 

refere-se análise geográfica. Por fim, o “quem” procura identificar os detentores de 

tecnologia. 

4. Análises de segundo nível – consiste no envolvimento dos resultados das primeiras 

análises com outros parâmetros para aprofundar na compreensão do desenvolvimento 

tecnológico. Nesta análise utilizou-se da classificação da patente pela International 

Patent Classification - IPC, de acordo com a classificação dos componentes 

tecnológicos normatizados na IPC e a realizada na etapa 1. 

4.2.3 Etapa 3 

A partir das informações obtidas na análise de patentes foram primeiramente 

realizadas buscas na literatura sobre a configuração tecnológica da energia eólica ao longo do 

tempo. Os artigos utilizados foram os mesmos dos resultados das buscas realizadas na etapa 1, 

porém com o foco analítico e retirada de informações que permitam a construção do mapa da 

evolução da tecnologia. 

Em seguida realizou-se pesquisas de notícias na internet sobre a área de energia eólica 

que tratam da divulgação de novas tecnologias no setor e seus respectivos registros de patente 

na base de dados da WIPO. 

Ao sintetizar essas informações, permitiu-se construir um mapa cronológico da 

evolução dos aerogeradores até os dias atuais. O mapa em formato de linha do tempo 

apresentou a evolução das principais características encontradas, a saber: a) direção do eixo; 

b) altura da nacele; c) diâmetro do rotor; d) potência de geração; e) material da torre; f) 

material das pás; g) quantidade de pás; e h) tipo do gerador. 

As informações apresentadas na linha do tempo permitiu a análise da configuração 

atual da tecnologia estudada e subsidiou a construção de possíveis tendências futuras em cada 

parâmetro demonstrado. 
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  Capítulo 5
 

Panorama do Desenvolvimento da Tecnologia Eólica 
 

Este capítulo tem como foco apresentar a aplicação da análise de patentes para 

desenvolver um mapa atual da tecnologia de geração eólica em dois níveis de análise, que 

subsidiará a proposta de tendências futuras, utilizando documentos de patentes recuperadas. 

5.1 Análise de Patentes 

O número total de patentes do conjunto de dados foi de 25.644 patentes depositadas 

segundo o banco de dados do World Intellectual Property Organization - WIPO entre o ano 

2003 a 2012. Segue-se a análise dos dados. 

5.1.1 Análises de primeiro nível: resultados iniciais 

Na primeira etapa foi necessário ter uma visão holística das tendências de 

patenteamento da tecnologia eólica. Para tal, procurou-se identificar tendência histórica, 

análise geográfica e de depositantes, tanto em termos de países como de instituições. 

Após o tratamento de dados foi possível identificar quem são os atores envolvidos no 

universo da tecnologia em estudo, sendo necessário passar para uma próxima etapa, de 

classificação dos dados. 

O número de patentes depositadas em tecnologia eólica mostra uma tendência de 

crescimento exponencial no período de 2003 a 2012, conforme pode ser observado na Figura 

5.1. Observou-se que os dados de 2011 e 2012 estavam incompletos, pois o intervalo de 

tempo entre a data de depósito, de publicação e a entrada de dados na base da WIPO gera 

incerteza nos resultados dos dois últimos anos do estudo, mas a linha de tendência afirma 

crescimento em direção a um padrão. 
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Figura  5.1 - Número de patentes depositadas por ano 
Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

O indicador número de patentes corrobora com o indicador número de publicações 

quando demonstra uma tendência exponencial de crescimento na quantidade de publicações 

por ano na busca pela palavra chave: “wind power” AND technological. A busca resultou em 

521 publicações entre os anos 2003 e 2012, conforme apresentado na Figura 5.2. 

 
Figura  5.2 - Número de publicações por ano 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base Scopus (2003 – 2012) 

No total, os dados apresentam 11 países com depósitos de patentes em tecnologia 

eólica, excluindo as patentes depositadas no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 

(PCT), no escritório de patentes europeu (EPO), na Organização Eurasiática de Patentes 

(EAPO) e na Organização Africana Regional da Propriedade Intelectual (ARIPO). Em termos 

globais de país detentor de tecnologia, os Estados Unidos lideram com 8.686 patentes 
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depositadas no período do estudo, seguidos pela China com 4.990 patentes, República da 

Coréia (2.107), Japão (1.420) e Canadá (1.118), conforme pode ser observado na Figura 5.3. 

 

Figura  5.3 - Quantidade de patentes em energia eólica por país depositante 
Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

Em termos de regiões continentais, a América do Norte lidera o patenteamento em 

tecnologia eólica, com 38% das patentes depositadas no período, seguido pela do Ásia com 

35%. Em cada um desses continentes, os líderes são, respectivamente, Estados Unidos (88% 

das patentes norte-americanas) e China (56% das patentes asiáticas). 

O número de publicações relacionadas a energia eólica corrobora com o indicador 

número de patentes em termos de representatividade por país, quando observa-se destaque dos 

Estados Unidos e China, além de alguns países da Europa, conforme mostra a Figura 5.4. 

 
Figura  5.4 - Número de publicações por país 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base Scopus (2003 – 2012) 
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É relevante observar outro indicador de inovação, o percentual de investimento do 

Produto Interno Bruto – PIB dos países em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, 

demonstrando ser uma forma de justificar os avanços de alguns países quanto aos resultados 

em inovação. O Brasil apresenta baixo destaque nos indicadores de inovação em energia 

eólica, pois ainda se encontra no momento de amadurecimento e conhecimento dessa 

tecnologia. 

A OCDE (2013) afirma que a República da Coréia e o Japão se destacam quanto ao 

alto investimento do PIB em P&D, seguido dos Estados Unidos, conforme mostra a Figura 

5.5. Esses dados justificam o pioneirismo desses países quanto aos indicadores de inovação 

anteriormente apresentados. 

 

Figura  5.5 - Média do percentual do PIB investido em P&D entre 2003 e 2012 
Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na OCDE (2003 – 2012) 

A evolução dos principais países depositantes ao longo do tempo pode ser observada 

na Figura 5.6, onde nota-se um grande acréscimo de patenteamento da China nos últimos 

cinco anos, aumentando mais de quatro vezes sua participação em relação aos cinco anos 

anteriores. Por outro lado, o Japão, nos últimos cinco anos, diminuiu pela metade sua 

participação em relação aos cinco anos anteriores. 

Em comparação, a República da Coréia aumentou cerca de quatro vezes a sua 

participação em depósito de patentes nos últimos cinco anos, enquanto que os Estados Unidos 

e Canadá aproximadamente dobraram o volume de patentes de 2008 a 2012 em relação aos 

cinco anos anteriores. 
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Figura  5.6 - Evolução histórica dos principais países depositantes de patentes em tecnologia de energia eólica 
Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

 Para identificar os maiores depositantes de patentes da tecnologia eólica no mundo, 

foi gerada a Figura 5.7, que apresenta o nome das dez empresas depositantes e o número de 

patentes dos mais atuantes em inovação relacionada a energia eólica, após a consolidação das 

variações dos nomes das empresas do mesmo grupo empresarial. 

 

Figura  5.7 - Principais empresas depositantes de patentes em tecnologia de energia eólica 
Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

De posse de informações complementares como país de origem e quantidade total de 

patentes depositadas por cada empresa mais atuante, construiu-se a Tabela 5.1, que apresenta 

os dez depositantes com maior número de patentes de energia eólica no período de 2003 a 

2012, seguido do número de patentes depositados no período, seu percentual de patentes 

relacionado a tecnologia eólica e o seu país de origem. 
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Tabela  5.1 - Depositantes líderes em tecnologia de energia eólica 

Requerente principal 
N° de 

patentes 
Representatividade no 
portfólio da empresa 

País 

GENERAL ELETRIC COMPANY 575 1,29% Estados Unidos 

MITSUBISHI 560 0,43% Japão 

WOBBEN ALOYS 341 27,19% Alemanha 

SIEMENS AG 253 0,31% Alemanha 

VESTAS WIND SYSTEMS A/S 248 11,16% Dinamarca 

HITACHI LTD 139 0,09% Japão 

SAMSUNG 111 0,04% República da Coréia 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 74 0,15% República da Coréia 

REPOWER SYSTEMS AG 72 12,44% Alemanha 

NTN CORP 69 0,54% Japão 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

A empresa americana General Eletric - GE e a japonesa Mitsubishi apesar das suas 

expressividades quanto ao alto número de patentes de tecnologias em energia eólica quando 

comparadas as demais empresas, possui baixo percentual de patentes relacionados à 

tecnologia estudada quando comparadas as demais patentes depositadas por elas. Por outro 

lado, as alemãs Wobben Aloys e Repower Systems e a dinamarquesa Vestas Wind Systems 

possui alta representatividade de patentes relacionadas a tecnologia eólica dentro de seu 

portfólio de patentes quando comparadas as demais empresas. 

