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O que é?
- Um ambiente de troca e construção de
conhecimento

- Uma plataforma online para interação entre as
empresas, universidades e centros de pesquisa e
fomentadores
- Uma estrutura que viabiliza a parceria entre os
atores em prol da pesquisa e desenvolvimento
-Uma estrutura que otimiza a aplicação de
recursos
rede de
conhecimento

parceria
ICT-empresa

eventos
plataforma online

RBIEE
periódico

RBIEE

projetos
de P&D

fórum

encontros de inovação

2

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA REDE
FAZENDO A HÉLICE GIRAR
FASES DE DESENVOLVIMENTO
INÍCIO E IMPLANTAÇÃO

CRESCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO

MATURIDADE E EXPANSÃO

TIPOS DE PROJETO
PROJETOS ESTRUTURANTES

PROJETOS BILATERAIS

PROJETOS DE CADEIA

Projetos desenvolvidos para
estabelecer as bases de
conhecimento e infraestrutura
iniciais para alavancar as
futuras pesquisas

Projetos que irão acontecer
entre os integrantes da Rede
para resolução de gargalos
tecnológicos mais específicos

Projetos que irão contemplar
vários elos da cadeia
produtiva, enfrentando um
desafio tecnológico horizontal
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INVESTIMENTOS
SITE DA REDE
Concepção e desenvolvimento do site:
criar conceito, wireframe, desenvolver
website da rede e compra imagens
ORÇAMENTO: R$7.000

PLATAFORMA DE INTERAÇÃO
Estudo de especificação técnica:
desenvolver mapa de interação e
funcionalidades da plataforma
Desenvolvimento da plataforma:
desenvolvimento do ambiente e dos
conteúdos
ORÇAMENTO: R$485.000
EVENTO DE LANÇAMENTO
Evento para lançamento e promoção da
rede
ORÇAMENTO: R$40.000

TOTAL DE INVESTIMENTOS:
R$532.000
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SUSTENTABILIDADE DA
REDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
De 1,5% a 2,0% sobre valor do projeto:
caso os integrantes queiram auxílio da rede
para a captação de recursos, gestão do
projeto e da parceria, o escritório de projetos
oferece este serviço

EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Promoção de eventos:
serão realizados
eventos periódicos para a contribuição
científica e tecnológica

PATROCÍNIO DA REDE
Arrecadação de patrocínios: integrantes da
rede podem obter o status de patrocinadores
da rede, tendo benefícios como a associação
de sua marca nos eventos e periódico, bem
como isenção de taxa de inscrição nos
eventos da rede.

ANO 1
R$0

ANO 1
R$0

ANO 1
R$0

ANO 2
R$75.000

ANO 2
R$7.000

ANO 2
R$30.000

ANO 3

ANO 4

ANO 5

R$150.000 R$300.000 R$500.000

ANO 3
R$14.000

ANO 3
R$60.000

ANO 4
R$28.000

ANO 4

ANO 5
R$28.000

ANO 5

R$120.000 R$180.000
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O QUE JÁ FOI FEITO E PRÓXIMOS PASSOS
2012

Discussão do contexto e
estudo preliminar para
viabilização da pesquisa e
desenvolvimento no setor
eólico no Brasil

2013

2014

Definição de modelo
Lançamento do Portal
jurídico para constituição da Rede
da Rede

Envolvimento de
stakeholders

Atração e manutenção
de parcerias

Elaboração de proposta
para a criação de uma
Rede Brasileira de
Inovação em Energia
Eólica

Definição da governança
Realização de eventos
e do plano operacional
científicos e tecnológicos
para as primeiras fases
da Rede

Criação de modelagem de
negócio para a Rede

Articulação com
fomentadores
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Para saber mais acesse: www.abeeolica.org.br

Obrigada!
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