
Modalidade Caminho para a Competitividade (CCom) 

 

ECOVIX-ENGEVIX Construções Oceânicas 

 

com o projeto “TECVIX - Implantação do Instituto de Inovação e Desenvolvimento 

Tecnológico da ECOVIX” 

 

OBJETIVO  

 

Criação do TECVIX – Instituto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da ECOVIX. 

 

MISSÃO  

 

Através de uma cultura inovadora criar um ambiente que estimule o desenvolvimento de 

soluções, criando produtos e serviços nas áreas de Engenharia de Projeto, Engenharia de 

Processos, Tecnologia da Informação e Recursos Humanos, bem como identificando novas 

oportunidades de negócios, seja dentro do mercado offshore atualmente conhecido no 

Brasil inovando em novas formas de abordagem e novos modelos de negócios; ou na 

exploração de novos mercados, criando novos negócios na área offshore da ECOVIX. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Desde a década de 70, a indústria de equipamentos offshore no Brasil tem se desenvolvido 

com o objetivo principal de viabilizar tecnologias para Exploração e Produção (E&P) de 

petróleo no mar. Na década de 80 os esforços se intensificaram para superar o desafio de 

E&P em fronteiras ainda não exploradas em elevadas profundidades. 

A Universidade e a Petrobras através, principalmente, da COPPE e do CENPES, foram 

fundamentais no sucesso da superação desse grande desafio. No entanto, apesar do sucesso 

no desenvolvimento de novas tecnologias, não houve agregação relevante de tecnologia e 

conhecimento nos setores privados nacionais ligados a E&P no setor de óleo e gás. 

O desenvolvimento tecnológico desse período não se espalhou adequadamente na 

sociedade, gerando concentração em poucas empresas e forte dependência de empresas de 

Engenharia sediadas fora do Brasil. 

Atualmente, há o entendimento de que a sociedade brasileira deve tratar do tema 

desenvolvimento tecnológico com mais cuidado, garantindo que seja gerado e distribuído 

de forma mais ampla no conjunto de empresas brasileiras atuantes no setor. Nesse sentido, 

o modelo de desenvolvimento tecnológico no setor de óleo e gás deve ser mais parecido 

com o exemplo de países como, p. ex., Estados Unidos, Reino Unido, França e Noruega, do 

que com o que aconteceu no passado recente no Brasil. 

Comenta-se com frequência que o Brasil deve evitar o modelo onde a exploração de 

recursos minerais gera concentração de riqueza e poder, sem gerar benefícios abrangentes 

para toda a sociedade. Uma maneira de evitar esse problema é estimular o desenvolvimento 

tecnológico, preferencialmente através de empresas locais, ou com envolvimento de 

empresas locais, com o objetivo de deixar um legado tecnológico que mesmo após o 

declínio das reservas dos recursos explorados, pode gerar riqueza e divisas através de oferta 

de serviços e venda de equipamentos desenvolvidos a partir da tecnologia para a exploração 

dos recursos. 

Dessa forma, o Brasil deixaria de ser uma economia basicamente fornecedora de 

matérias-primas para se tornar uma economia baseada em conhecimento e tecnologia. 

Observa-se que há orientação do Governo Federal nesse sentido, com iniciativas recentes e 

com forte atuação institucional (MCT e Petrobras, principalmente). Recentemente foi 

lançado pelo Governo Federal o Plano Brasil Maior 2011-2014, onde estão definidos 

objetivos estratégicos, diretrizes estruturantes e sistêmicas, com foco no estímulo à 

inovação e à produção nacional para alavancar a competitividade da indústria nos mercados 

interno e externo (ver Anexo I). Entre as ações alinhadas com o Plano Brasil Maior, 

destaca-se o Programa Inova Brasil, da FINEP, com recursos disponíveis e demanda por 

bons projetos. Como exemplo do potencial do Programa Inova Brasil da FINEP para o 

setor de construção naval e offshore, pode ser citado o Projeto IDEAS do Estaleiro 

Atlântico Sul, aprovado pela FINEP e em fase final de contratação de financiamento no 

valor total de R$ 68 milhões. 