Ao se observar a origem geográfica dos depositantes líderes verifica-se forte 

predominância dos países asiáticos, sendo 3 depositantes japoneses e 2 sul coreanos. A 

Alemanha também se destaca com 3 depositantes. Os outros dois líderes são Estados Unidos e 

Dinamarca. 

Ao se analisar a inserção dos principais depositantes em tecnologia da energia eólica 

ao longo dos 10 anos do estudo, conforme apresentada na Figura 5.8, observa-se que algumas 

organizações têm depositado patentes na área estudada ao longo de todo o período como a 

General Eletric e a Mitsubishi, enquanto outras envolveram-se mais intensamente com o tema 

a partir dos últimos cinco anos, como a Vestas Wind Systems e a Siemens. 
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Figura  5.8 - Evolução histórica das principais empresas depositantes de patentes em tecnologia de energia eólica 
Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

É interessante observar que a empresa alemã Wobben Aloys, embora com 27% de sua 

atividade patentária focada em tecnologias eólicas, concentra poucos esforços entre os anos 

2008 a 2012. 

5.1.2 Análises de segundo nível: conteúdo das patentes 

Para obter uma visão holística das patentes relacionadas a tecnologia da energia eólica, 

foram realizadas análises que identificam as principais áreas de conhecimento e o 

posicionamento das patentes na classificação da tecnologia. Esses resultados foram utilizados 

para analisar os países e empresas líderes de patenteamento em maior profundidade. 

Para identificar as tendências em áreas de conhecimento, são utilizadas as seções da 

Classificação Internacional de Patentes - IPC. De um ponto de vista macro, ao avaliarmos as 

patentes da tecnologia eólica observamos que aproximadamente 88% estão concentradas na 

seção F e H, que se refere à “Engenharia Mecânica, Iluminação e Aquecimento” e 

“Eletricidade”, respectivamente, conforme demonstrado na Tabela 5.2. 

Ao observar o indicador quantidade de publicações por área do conhecimento, 

conclui-se, que entre os assuntos abordados na literatura publicada no período do estudo, há 

uma concentração nas áreas de Energia, Engenharia e Ciências ambientais, corroborando com 

a distribuição das patentes nas seções da IPC. Percebe-se que em uma publicação pode estar 

compreendida em mais de uma área do conhecimento, justificando o número total de 

quantidade de publicações apresentada na Tabela 5.3. 
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Tabela  5.2 - Distribuição das patentes de tecnologia por seções da IPC 

Seção da IPC N° de patentes 
Percentual do total 
de patentes eólicas 

F 
Engenharia Mecânica; Iluminação; 

Aquecimento 
14139 55,1% 

H Eletricidade 8400 32,8% 

G Física 1671 6,5% 

E Construções fixas 546 2,1% 

B Operação de processamento e transporte 1564 6,1% 

C Química e Metalurgia 286 1,1% 

A Necessidades Humanas 38 0,1% 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

Tabela  5.3 - Distribuição das publicações científicas por área do conhecimento 

Área do conhecimento das publicações Quantidade de publicações Percentual 

ENERGIA 312 36,84% 

ENGENHARIA 177 20,90% 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS 110 12,99% 

CIÊNCIAS SOCIAIS 37 4,37% 

NEGÓCIOS, GESTÃO E CONTABILIDADE 34 4,01% 

CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 25 2,95% 

CIÊNCIAS DA TERRA E PLANETÁRIAS 23 2,72% 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 21 2,48% 

ENGENHARIA QUÍMICA 18 2,13% 

ECONOMIA, ECONOMETRIA E FINANÇAS 17 2,01% 

FÍSICAS E ASTRONOMIA 17 2,01% 

CIÊNCIAS DA DECISÃO 12 1,42% 

QUÍMICA 10 1,18% 

AGRICULTURA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 9 1,06% 

MATEMÁTICA 9 1,06% 

BIOQUIMICA, GENÉTICA E MOLECULAR 5 0,59% 

MULTIDICIPLINAR 5 0,59% 

PSICOLOGIA 4 0,47% 

IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA 1 0,12% 

MEDICINA 1 0,12% 

Total 847 
 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base Scopus (2003 – 2012) 

Ao aprofundar a análise nas seções da IPC, é observada em suas subseções uma 

distribuição altamente assimétrica. A classificação de maior frequência é a F03D (Motores de 

vento), na qual totaliza aproximadamente 44% das patentes estudadas, conforme apresentado 

na Tabela 5.4, que descreve as subseções com frequência acima de 100 números de patentes. 
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A seção H demonstra ampla representatividade nas especialidades de Sistemas 

elétricos, Controle de motores elétricos e Máquinas dínamo-elétricas. Por outro lado, a seção 

G está concentrada na área de Processamento de dados, a seção B concentra-se em 

Equipamentos elétricos e a seção E é citada para Estruturas e Edifícios. 

As subclassificações da IPC de ocorrência maior que 100 estão apresentadas na Tabela 

5.4. Os dados estão relacionados às áreas científicas do conhecimento e aos sistemas de 

classificação da tecnologia eólica apresentada no capítulo 3. Nesse sentido é possível observar 

que a maior ocorrência das patentes estão concentradas na subclassificação de Motores de 

vento (F03D) e Arranjos ou sistemas para a prestação ou a distribuição de energia elétrica, 

sistemas para armazenar energia elétrica (H02J), totalizando mais de 50% da amostra. 

Quando analisada as classificações da IPC relacionadas as áreas do conhecimento 

classificadas cientificamente, observa-se maior acúmulo de patentes de tecnologia eólica 

relacionadas à Engenharia, quando se trata da subclasse F03D e Energia, quando se trata da 

subclasse H02J.  

Após avaliar as principais áreas de conhecimento envolvidas nas patentes relacionadas 

à energia eólica, a análise seguinte aborda a avaliação do classificação, na medida em que 

verifica em qual elo o objeto de patenteamento se localiza na estrutura de sistemas proposta. 

Os sistemas tecnológicos da geração de energia eólica proposta para análise de 

patentes eólicas é formada por três partes, construídas a partir das suas funções durante o 

funcionamento, passando por captação da energia do vento, transmissão e geração da energia 

elétrica e mecanismos de controle. Dessa forma é possível derivar tendências de aplicações e 

produtos. 

A metodologia para posicionar as patentes eólicas nas categorias dos seus sistemas 

consiste na interseção das subclasses da IPC com os usos indicados da patente. Isto foi 

realizado em dois passos: (i) segregação dos termos mais frequentes em uma subclasse IPC 

selecionada; (ii) posicionar esses principais termos no sistema tecnológico. 

A Tabela 5.4 permite observar que o desenvolvimento tecnológico patenteado está 

mais concentrado no segundo sistema da tecnologia eólica, o sistema de transmissão e 

geração elétrica, embora seja observado também outros sistemas e até mesmo um sistema não 

citado, a gestão, que possui a função de apoio ao funcionamento. 
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Tabela  5.4 - Principais classificações e seus usos 

IPC Significado 
Áreas de 

Conhecimento 
(publicações) 

Classificação 
da tecnologia 

N° de 
patentes 

Percentual 

F03D Motores de vento ENGENHARIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

11262 43,92% 

H02J 

Arranjos circuito ou sistemas para 
a prestação ou a distribuição de 
energia elétrica, sistemas para 
armazenar energia elétrica 

ENERGIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

2548 9,94% 

H02P 

Controle ou regulamentação de 
motores elétricos, geradores, ou 
dínamo-elétricas Conversores; 
Controle transformadores, 
reatores ou a bloquear Bobinas 

ENGENHARIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

1667 6,50% 

H02K Máquinas Dínamo-elétricas ENERGIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

1609 6,27% 

F03B 
Máquinas ou motores para 
líquidos 

ENGENHARIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

1149 4,48% 

H01M 

Processos ou meios, POR 
EXEMPLO Baterias, para a 
conversão direta de energia 
química em energia elétrica 

ENERGIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

862 3,36% 

G06F 
Processamento de dados digital 
elétrico 

FÍSICA Controle 783 3,05% 

H02M 

Aparelho para a conversão entre 
AC e AC, entre AC e DC, ou 
entre Dc e DC, e para o uso com 
a rede ou similares Sistemas de 
Abastecimento de Energia; 
conversão de corrente contínua 
ou de alimentação de entrada CA 
a potência de saída de pico, 
controle ou regulamentação 
Thereof. 

ENERGIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

606 2,36% 

H01L 

Dispositivos Semicondutores; 
elétricos sólidos dispositivos de 
Estado não incluídos em outro 
local. 

ENERGIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

569 2,22% 

F16H Engrenagem ENGENHARIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

473 1,84% 

F03G 

Primavera, peso, inércia, ou gosta 
Motors; dispositivos ou 
mecanismos mecânicos para 
produção de energia, não 
incluídos em outro ou que 
utilizam fontes de energia não 
incluídos em outro local. 

ENGENHARIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

444 1,73% 

B60L 

Equipamento elétrico ou 
propulsão de veículos de 
propulsão eléctrica; Suspensão 
magnética ou levitação para 
veículos; Sistemas de Freios 
Eletrodinâmicos para veículos em 
geral 

FÍSICAS E 
ASTRONOMIA 

Transmissão e 
geração 
elétrica 

402 1,57% 
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E04H 

Edifícios ou estruturas, como por 
particulares fins; natação ou 
banhos respingo ou categoria; 
Mastros; Esgrima; tendas ou 
Toldos em geral 

ENGENHARIA 
Captação da 
energia do 

vento 
397 1,55% 

F16C 

Eixos; Eixos flexíveis; Elements 
Of Cambota mecanismos; Corpos 
Rotary Outros do que 
Engrenagem elementos; 
Rolamentos 

ENGENHARIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

349 1,36% 

G06Q 

Sistemas de processamento de 
dados ou métodos, especialmente 
adaptado para Administrativa, 
Comercial, Financeira, Gerencial, 
efeitos de supervisão ou previsão; 
Sistemas Métodos ou 
especialmente adaptados 
Administrativo, Comercial, 
Financeira, Gerencial, efeitos de 
supervisão ou previsão, não 
incluídos em outro 

NEGÓCIOS, 
GESTÃO E 

CONTABILIDAD
E 

Gestão 297 1,16% 

B63B 
Navios ou outras embarcações 
aquáticas, Equipamentos para 
envio 

ENGENHARIA 
Captação da 
energia do 

vento 
294 1,15% 

B63H 
Propulsão de embarcações ou de 
direção 

ENGENHARIA 
Captação da 
energia do 

vento 
269 1,05% 

H02N 
Máquinas Elétricas não incluídos 
em outro 

ENERGIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

246 0,96% 

G01R 
Medição de variáveis elétricas; 
medição de variáveis magnéticas 

FÍSICA Controle 232 0,90% 

B01D Separação 
 

 186 0,73% 

C02F 
Tratamento de Água, Águas 
Residuais, Esgoto, ou de lamas 

QUÍMICA - 178 0,69% 

F01D 
Não de deslocamento positivo 
máquinas ou motores, turbinas a 
vapor. 

ENGENHARIA 
Transmissão e 

geração 
elétrica 

171 0,67% 

B64C Aviões; Helicópteros ENGENHARIA 
Captação da 
energia do 

vento 
165 0,64% 

E02D 
Fundações; Escavações, aterros; 
estrutura subterrânea ou 
subaquáticas 

ENGENHARIA 
Captação da 
energia do 

vento 
149 0,58% 

B29C 

Moldar ou união de plásticos; 
formação de substâncias em 
estado plástico em geral; pós-
tratamento dos produtos à 
moldagem. 

CIÊNCIAS DOS 
MATERIAIS 

Captação da 
energia do 

vento 
145 0,57% 

G05B 

Controle ou sistemas regular em 
geral; elementos funcionais 
desses sistemas; vigilância ou 
arranjos de controle para tais 
sistemas ou elementos. 

FÍSICA Controle 131 0,51% 

G05D 
Sistemas para controlar ou 
regular as variáveis não-elétricas 

FÍSICA Controle 121 0,47% 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

O sistema de Captação de energia do vento possui patentes relacionadas a Engenharia 

e Ciências dos materiais, concentrando aplicações em estruturas. O sistema de Transmissão e 
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geração elétrica está relacionada a Energia, Engenharia e Físicas e astronomia, tendo sua 

maior aplicação em motores. Por outro lado, o sistema de Controle tem concentrado patentes 

relacionadas a Física com ênfase na aplicação de processamento de dados. 

Ao cruzar as informações dos dez principais inventores com as empresas e as 

subclasses das patentes, conforme apresentado no Quadro 5.1, observa-se que a maioria dos 

inventores estão associados à alguma empresa e suas patentes estão concentradas nas 

subclasses de Motores de vento (F03D), Eixos (F16C), Controle ou regulação de motores e 

transformadores (H01P) e Processamento de dados digital elétrico (G06F). 

Quadro  5.1 - Principais inventores e suas associações com empresas e subclasses 

Maior IPC Empresa associada Principal Inventor Número de patentes 

F03D WOBBEN WOBBEN ALOYS 321 

F03D Mitsubishi NUMAJIRI TOMOHIRO 64 

F03D - LITVINENKO A.M. (RU) 49 

F03D AMSC WINDTEC GMBH HEHENBERGER GERALD 36 

F16C NTN CORP OMOTO TATSUYA 35 

H02P 
Suzhou Nanji Wind Energy 

Equipment Co 
ZHU YIREN 31 

F03D Wuxi Tongchun MIAO TONGCHUN 28 

F03D GENEDICS, LLC FEIN GENE S. 26 

F28D - YANG TAI-HER 26 

G06F 
ENDURANCE 

INTERNATIONAL GROUP, 
INC 

RAVICHANDRAN HARI 25 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados na base WIPO (2003 – 2012) 

 É importante observar a alta ocorrência de depósitos patentes do inventor Wobben 

Aloys, que somam 1,26% do total depositado no período estudado. Além disso, percebe-se a 

presença de dois grandes depositantes relacionados aos dois principais inventores. 

5.2 Síntese do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a análise de patentes acerca da tecnologia de geração 

eólica, que avaliou as patentes em análises de primeiro nível e análise de segundo nível. A 

análise de primeiro nível buscou compreender quando (ano do depósito), onde (país do 

depósito) e quem (empresas e inventores depositantes) foram os maiores depositantes de 

patentes da área. Por outro lado, a análise de segundo nível permitiu o cruzamento das 

informações e identificação das áreas do conhecimento que mais são depositadas as patentes 

estudadas. 
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Durante a análise de patentes, também foi possível inserir conceitos e classificações 

relatadas no capítulo 2, como a classificação dos componentes tecnológicos dos 

aerogeradores, para relacionar as informações na análise de segundo nível, identificando uma 

maior atenção para o sistema de transmissão e geração elétrica.  
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  Capítulo 6
 

Prospecção da Tecnologia Eólica 
 

6.1 Inovações Tecnológicas da Energia Eólica 

Pesquisas em publicações científicas e notícias permitiram a construção da linha do 

tempo da evolução das tecnologias para geração de energia eólica. A busca por notícias 

relativas a avanços tecnológicos no setor eólico resultou em 13 arquivos. 

A notícias serviram como guia para a busca de informações mais precisas nas patentes, 

pois compõe uma das formas mais eficazes de difusão de novidades. As informações 

recuperadas nas patentes foram incluídas no Quadro 6.1 juntamente com as informações 

encontradas na literatura científica. 

Para se chegar à configuração atual de tecnologias de geração de energia eólica, 

muitas inovações ocorreram, sendo importante conhecer o percurso histórico de inovações 

tecnológicas que viabilizaram a geração de energia eólica nos moldes atuais. 

O precursor de turbinas eólicas de geração de energia elétrica foi o moinho de vento 

eixo horizontal para energia mecânica geração, utilizado desde cerca do ano 900 d.C na 

Pérsia, Tibet e China (ACKERMAN, 2005; HAU, 2006). A difusão da tecnologia do moinho 

mecânico do Oriente Médio para a Europa ocorreu entre 1100 e 1300, seguido do 

desenvolvimento da tecnologia na Europa. 

Na Holanda, durante os séculos XVII a XIX, o uso de moinhos de vento em grande escala 

esteve relacionado amplamente com a drenagem de terras cobertas pelas águas. Durante o século 

XIX milhares de moinhos de vento mecânicos com rotores de 25 metros de diâmetro da área 

varrida das pás foram operados na França, Alemanha e Holanda. Nessa época, 90% da energia 

mecânica utilizada na indústria era baseada em energia eólica (DISMUKES et al., 2007). 

O primeiro moinho de vento utilizado para gerar eletricidade era um sistema 

construído em Cleveland, Ohio, em 1888 por Charles F. Brush (DISMUKES et al., 2007; 

DUTRA, 2007). A máquina possuía um rotor com 144 pás, que tinha 17 metros de diâmetro, 

com uma cauda grande articulada para girar o rotor do vento, em uma torre de 18m de altura, 

que fornecia 12kw em corrente contínua para carregamento de baterias. Apesar do sucesso 
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por 20 anos, o moinho demonstrou as limitações da baixa velocidade para aplicações de 

produção de eletricidade. 

O invento de Bruch apresentava três importantes inovações para o desenvolvimento de 

aerogeradores, são elas: a altura utilizada pelo invento que estava dentro das categorias dos 

moinhos de ventos utilizados para beneficiamento de grãos e bombeamento d’água; a 

introdução de um mecanismo de grande fator de multiplicação de rotação das pás (caixa 

multiplicadora) que possibilitou um máximo aproveitamento do equipamento; e a combinação 

da aerodinâmica e da estrutura dos moinhos de vento na produção de energia elétrica 

(DISMUKES et al., 2007; KALDELLIS; ZAFIRAKIS, 2011; SALLES, 2004). 

De acordo com Dismukes et al. (2007), o advento das usinas elétricas em 1882 em 

Nova Iorque e 1884 na Alemanha, seguido pela introdução da fase de produção de energia em 

1890, proporcionou uma base tecnológica para a construção de turbinas eólicas para geração 

de energia elétrica ao invés de energia mecânica. O Cientista dinamarquês e engenheiro Poul 

La Cour, o mais amplamente pioneiro empresário reconhecido da geração de eletricidade 

utilizando a energia eólica, em 1891, em Askov na Dinamarca, introduziu um modelo de rotor 

gerando cerca de 10kW de energia elétrica (DWIA, 2013). Os esforços de La Cour 

desencadeou a pesquisa, desenvolvimento e comercialização de eletricidade de origem eólica 

na Dinamarca e Alemanha no século XX, que estimulou na Europa seu papel de liderança 

inicial em energia eólica para geração de eletricidade. 

Em 1891, o dinamarquês Poul La Cour desenvolveu a primeira máquina de vento 

elétrico de saída que incorporava os princípios de design aerodinâmico utilizados nas usinas 

europeias, tornando-as muito práticas para a geração de eletricidade (DUTRA, 2007). Até o 

final da I Guerra Mundial, o uso de máquinas de 25 quilowatts de saída elétrica já havia se 

espalhado em toda a Dinamarca. 

Em 1920, o desenvolvimento dos sistemas de vento gerador elétrico nos Estados 

Unidos foi inspirado no design das hélices de avião e asas monoplano. Esses aerogeradores 

caracterizados pelo pequeno porte tiveram seu uso generalizado em áreas rurais. Mas foram 

desaparecendo devido a demanda crescente de energia durante os anos 1930 e 1940 e que as 

pequenas turbinas eólicas não conseguiam suprir. 

Georges Darrieus, em 1922, patenteou sua ideia ter um aerogerador com eixo vertical, 

que podiam possuir lâminas retas ou curvas. O Darrieus Wind Turbine tem duas vantagens 

principais: o equipamento, incluindo a caixa de engrenagens e o gerador pode ser colocado 
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próximo ao chão; e não necessita de um novo mecanismo para posicionar o rotor contra o 

vento. 

O desenvolvimento da energia em grande escala por unidade de sistemas de conversão 

de energia eólica foi realizado na Rússia em 1931 com o gerador eólico Balaclava 100kw. 

Posteriormente usinas eólicas de caráter experimental surgiam nos Estados Unidos, 

Dinamarca, França, Alemanha e Grã-Bretanha durante o período 1935-1970, mas não 

conseguiram resultar em uma grande turbina eólica prática, pois o salto de escala era grande 

demais para os materiais disponíveis na época (DWIA, 2013). 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) contribuiu para o desenvolvimento dos 

aerogeradores de médio e grande porte, uma vez que os países em geral empenhavam grandes 

esforços no sentido de economizar combustíveis fósseis. Os Estados Unidos desenvolveram 

um projeto de construção do maior aerogerador até então projetado. Tratava-se do 

aerogerador Smith-Putnam cujo modelo apresentava 53.3 m de diâmetro, uma torre de 33.5 m 

de altura e duas pás de aço com 16 toneladas. Em seu sistema de geração e transmissão 

elétrica, foi usado um gerador síncrono que funcionava em corrente alternada, conectado 

diretamente à rede elétrica local. Esse aerogerador iniciou seu funcionamento em 10 de 

outubro de 1941, em uma colina de Vermont chamada Grandpa’s Knob. Em março de 1945, 

após quatro anos de operação intermitente, uma das suas pás (que eram metálicas) quebrou-se 

por fadiga (EWEA, 1998; THRESHER; LAXSON, 2006). 

Em 1945, a empresa F. L. Smidth foi pioneira no desenvolvimento de pequenos 

aerogeradores, como as turbinas F. L. Smidth que possuíam apenas 2 pás e geravam cerca de 

45kW. O sucesso dos aerogeradores de pequeno porte da F.L.S, que ainda operavam em 

corrente contínua, possibilitou um projeto de grande porte ainda mais ousado. 

Após a Segunda Guerra Mundial, em 1958, a escassez temporária de combustível 

fóssil levou a Europa a continuar a pesquisa e desenvolvimento em energia eólica. Na 

Dinamarca, um aerogerador projetado por Johannes Jull, de 200kw e três pás de passo fixo, 

que usou a tecnologia do moinho de vento de mecânica aumentada com uma estrutura de 

suporte de concreto, operou com sucesso até o inicio dos anos 1967, fornecendo energia em 

corrente alternada para uma companhia elétrica. 

Na Alemanha, em 1958, o professor Ulrich Hutter desenvolveu uma série de funções 

avançadas, projeto de eixo horizontal, do tipo fibra de vidro aerofólio e pás de plástico com 

passo variável para proporcionar leveza e alta eficiência. Uma das mais inovadoras 
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características do projeto foi o uso de um rolamento no cubo do rotor, que permitiu ao rotor 

“balançar” em respostas a rajadas de vento (DWIA, 2013). 

As atividades pós-guerra na Dinamarca e na Alemanha ditaram as duas principais 

abordagens de design de eixo horizontal que emergem quando a atenção voltou para o 

desenvolvimento de turbinas eólicas no início de 1970. 

Em 1980, o Canadá e EUA construíram vários protótipos de turbinas Darrieus. O 

protótipos revelou-se bastante eficaz e fiável, de acordo com relatórios do Laboratório 

Nacional dos EUA. Em 1986, a empresa Éole construiu uma turbina de eixo vertical com 96m 

de altura e geração de 2700kW. 

Dentre os anos de 1973-1986, a turbina eólica deixa de funcionar em aplicações 

domesticas e agrícolas com pequenas máquinas que geravam 25kW por unidade passando 

agora a ser utilizada em parques eólicos com aplicações interligadas de computadores gerando 

entre 50 a 600kW. 

Em 1987 a Sandia desenvolveu uma turbina de Darrieus, que apresentava perfis 

simétricos, 34m de altura e gerava 625kW de potência. Estas máquinas apresentavam 

ineficiência na partida, sendo necessário um motor de arranque para iniciar a operação. 

No Reino Unido, foi desenvolvida uma turbina de eixo vertical chamada rotor H, 

pesquisada por uma equipe liderada por Peter Musgrove. A maior turbina rotor H construída 

era uma máquina que gerava 500kW e foi projetada em 1989. Na década de 1990, a empresa 

alemã Heidelberg Motor GmbH trabalhou com desenvolvimento de rotores H e construíram 

várias protótipos que geravam cerca de 300kW. 

Em 1999 a empresa canadenses Technologies Energia Sustentável vendeu uma 

Turbina de Darrieus, chamada Chinook de 2000 que gerava 250kW. No mesmo ano, novos 

projetos foram instalados no mundo e seguiram principalmente o modelo de eixo horizontal. 

Em 2007 foi instalado um motor que aproveita o movimento circular de uma coluna de 

gases - o conhecido redemoinho. A turbina consiste em um cilindro vertical, tendo um 

aquecedor na base e com a extremidade superior aberta, produzindo um aproximadamente 

200 Megawatts (EMMINO, 2012). Esse invento foi patenteado em 2007 com o título “Vortex 

engine”, cujo número da publicação 101535638 publicado em 2009. 

Ainda no mesmo ano, foi desenvolvida a turbina MagLev, que utiliza a levitação 

magnética para oferecer um desempenho superior em relação às turbinas tradicionais. As pás 
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verticais da turbina de vento são suspensas no ar acima da base do equipamento. Ao invés de 

se sustentarem e girarem sobre rolamentos, essas pás ficam suspensas, sem contato com 

outras partes mecânicas - e, portanto, podem girar sem atrito, o que aumenta 

exponencialmente seu rendimento e gera cerca de 1GW de potência elétrica. Essa inovação 

foi patenteada sob o título “System and methodology for wind compression”, cuja publicação 

ocorreu em 2013 sob o registro 20130147202. 