Adicionalmente, a Petrobras está convocando empresas estrangeiras e brasileiras a investir 

na implantação de centros de P&D+I no Brasil para o desenvolvimento de nova fronteira de 



E&P, que demanda novas tecnologias para viabilizar a produção na camada do pré-sal. O 

Parque Tecnológico da UFRJ (PT/UFRJ) é evidência dessa iniciativa, abrigando 

investimentos em Centros de Pesquisa de empresas como: GE, Baker Hughes, FMC 

Technologies, Usiminas, Schlumberger, TenarisConfab, Halliburton, Siemens, V&M, BG e 

EMC Computer Systems. 

O Parque Científico e Tecnológico do Mar – OCEANTEC é outra iniciativa relevante 

liderada pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com os seguintes objetivos: - 

Criar e fortalecer mecanismos de promoção do empreendedorismo no sul do Rio Grande do 

Sul, associados ao Cluster Marítimo-Portuário do Sul - Identificar oportunidades de 

negócios em Tecnologias, Processos e Produtos associados ao Mar, viabilizando sua 

criação e desenvolvimento - Promover a competitividade e o desenvolvimento tecnológico 

dos empreendimentos marítimoportuários da região - Promover o encontro entre a oferta e 

a demanda por produtos, serviços, recursos físicos e financeiros, conhecimentos científicos 

e tecnológicos - Gerar emprego e renda por meio do estímulo e apoio à criação de empresas 

de base tecnológica com foco nas Ciências e Tecnologias do Mar. 

A ECOVIX já confirmou interesse em participar do Parque Científico e Tecnológico do 

Mar - OCEANTEC através de assinatura de um Protocolo de Cooperação com a FURG. 

Dessa forma, estabelece-se o OCEANTEC como local viável para a instalação de um 

Centro de Inovação e Capacitação da Ecovix-Engevix Construções Oceânicas. Este centro 

visa auxiliar o estaleiro a alcançar a excelência nessa indústria, constituindo-se no centro de 

P&D&I da empresa, além de congregar atividades de treinamento avançado e capacitação 

de pessoal. 

A ancoragem da Ecovix no OCEANTEC, juntamente com as Universidades e apoio 

Governamental, permitirá a sinergia necessária para buscar padrões de competitividade 

internacionais, ao atendimento de qualidade as demandas do pré-sal e ao desenvolvimento 

regional sustentável. 

Também é importante mencionar que o CENPES/Petrobras já demonstrou interesse no 

passado por parceria com empresa EPC para desenvolvimento de tecnologias de C&M. 

Recentemente, foi criado internamente na Petrobras um Comitê Tecnológico Operacional 

(CTO) de C&M. Para o CTO de C&M o foco tecnológico é prospectar e desenvolver 

tecnologias de projeto, construção e montagem naval e industrial para o aumento de 

produtividade, a redução dos custos, do tempo de implantação e atendimento às métricas 

internacionais e aos requisitos de conteúdo nacional de novos empreendimentos em todas 

as áreas de negócio da Companhia. A ECOVIX também já está participando dessa 

iniciativa através de apresentação de Propostas Preliminares de Projetos (PPP), atualmente 

sendo avaliadas pelo CTO C&M da Petrobras com expectativa de alocação de recursos de 

P&D da Petrobras para desenvolvimento de PPPs aprovados. 

Ressalte-se que, não há notícia de empresa EPC, no Brasil, envolvida em ambiente de 

P&D+I voltado para tecnologias de E&P para desenvolvimento de Engenharia conceitual e 

básica de unidades offshore e de tecnologias de C&M. Essa é uma oportunidade que o 

TECVIX tem também tem a expectativa de explorar através do desenvolvimento de 

Engenharia desde a fase conceitual até a fase de elaboração de desenhos para a construção. 