Em 2008, a empresa Magenn no Canadá projetou a turbina eólica que gera 

dependendo do tamanho 10kW, baseada em balões infláveis dotados de um sistema que os faz 

girar ao longo de seu eixo horizontal. A rotação permite que ele ganhe sustentação, 

estabilidade, e possa manter-se posicionado em uma área restrita e totalmente controlada. O 

conceito da MARS (Magenn Power Air Rotor System) para geração de eletricidade a partir do 

vento é uma adaptação da "Aeronave Magnus", um dirigível inventado nos anos 1970 por 

Fred Ferguson, fundador da empresa. Essa inovação foi patenteada sob o título “Systems and 

methods for tethered wind turbines” e publicada em 2011 com o registro: 20110121578. 

A empresa italiana Kitgen desenvolveu em 2009 pipas que voam entre 800 e 1000 

metros de altitude, gerando 3MW. Os movimentos das pipas são controlados 

automaticamente por um computador e através de cabos, são ancoradas a uma estrutura que 

rotaciona gerando eletricidade a cada momento que a força dos ventos puxa e retrai o cabo. 

Esta estrutura é parecida com a turbina de alta altitude, só que as pás da turbina, são 

substituídas pelas as pipas. A empresa patenteou a invenção sob o título “System for 

converting wind energy into electrical energy through the flight of power wing profiles 

tethered to the ground by cables of a fixed length, without passive phases, and with automatic 

adaptation to wind conditions” publicada em 2012 sob o registro PCT/IB2012/051378. 

Em 2011, a empresa alemã Siemens desenvolveu a turbina offshore de 6.0 MW de 

potência e 154m de diâmetro do rotor. A turbina tem 50% menos peças móveis do que 

comparáveis máquinas com engrenagens (caixa multiplicadora) e uma massa de menos do 

que 350 toneladas. Constantemente gerencia sua própria carga de operação, ajudando a se 

manter dentro seus critérios de projeto, independentemente das condições. 

Ainda no mesmo ano, a empresa dinamarquesa Vestas comercializa a Turbina offshore 

V164-7.0 MW, capaz de gerar 7MW com 164m de diâmetro da área varrida das pás e gerador  

síncrono, quanto a sua altura da nacele, a empresa de operação do parque determinará o 

projeto. 
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Em 2012, a empresa Repower System comercializou a Turbina 5M, capaz de gerar 

5MW de potência por meio de um rotor de diâmetro de 126m e altura entre 90 e 120m. O 

gerador é do tipo assíncrono e a sua torre de aço. 

Ainda no mesmo ano, a empresa alemã NTS GmbH em parceria com o Instituto de 

Engenharia Industrial e Automação (Stuttgart - Alemanha)desenvolveu um sistema usando 

pipas esportivas não tripuladas, que produzem grandes quantidades de eletricidade. O 

princípio de funcionamento consiste na Conexão de pipas a um trem com 700 metros de cabos 

saem das pipas para um veículo sobre trilhos. O movimento das pipas puxa o veículo, e esse 

movimento é ligado a um gerador. O gerador pode produzir 100 kw de potência, normalmente 

o suficiente para satisfazer as demandas de várias casas com consumo médio. A empresa 

patenteou a invenção intitulada “Wind-operated power generator”, cuja publicação ocorreu 

em 2009 e registrada pelo número: 20090285681. 

Em 2012, a maior turbina eólica comercial disponível foi desenvolvida pela empresa 

Wobben Aloys, com geração de 7,5 MW, com diâmetro de rotor de 126 metros, chegando até 

198m de altura com gerador síncrono, sendo a torre de aço e concreto. 

 A Pipa robótica foi desenvolvida em 2013 na Suíça e trata-se de uma estrutura 

inflável ultraleve conhecida como Tensairity, que usa materiais plásticos pneumáticos para 

obter grande resistência com baixo peso. A pipa high-tech é presa por linhas ligadas a um 

carretel na estação no solo. Quando a pipa sobe a cerca de 300m de altitude, os ventos fortes 

criam uma tensão na linha, colocando o carretel em movimento. Este movimento é convertido 

em energia elétrica por meio de indução eletromagnética. Essa invenção possui o título 

“PNEUMATIC STRUCTURAL ELEMENT”, sendo publicada em 2006 e registrada sob o 

número WO/2007/071101. 

Ainda em 2013, a japonesa Mitsubishi divulga em seu portfólio a turbina Sea Angel 

7/165 (offshore), capaz de gerar 7MW de potência e possuindo 165m de diâmetro do rotor. 

No mesmo ano, a americana General Electric tem em seu portfólio a Turbina 4.1-113 

(offshore), capaz de gerar aproximadamente 4MW de potência por meio da captação do vento 

em um rotor de 113m de diâmetro. Ambas inovações são focadas em geração offshore. 
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Quadro  6.1 - Evolução da tecnologia eólica 

Ano Local Descrição Foto Eixo 
Altura 

da 
nacele  

Diâmetro 
do rotor 

Potência 
Material 
da torre 

Material 
da pá 

Quantidade 
de pás 

Tipo de 
gerador 

900 
d.C. 

Pérsia, 
Tibet e 
China 

Utilização da energia 
eólica para bombeamento 
de água e moagem de grãos 
através de cata-ventos. 

  Eixo 
vertical 

              

1100 a 
1300  

Ilhas gregas 
do  

Mediterrâneo 

Os primeiros modelos a 
utilizarem velas de 
sustentação em eixo 
horizontal. 

 

 

Eixo 
horizontal 

              

Século 
XVII 

Holanda Utilizados moinhos de eixo 
horizontal  

 

Eixo 
horizontal 

              

Século 
XIX 

França, 
Alemanha e 

Holanda  

Aplicação dos princípios 
básicos de funcionamento 
dos moinhos de vento ao 
aproveitamento da energia 
eólica para a produção de 
energia elétrica. 

   Eixo 
horizontal 

  25m            
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1888 Cleveland, 
Ohio 

o movimento de rotação de 
modo a acompanhar o 
vento predominante. 

 

Eixo 
horizontal 

18m 17m 12kW metal madeira 144 síncrono 

1891 Dinamarca Introduziu um modelo de 
rotor que desencadeou a 
pesquisa, desenvolvimento 
e comercialização de 
eletricidade de origem 
eólica na Dinamarca e 
Alemanha no século XX 

 Eixo 
horizontal 

  25kW     

1920 EUA Desenvolvimento dos 
sistemas de gerador eólico 
inspirado no design das 
hélices de avião e asas 
monoplano, caracterizado 
pelo pequeno porte com 
uso em áreas rurais. 

         

1922   Georges Darrieus 
patenteou sua idéia ter um 
VAWT com lâminas retas 
ou curvas 
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1931 Rússia Aerogerador Balaclava - 
primeiros passos no 
desenvolvimento de 
turbinas eólicas de grandes 
dimensões, para produção 
de energia elétrica com 
ligação à rede elétrica; ator 
médio de utilização de 32% 

 

Eixo 
horizontal 

30m   100kW metal       

1941 Grandpa´s 
Knob, EUA 

Smith-Putnam - o projeto 
com o maior número de 
inovações  
tecnológicas até então 
posto em funcionamento. 
Esse projeto foi pioneiro na 
organização de uma 
parceria entre a indústria e 
a universidade objetivando 
pesquisas  
e desenvolvimento de 
novas tecnologias voltadas 
para a geração de energia 
elétrica através dos ventos. 

 

Eixo 
horizontal 

33,5m 53,3m 1250 
kW  

metal aço 2 síncrono 

1945 Dinamarca A companhia F. L. Smidth 
foi pioneira no 
desenvolvimento de 
pequenos aerogeradores, 
como as turbinas F. L. 
Smidth. 

 

Eixo 
horizontal 

    45 kW     2   
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1957 Dinamarca Projetado por Johannes 
Juul; O sistema forneceu 
energia em corrente 
alternada para uma 
companhia elétrica, no 
período entre 1958 até 
1967, quando o fator de 
capacidade atingiu a meta 
de 20%. 

 

Eixo 
horizontal 

  24m 200kW concreto   3   

1958 Alemanha A construção do 
aerogerador com o maior 
número de inovações da 
época, as quais persistem 
ainda hoje na conceção dos 
modelos atuais.  Fabricado 
com materiais compostos,  
sistema de controle pitch e 
torre de forma tubular e 
esbelta; As pás, por serem 
feitas de materiais 
compostos, aliviaram os 
esforços em rolamentos 
diminuindo assim os  
problemas de fadiga. 

  Eixo 
horizontal 

  34m 100kW tubos 
estaiada 

plástico 2   

1980 Canadá e os 
Estados 
Unidos  

Construíram vários 
protótipos de turbinas 
Darrieus. O protótipos 
revelou-se bastante eficaz e 
fiável. De acordo com um 
relatório da Sandia 
Laboratórios nacionais nos 
EUA, os VAWTs caíram 
vítimas da energia eólica 
pobres mercado nos EUA 

  Eixo 
vertical 

              



81 

 

 

1986  
Éole, uma turbina Darrieus 

 

Eixo 
vertical 

96m 
 

2700kW 
    

1987 EUA Sandia desenvolveu turbina 
de Darrieus; Estas 
máquinas apresentam 
ineficiência na partida 
sendo necessário um motor 
de arranque. 

 

 

Eixo 
vertical 

  34m 625kW perfis 
simétrico

s 

      

1989 Reino 
Unido 

O rotor H foi investigado 
por uma equipe de pesquisa 
liderada por Peter 
Musgrove 

 

Eixo 
vertical 

    500kW         

1990 Alemanha Heidelberg Motor GmbH 
trabalhou com 
desenvolvimento de H-
rotores e construíram 

  Eixo 
vertical 

    300kW         
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vários protótipos. 

2000 Canadá A empresa Technologies 
canadenses Energia 
Sustentável vende um 
Darrieus turbina, chamado 
Chinook de 2000  

  Eixo 
vertical 

    250kW         

2007   Motor vórtex - Um motor 
que aproveita o movimento 
circular de uma coluna de 
gases - o conhecido 
redemoinho. 

        200MW         

2007 China A turbina MagLev utiliza 
levitação magnética para 
oferecer um desempenho 
muito superior em relação 
às turbinas tradicionais. 

 

Eixo 
vertical 

    1GW         

2008 Canadá MARS ("Magenn Power 
Air Rotor System") - 
balões infláveis dotados de 
um sistema que os faz girar 
ao longo de seu eixo 
horizontal. 

Eixo 
horizontal 

    10kW         

2009 Itália Empresa Kitgen 
desenvolve pipas que voam 
entre 800 e 1000 metros de 
altitude. Os movimentos 
das pipas são controlados 

   1000m   3000kW         
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automaticamente por um 
computador. As pipas, 
através de cabos, são 
ancoradas a uma estrutura 
que rotaciona gerando 
eletricidade a cada 
momento que a força dos 
ventos puxa e retrai o cabo. 
Esta estrutura é parecida 
com a turbina de alta 
altitude, só que as pás da 
turbina, são substituídas 
pelas as pipas. 

 

2011 Alemanha Siemens 6.0 MW offshore 
wind turbine; Turbina off-
shore da Siemens. Turbina 
tem 50% menos peças 
móveis do que 
comparáveis máquinas com 
engrenagens e uma massa 
towerhead de menos do 
que 350 toneladas. 
Constantemente gerencia 
sua própria carga de 
operação ajuda se manter 
dentro seus critérios de 
projeto, independentemente 
das condições.  

 

Eixo 
horizontal 

  154m 6000Kw     3 síncrono 
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2011 Dinamarca Turbina Vestas V164-7.0 
MW 

 

Eixo 
horizontal 

O 
parque 

que 
especifi

ca 

164m 7000kW     3 assíncrono 

2012 Alemanha Turbina Repower 5M 
 

Eixo 
horizontal 

120m - 
offshor
e; 90m 

- 
onshore 

126m 5000kW Aço   3 assíncrono 

2012 Alemanha NTS GmbH desenvolve 
um sistema usando pipas 
esportivas não tripuladas, 
que lembram “paragliders”, 
e produzem grandes 
quantidades de 
eletricidade. 

 

 

  500m   2500kW         
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2012 Alemanha Wobben tem em seu 
portfólio a turbina E126 

 

Eixo 
horizontal 

198m 126m 7500kW Aço / 
Concreto 

  3 síncrono 

2013 Suíça Pipa robótica - Estrutura 
inflável ultraleve conhecida 
como Tensairity, que usa 
materiais plásticos 
pneumáticos para obter 
grande resistência com 
baixo peso. 

  300m             

2013 Japão Mitsubishi tem em seu 
portfólio a turbina Sea 
Angel 7/165 (offshore) 

Eixo 
horizontal 

  165m 7000kW     3   

2013 EUA GE tem em seu portfólio a 
Turbina 4.1-113 (offshore) 

 

Eixo 
horizontal 

  113m 4100kW     3   

Fonte: Elaboração própria a partir de Ackerman (2005), Hau (2006), Dismukes et al. (2007), DWIA (2013), NREL (2013), Dutra (2007), Salles (2004), Kaldellis e Zafirakis 

(2011), Navigant, (2013), Hassan (2013), IEA (2013). 
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É importante observar que a maioria das inovações apresentadas na evolução 

tecnológica da energia eólica são inovações incrementais de produto para o mercado. As 

inovações radicais somam-se em seis, conforme apresentado no Quadro 6.2, que exigiram um 

amadurecimento tecnológico por meio de uma série de incrementos, proporcionando a ruptura 

da tecnologia. 

Quadro  6.2 - Principais inovações da geração de energia eólica 

Inovações Novo para quem O que é novo Grau de novidade 

Utilização de moinhos de vento 

para geração de energia 

mecânica (bombeamento de 

água). No período de 900d.C. a 

meados do século XIX, 

Para o mercado Produto Radical 

Geração de energia elétrica a 

partir de moinhos de vento em 

1888. 

Para o mercado Produto Radical 

Estudo e aplicações de mudanças 

nos eixos do rotor em 1922. 
Para o mercado Produto Radical 

Utilização de aplicações 

eletromecânica para melhor 

controle da geração a partir de 

1958. 

Para o mercado Produto Incremental 

Estudos e aplicações da geração 

eólica offshore em 2011. 
Para o mercado Produto 

Radical para a torre 

Incremental para rotor e gerador 

Incrementos de altura da nacele 

e diâmetro do rotor a partir de 

1931. 

Para o mercado Produto Incremental 

Para a empresa Produto Incremental 

Pipas como forma de geração de 

energia eólica a paritr de 2008. 
Para o mercado Produto Radical 

Utilização de levitação magnética 

para geração de energia eólica 

em 2007. 

Para o mercado Produto Radical 

Fonte: Elaboração própria 
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No início do desenvolvimento da tecnologia estudada, há uma concentração de 

inovações radicais no produto para o mercado. Por outro lado, próximo aos dias atuais há 

concentração de inovações incrementais no produto, sendo novidade para a empresa. 

A evolução das turbinas de eixo vertical possuíram atenção mais tarde quando 

comparado com o modelo de eixo horizontal, ocorrendo somente a partir dos estudos de 

Georges Darrieus em 1922, e até os dias atuais pesquisas de aerogeradores com esse tipo de 

eixo se comporta como coadjuvantes. 

O modelo de eixo horizontal a partir de 1986 está sendo produzido em escala 

industrial, porém ainda há estudos, como no laboratório americano Sandia, para 

amadurecimento da tecnologia de aerogeradores desse tipo de eixo. 

A altura da nacele vem apresentando grande tendência de crescimento desde o 

primeiro moinho de vento, saindo de 18m de altura em 1888, para 198m em 2012, resultando 

numa altura 11 vezes maior. O diâmetro do rotor dos aerogeradores também apresenta 

significado crescimento, partindo de 17m em 1888 para 165m em 2013. Observa-se que esses 

aumentos se intensificou a partir do ano de 1958, onde os aerogeradores em escala industrial 

tiveram o seu desenvolvimento crescente na buscas por ventos de melhor desempenho com 

constância e velocidade. 

Ao se pensar no melhor desempenho eólico em altitudes mais elevadas, surgiram os 

novos modelos de geração eólica capazes de captar a força do vento em até 1000m de altura, 

como é o caso do aerogerador desenvolvido e comercializado pela empresa italiana Magenn 

em 2009.  

Os novos modelos de geração de energia, como os que possuem formato de pipa ou o 

de levitação magnética, apresentam características diferentes dos modelos tradicionais. A 

principal característica observada é a busca pela maior eficiência na transformação da energia 

do vento em eletricidade, ou seja, mesmo operando em baixas velocidades de ventos 

consegue-se gerar alta potência, chegando até 1GW de potência, como é o caso da MagLev. 

Por outro lado, pela pouco amadurecimento das tecnologias utilizadas, esses novos modelos 

ainda possuem alto custo. 