Em empresas EPC é comum encontrar argumentos contra investimentos como os que estão 

sendo defendidos neste documento. Não há expectativa de que tais investimentos possam 

gerar resultados no período da execução de um contrato EPC. Em um ambiente dominado 

pela cultura de projetos, não é fácil defender que investimentos em P&D+I possam gerar os 

resultados convencionalmente esperados. Para reconhecimento da importância desses 

investimentos é necessária a compreensão do momento de desenvolvimento tecnológico da 

indústria, da existência de apoio e incentivo governamental e de fortes expectativas sobre a 

consolidação de uma indústria baseada na tecnologia e no conhecimento a partir da E&P 

dos recursos do pré-sal brasileiro. 

Nesse contexto, a dinamização da ECOVIX é fundamental no sentido de acompanhar o 

ritmo acelerado do setor de óleo e gás. A consideração da inovação, através da criação do 

TECVIX pode servir também como um marco para a área offshore da ECOVIX, tornando a 

empresa mais capacitada para competir no dinâmico mercado de engenharia e construção 

offshore, preparando-a para o futuro ao pesquisar, identificar e implantar melhorias em 

processos, novos modelos de negócios, novas formas de abordar o mercado e de criar 

produtos e serviços. 

Portanto, percebe-se um momento especial e com oportunidade única de participação do 

processo de desenvolvimento de tecnologias em conjunto com o cliente final e um conjunto 

de empresas altamente qualificadas nesse setor, que participarão do esforço para 

desenvolver tecnologias para explorar novas fronteiras de E&P. Esse processo poderá 



agregar uma experiência corporativa relevante, que permitirá à ECOVIX um envolvimento 

diferenciado com os agentes do mercado offshore. 

Considerando o contexto mencionado acima, conclui-se que o Projeto TECVIX permitirá a 

criação de uma infraestrutura de conhecimento e de uma cultura corporativa para 

aproveitamento das oportunidades atuais relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias 

do pré-sal, bem como para aproveitamento de benefícios fiscais e financeiros oferecidos 

como estímulo ao desenvolvimento de atividades de P&D+I no Brasil. 

Os principais resultados diretos esperados a partir da implantação do Projeto TECVIX são 

os seguintes: 

- Aumento do valor agregado dos produtos negociados; 

- Criação de inteligência de mercado, organizacional e produtiva; 

- Aumento da carteira de encomendas;  

- Aumento da produtividade da mão-de-obra; 

- Inovação tecnológica, tanto de produtos como de processos; 

- Aumento da competitividade; 

- Geração adicional de emprego e renda na região onde os projetos ECOVIX estarão 

localizados (Rio Grande, RS). 

 

Os seguintes resultados indiretos também são esperados: 

- Projeção do nome da organização em nível internacional; 

- Criação de uma identidade ligada à inovação tecnológica; 

- Reconhecimento da comunidade científica do setor; 

- Aumento de valores intangíveis da organização. 

 

METODOLOGIA  

 

O entendimento sobre o que é inovação amadureceu nos últimos anos, e atualmente 

entende-se que a inovação não precisa ser necessariamente radical, que não precisa causar 

grande impacto para ter reconhecimento como inovação. Atualmente, a intensidade dos 

processos inovadores está em discussão e há uma tendência de preferência pela inovação 

incremental, pois apresenta a oportunidade estratégica de posicionamento na fronteira do 

desenvolvimento tecnológico em associação com as demandas de mercado. A inovação 

radical normalmente envolve muito investimento, leva tempo para se converter em lucro e, 

além disso, é inevitavelmente uma grande aposta. Adicionalmente, a pressão muito forte 

sobre os funcionários para gerar novos e impressionantes produtos e serviços pode paralisar 

o processo criativo, que é lento e gradual em sua natureza. 

Além do conceito de inovação incremental ser hoje mais bem compreendido, também há o 

aspecto da abrangência da inovação. Atualmente, entende-se que os processos de inovação 

não devem ficar restritos ao aspecto tecnológico. Quando uma empresa limita sua 

abordagem ao aspecto tecnológico e ao seu departamento de P&D, ela perde o potencial 

criativo dos profissionais que trabalham em outros departamentos. Dessa forma, além da 

P&D e da tecnologia, há diversos outros departamentos e modos de gerar inovação na 

empresa. Parte da lacuna entre necessidade de inovar e a capacidade limitada de realização 

tem a ver com políticas de visão limitada, que restringem a política e a estratégia de 

inovação exclusivamente aos departamentos técnicos. 

A proposta metodológica apresentada neste documento considera a adoção da inovação 

como processo, de forma organizada, estruturada e integrada no Planejamento Estratégico 

da ECOVIX. Propõe-se que o Planejamento Estratégico para a Inovação do TECVIX esteja 

alinhado com a política operacional da Ecovix, principalmente considerando que uma 

política de inovação incremental poderá contribuir com o desenvolvimento de elementos já 

identificados na Política, Missão, Visão e Valores da ECOVIX, entre eles:  

 

Política  

É compromisso da ECOVIX – ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A 

compatibilizar as suas atividades com a melhoria contínua da Qualidade, a prevenção de 

danos ao Meio Ambiente, a redução de riscos de segurança e a melhoria da saúde 

ocupacional, sempre de forma continuada, através de ações promovidas junto a sua força de 

trabalho, a seus associados, fornecedores e parceiros. Este compromisso implica no 

cumprimento da legislação, das normas e dos requisitos contratuais, de acordo com os 

seguintes princípios:  

 

Satisfação de clientes  



Adoção de práticas e tecnologias que agreguem valores aos contratos com padrões de 

excelência, satisfazendo às soluções de engenharia, o prazo, o custo e à qualidade. 

 

Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente  

Trabalhar de forma preventiva no desenvolvimento de projetos, na proteção do ser humano 

e do meio ambiente assegurando a eficiência e eficácia do sistema de gestão. 

 

Educação e Motivação 

Educar, capacitar e conscientizar os empregados, colaboradores, associados, fornecedores e 

parceiros para as questões de qualidade, segurança e saúde e meio ambiente. 

Responsabilidade e Integridade Atender a todas as normas, regulamentações, requisitos 

legais e contratuais e, quando possível, superá-los. 

 

Redução e Prevenção 

Racionalizar a utilização de recursos naturais em todas as suas atividades e minimizar os 

riscos ambientais, de saúde e segurança da força de trabalho e da comunidade. 

 

Melhoria Contínua 

Buscar a excelência e a melhoria contínua da qualidade e produtividade de produtos e 

processos mais seguros ao ser humano e menos agressivos ao meio ambiente. 

 

Missão 

 

Prestar serviços de engenharia inteligente para agregar valor aos empreendimentos de 

nossos clientes. 

 

Visão 

 

Sermos reconhecidos como um centro de excelência em todas as nossas atividades. 

 

Valores 

 

Queremos ser sempre melhores; Os clientes são a nossa razão de ser; Todas as pessoas 

merecem respeito e dignidade; O trabalho em equipe e participativo é essencial; Temos a 

responsabilidade de incentivar e treinar nossa equipe. 

 

A consideração da inovação como processo, com o objetivo de criar uma cultura criativa na 

ECOVIX, demandará a elaboração de um Planejamento Estratégico para a Inovação com 

definição de um arcabouço de ação para a inovação, de diretrizes de inovação e de 

indicadores para monitorar os processos de inovação. 

A partir desses elementos serão criados processos de inovação que permitirão a geração de 

resultados de inovação. Sugere-se que seja adotado o modelo representado na Figura 1 

incluindo a adoção do Modelo A-F para os processos de inovação, que abrange todas as 

etapas do processo de geração de inovação (6 Is) de forma estruturada. O modelo A-F dá 

suporte ao processo de inovação na medida em que define uma lista de funções básicas 

associadas a perfis específicos de indivíduos que, com o estabelecimento de objetivos, 

recursos e prazos finais, permite a estruturação das ações para que os indivíduos possam 

agir livremente criando os próprios processos que resultarão nas inovações pretendidas. 