Ao observar a trajetória das turbinas eólicas para geração de energia tradicionais, 

identifica-se um aumento na potência de 12kW para 7,5MW, representando um aumento de 

aproximadamente 625 vezes. Porém foi somente a partir do ano 2000 que conseguiu-se 

alcançar a potência de 6MW de potência. 
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As turbinas offshore receberam maior atenção nos últimos anos, refletindo na potência 

média instalada da turbina que cresceu de 3MW em 2008 para 4MW em 2012 (IEA, 2013). A 

empresa Siemens se destacou por seus investimentos nesse tipo de geração, quando a partir de 

2011 apresentou em seu portfólio essa nova tecnologia. As torres eólicas para sustentação 

offshore apresentam alto grau de inovação, por possuírem limitações em relação as turbinas 

onshore. 

Os rotores das turbinas eólicas são fabricados em materiais compósitos, como fibra de 

vidro e fibra de carbono, que atendem aos requisitos de peso, rigidez e aerodinâmica, 

características de estruturas aeronáuticas. Por outro lado, o material utilizado nas torres 

eólicas requer características que consigam sustentar todo o equipamento, além de suportar 

vibrações causadas pelas inconstâncias do vento. Além da presença do aço, atualmente 

algumas empresas estão aderindo ao uso do concreto em parte da torre para melhorar o seu 

desempenho. 

A maioria das grandes turbinas conectadas à rede possuem três pás em um rotor de 

eixo horizontal. As pás podem ser movimentadas para controlar a saída de potência. O 

tamanho das pás de vento continua a aumentar a média de capacidade nominal de novas 

turbinas conectadas à rede (NAVIGANT, 2013). 

O primeiro invento de geração de energia eólica possuía 144pás. Esse alto número de 

pás facilitava o surgimento de fadigas. A quantidade de pás começou a se apresentar com as 

configurações atuais a partir de 1957 com o aerogerador projetado por Johannes Juul. 

Desde 2008, a participação dos aerogeradores instalados sem a caixa multiplicadora 

aumentou de 12% para 20%. Isso confirma o crescimento da utilização de geradores 

síncronos. O gerador síncrono proporciona redução de perda de energia entre o rotor e o 

gerador e de desgaste mecânico, e principalmente diminuição os custos de operação e 

manutenção por possuir menor quantidade de componentes. 

6.2 Proposta de Tendências para a Energia Eólica 

De acordo com IEA (2013), a tendência geral no desenho da turbina tem sido a de 

aumentar a altura da torre, o comprimento das pás (influencia no diâmetro do rotor) e a 

capacidade de carga. No entanto, as turbinas têm crescido em altura e diâmetro do rotor mais 

rapidamente do que suas capacidades elétricas. Essa diminuição do poder específico, ou 

proporção de capacidade em relação à altura da torre e comprimento das pás, gerou aumento 
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dos fatores de capacidade (índice de transformação da energia do vento em energia elétrica) 

para as mesmas velocidades de vento. 

Esta tendência também levou e continuará a levar ao surgimento de rotores projetados 

para ventos de baixas velocidades. As altas torres e pás longas em relação ao tamanho do 

gerador e maiores fatores de capacidade permite a instalação de turbinas eólicas em áreas de 

ventos com baixa velocidade, que são muitas vezes mais perto de centros de consumo do que 

os melhores "spots de vento". Como isso, evita a instalação em áreas que são sensíveis para o 

meio ambiente, reduzindo o potencial para oposições e conflitos (CHABOT, 2013). 

Avanços no desenho das pás, muitas vezes com novos materiais e também estratégias 

de controle avançados, irá contribuir para o aumento do rendimento das turbinas em relação à 

sua capacidade instalada (IEA, 2013). Durante a trajetória tecnológica, observa-se influencias 

de estudos de outras áreas do conhecimento auxiliando a aplicação de novos conceitos à 

aerodinâmica das pás, como no caso dos estudos das nadadeiras das baleia jabuarte e 

golfinhos, estudadas por Dr. Frank Fish, um professor de biologia da West Chester University 

of Pennsylvania (WHALEPOWER, 2011). 

A busca por materiais leves e com maior resistência para deixar a aerodinâmica 

favorável à geração de alta potência elétrica, incentiva a utilização de novos materiais 

compósitos. Dessa forma, estudos nas áreas da nanomateriais serão considerados possíveis 

aplicações alcance dos requisitos, assim como apresentado por Zarbin e Oliveira (2013), que 

identificou a aplicação do material grafeno em turbinas de captação de energia eólica pelas 

empresas Amroy, Hexcel e Eagle Windpower. 

Há na área de desenvolvimento de novos produtos, técnicas como o DFMA (Design 

For Manufacturing and Assembling) e DFM (Design For Maintanability), que considera a 

estrutura do produto, custos de componentes, custos de montagem, custos over-head 

(contingências) e características das operações de montagem, objetivando especificar 

características que visam reduzir custos de manutenção e fabricação (materiais, reduções de 

custo, número de componentes, componentes padronizados) e custos de montagem (redução 

de tempos de montagem, de número de operações e facilidades para a montagem). 

Há indícios que o uso do gerador síncrono se comporta como indícios dessa técnica, 

quando se reduz o número de componentes sem prejudicar a eficiência da tecnologia. Por 

tanto, o gerador síncrono se confirma como tendência futura, uma vez que se busca reduzir o 

número de componentes da nacele, o que ocasiona redução de peso e manutenções.  
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As turbinas eólicas offshore estão evoluindo a partir das versões anteriores baseados 

nos modelos onshore para turbinas marítimas dedicados de maior tamanho, explorando 

diferentes sub-estruturas. Prever-se a tendência de instalação deste tipo de turbina 

principalmente em locais com limitação territorial. 

As turbinas de vento geram eletricidade a partir de ventos que variam de 3 metros por 

segundo (m/s) ou 4m/s, até 25m/s ou 34m/s (HASSAN, 2013). Dessa forma, considera-se que 

futuramente os esforço das inovações serão na geração de energia a partir de baixas 

velocidades de vento, incentivando a geração de energia eólica em regiões, consideradas hoje, 

com baixo potencial eólico. 

De modo geral, o setor eólico ainda caracteriza-se por adotar uma combinação da 

closed innovation com a open innovation, prevalecendo a primeira. A explicação para aquilo é 

a falta de confiança das empresas que detêm a tecnologia com seus parceiros, somados a 

características de suas tecnologias por serem relativamente novas e de alto valor comercial.  

Na atualidade, revela-se a existência de parcerias entre a empresa que desenvolve a 

tecnologia, centros de pesquisa e órgãos de fomento. Para os próximos anos e/ou décadas 

prevê-se que estas empresas utilizarão mais e melhor a prática da open innovation, conforme 

ocorreu em outros setores como a indústria automobilística, agroindústria, entre outras. 

6.3 Síntese do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentadas a análise do mapa atual da tecnologia dos 

aerogeradores e a proposta de tendências futuras. Foi possível observar as características 

atuais e futuras em termos do eixo do rotor, altura da nacele, diâmetro do rotor, potência 

gerada, material da torre, material da pá, quantidade de pás e tipo do gerador. 

Na análise do panorama atual da tecnologia dos aerogeradores, foi descrita toda a 

evolução histórica destacando os inventores e as influências para a geração da inovação, o que 

permitiu a classificação das principais inovações ocorridas baseada na Figura 2.3 (capítulo 2). 

A proposta de tendência futura da tecnologia foi construída baseada na tendência 

observada, sendo possível inserir ainda os conceitos de modelagem/abordagem da gestão da 

inovação apresentados no capítulo 2. 
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  Capítulo 7
 

Considerações Finais 
 

Este capítulo apresenta a síntese e recomendações da revisão bibliográfica e do estudo 

de caso realizado e, a partir disso, expõe algumas conclusões sobre a aplicação proposta na 

tecnologia de geração eólica. Como consequência dessas discussões comenta-se as respostas 

encontradas para a questão de pesquisa e por fim, inspirando-se parcialmente nas justificativas 

e limitações da pesquisa, propõe-se sugestões para trabalhos futuros derivados do atual. 

7.1 Considerações sobre as bases teóricas 

A fundamentação teórica apresentou os principais elementos conceituais que 

circunscrevem o objeto de pesquisa, em especial os assuntos relacionados à prospecção 

tecnológica e suas ferramentas para obtenção da descrição da trajetória tecnológica dos 

aerogeradores. Foi notória a incipiente literatura acerca da prospecção tecnológica na energia 

eólica, tanto em nível nacional quanto internacional, sobre este assunto, sobretudo no nível de 

aprofundamento apresentado no presente estudo. 

A revisão bibliográfica sistemática, realizada com 40 artigos serviu para aprofundar o 

conhecimento sobre o tema da prospecção tecnológica, conduzindo para a escolha da 

ferramenta de prospecção análise de patentes. As ferramentas mais utilizadas para prospecção 

são: análise de patentes, modelo de difusão e o método delphi. 

O passo seguinte foi a apresentação do setor de energia eólica e descrição dos 

princípios fundamentais da energia eólica, bases teóricas que subsidiaram o conhecimento 

econômico do setor e a classificação da tecnologia em sistemas de captação do vento, de 

geração e transmissão elétrica e de controle. 

A prospecção tecnológica oferece técnicas para avaliar o desenvolvimento das 

empresas e das nações em dada tecnologia. Embora o método de prospecção tecnológica 

utilizada refira-se à tecnologia eólica, podem ser extrapoladas para outras tecnologias 

emergentes, dado o estágio atual de desenvolvimento tecnológico e social. 

A análise de patentes é uma técnica consagrada para mensurar o desenvolvimento 

tecnológico, e a Classificação Internacional de Patentes facilita a análise do setores 
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econômicos. Buscou-se a sinergia entre o conhecimento tácito e conhecimento codificado, 

correlacionando variáveis para avaliar o comportamento de indicadores tecnológicos e 

geopolíticos. Ao utilizar as patentes e a origem geográfica de seus depositantes para mapear o 

desenvolvimento de uma tecnologia emergente. 

Os elementos teóricos, resultantes da revisão bibliográfica, foram confrontados com as 

informações obtidas a partir da análise dos dados da pesquisa que gerou uma quantidade 

importante de informações sobre o mapa da evolução da tecnologia eólica, assim como para a 

proposta de tendências futuras da tecnologia estudada. 

7.2 Considerações sobre a aplicação do estudo 

O setor de energia eólica, quando comparado a outros setores, possui particularidades 

quanto as suas características tecnológicas emergentes. Os fatores de decisão de investimentos 

em P&D para a diminuição custo do produto e aumento potência de geração eólica. Dessa 

forma, as empresas do setor devem conhecer a trajetória tecnológica, bem como prospectar a 

tecnologia para um melhor planejamento de esforços. 

Nesse sentido, o estudo analisou 25.644 patentes depositadas no banco de dados do 

World Intellectual Property Organization - WIPO entre o ano 2003 a 2012. O que permitiu 

observar que o número de patentes depositadas relacionadas a tecnologia eólica apresenta 

uma tendência de crescimento exponencial no período de 2003 a 2012.  

Os países EUA e China lideram o ranking de depositantes no período estudado. Esse 

dado pôde ser correlacionado aos investimentos do PIB em P&D e a distribuição de 

detentores de artigos científicos na área estudada. A empresa americana General Electric e a 

japonesa Mitsubishi lideram o ranking de depósitos, tornando-se maiores detentores da 

tecnologia eólica. 

A análise de patentes permitiu aprofundar-se na análise, identificando as Área do 

conhecimento que mais possuem patentes por meio da classificação da IPC, que resultou em 

maior ocorrência na área de Engenharia Mecânica; Iluminação; e Aquecimento. Esse dado 

corroborou com o apresentado na análise das áreas científicas do conhecimento que 

identificou a Engenharia e Energia como maiores ocorrências de publicações. 

Observou-se ainda que o sistema tecnológico de transmissão e geração e elétrica foi o 

mais frequente que os demais sistemas. 
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A descrição da evolução tecnológica por meio das informações de artigos científicos e 

notícias permitiu uma análise acerca das mudanças tecnológicas aliada a classificação da 

inovação proposta para o trabalho. De forma geral, essa análise identificou que a maioria das 

inovações apresentadas na evolução tecnológica da energia eólica são inovações incrementais 

de produto para o mercado. Em termos de ganhos de eficiência, pode considerar-se que nos 

anos 2007 e 2009 ocorreram inovações radicais. 

A proposta de tendências futuras para a tecnologia estudada surgiu de uma análise 

qualitativa acerca da análise do mapa tecnológico descrito. Essa proposta de monstra que os 

aerogeradores do futuro tendem a ser de eixo vertical, síncrono, com a nacele mais alta que 

194m e de diâmetro do rotor superior a 164m, possuindo geração superior a 7,5MW. Os 

materiais utilizados nas pás serão novos materiais com características de baixa densidade e 

alta resistência. As torres estão com tendência híbrida de materiais, aliando o aço ao concreto. 

A Alemanha, Japão e EUA tem se desenvolvido em tecnologias de energia eólica com 

aplicação para uso no offshore. 

7.3 Conclusões 

A pesquisa integrou os temas Prospecção Tecnológica e a Energia eólica, que 

contribuem estrategicamente para o desenvolvimento de novas tecnologias em um setor de 

amplo crescimento, como se apresenta o eólico no Brasil. Nas empresas, se considera o 

envolvimento do setor de P&D em decisões que objetivam a diminuição dos custos e aumento 

da eficiência da tecnologia. 

O grau de esforço de uma empresa em utilizar práticas de Prospecção Tecnológica a 

caracteriza como uma organização que projeta e desenvolve produtos considerando o 

ambiente externo, o que inclui observar o panorama da tecnologia a nível mundial, ou seja, 

identificar que tecnologias as outras empresas estão pesquisando e desenvolvendo. Além de 

observar a trajetória da tecnologia e analisar a sua tendência. 

Considera-se que a questão de pesquisa proposta nesta dissertação: Como será a 

evolução das tecnologias dos aerogeradores para energia eólica? foi respondida e descrita 

nos capítulos 5 e 6. No capítulo 5, como resultado da análise de patentes relacionadas a 

tecnologia eólica, com a identificação de quando, onde e quem detém a tecnologia estudada. 

No capítulo 6, com a descrição cronológica da evolução dos aerogeradores e a proposição de 

tendências futuras dessa tecnologia. 
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O estudo busca cobrir a lacuna existente na academia sobre a utilização de técnicas de 

prospecção tecnológica para o setor de energia eólica, por meio do reconhecimento de que 

utilizar-se da análise de patentes, análise de artigos científicos e notícias da área, 

proporcionam conhecimento sobre o setor e que influencia na qualidade das decisões de 

investimento em P&D e, consequentemente, a melhora da eficiência e eficácia da geração de 

energia eólica. 

A classificação em que se baseia a estrutura tecnológica da geração eólica constituiu 

um apoio para a sistematização das áreas das inovações encontradas, juntamente com as 

definições dos parâmetros que foram analisados durante a construção linha do tempo da 

trajetória tecnológica. 

Finalmente, a evolução da tecnologia estudada até os dias atuais e a proposta de 

tendência para o futuro representam uma contribuição para a área de conhecimento de energia 

eólica com foco nas inovações tecnológicas do setor. 

Como contribuição da dissertação pode-se considerar a aplicação das ferramentas de 

prospecção tecnológica como forma de aproveitar os seus benefícios para vários setores, 

incluindo o das energias renováveis como um todo. Como consequência, espera-se que as 

empresas que fazem uso desta metodologia possua um melhor direcionamento nas decisões 

relativas ao que investir para desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos, 

diminuindo os riscos de fracasso em seus projetos. 

7.4 Recomendações para trabalhos futuros 

O método de prospecção tal como foi aplicado, embora tenha como antecedente uma 

revisão sistemática para pautar a justificativa de sua utilização, tem como limitação o fato de 

não ter sido avaliada na prática de empresas que detém ou fabricam a tecnologia. Para 

trabalhos futuros, recomenda-se avaliar esse processo de aplicação do método de prospecção 

mais adequado para o conjunto de características da tecnologia a ser prospectada.  

Alguns desdobramentos desta pesquisa para trabalhos futuros são: 

• Descobrir quais métodos, técnicas ou ferramentas são mais eficientes para prospectar a 

tecnologia emergente. 

• Fazer a prospecção de tendências de mercado do setor eólico de forma acadêmica. 

• Aprofundar a fundamentação técnica da geração eólica para detalhar a classificação de 

seus sistemas. 
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• Estudar a evolução de cada componente do aerogerador (pás, geradores, torre, caixa 

multiplicadora, sistemas de controle). 

• Estudar a evolução da captação e análise de dados atmosféricos. 

• Pesquisar a evolução do gerenciamento e administração de parques eólicos. 

• Pesquisar o processo de planejamento tecnológico das empresas com maiores 

depósitos de patentes. 

• Realizar uma pesquisa empírica para observar à adequação da tecnologia às regiões do 

mundo. 

• Aplicar método Delphi para prospecção tecnológica, para propor tendências a partir do 

conhecimento de especialistas na área. 

Por fim, espera-se que este trabalho contribua tanto para o avanço acadêmico quanto 

para sua aplicação na sociedade. Na academia, pelo avanço na área de conhecimento da 

prospecção tecnológica. Na sociedade, especificamente para empresas do setor estudado, pela 

possibilidade de ganho de conhecimento acerca da trajetória tecnológica da geração de 

energia eólica que possibilita melhoria no desempenho de P&D.  
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