O sucesso do Projeto TECVIX dependerá da capacidade de mobilizar, reter e desenvolver 

indivíduos com características particulares. A área de Recursos Humanos terá uma interface 

fundamental com o Projeto TECVIX, pois as características mencionadas acima deverão 

ser transformadas em valores e cultura e, finalmente, deverão virar ações com foco na 

geração dos resultados estabelecidos no Planejamento Estratégico para a Inovação. 

O TECVIX deverá ter uma característica de “projeto guarda-chuva”, abrigando um 

conjunto de atividades cujo objetivo seja colaborar com o esforço de criação de uma cultura 

criativa na área offshore da ECOVIX. 

A atuação do TECVIX deve ser estruturada no sentido de promover o desenvolvimento das 

seguintes atividades, prevendo e alocando os recursos necessários: 

(i) Formação de inovadores 

(ii) Infra-estrutura de apoio à inovação 

(iii) Processos de inovação 

(iv) Pesquisa para mapeamento de áreas de oportunidade 



(v) Geração de propostas de soluções inovadoras 

(vi) Fase pré-inovação 

(vii) Programas específicos de desenvolvimento (produto, processos, TI, RH)  

Essa abordagem induzirá naturalmente o detalhamento de programas de desenvolvimento 

específicos sempre em alinhamento com o arcabouço e as diretrizes para inovação (a serem 

definidos a partir do Planejamento Estratégico para a Inovação do TECVIX) e com as 

atividades chave indicadas na Figura 2 acima. 

O detalhamento de Programas Específicos do TECVIX será realizado após a mobilização e 

iniciação do Projeto. 

No entanto, com o objetivo de estruturar metodologicamente o TECVIX, serão definidos, 

neste documento, Programas Específicos alinhados com estruturas de desenvolvimento 

tecnológico e inovação observadas em outras empresas líderes de Engenharia e Construção 

no segmento offshore. 

Os recursos do Projeto TECVIX serão alocados em seis programas que atenderão às 

necessidades descritas acima. Os seis programas inicialmente pensados para atender as 

demandas do Projeto TECVIX são os seguintes: 

 Gestão de Tecnologia TECVIX (TEC-MNG) 

 Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos (TEC-RH) 

 Programa de Desenvolvimento de Produto (TEC-PROD)  

 Programa de Desenvolvimento de Processos (TEC-PROC)  

 Programa de Desenvolvimento de Sistemas (TEC-TII)  

 Rede de Incentivo à Inovação da área offshore da ECOVIX (InovaTEC) Segue abaixo 

breve descrição de cada um dos programas (TEC-MNG, TEC-PROD, TEC-EPC, 

TEC-TI, TECRH, Rede InovaTEC). 

 Gestão de Tecnologia TECVIX (TEC-MNG) Objetivo: Estruturar o corpo 

administrativo que cuidará da Gestão do TECVIX, dando o suporte necessário ao 

conjunto de atividades desenvolvidas. 

 

Descrição: 

O Projeto TECVIX terá inúmeras interfaces que precisarão ser coordenadas; internas na 

ECOVIX, FINEP, Universidades, centros de P&D+I, empresas subcontratadas, 

fornecedores. A gestão do Projeto TECVIX também envolve todas as atividades 

administrativas. 

Além disso, o TEC-MNG também terá atribuição de estruturar o Planejamento Estratégico 

para a Inovação, incluindo a importante atividade de revisão do modelo de negócios da 

ECOVIX. 

Um modelo de negócios é a forma como uma empresa ganha dinheiro, ou utilizando o 

método Business Model Generation - BMG, trata-se de uma descrição da lógica pela qual 

uma organização cria, entrega e captura valor. 

Para que as organizações consigam descrever esta lógica é necessário que exista algum tipo 

de formato que facilite esta tarefa. A descrição de modelos de negócio exige um formato 

simples, intuitivo e consistente que consiga capturar as complexidades de como as 

empresas ganham dinheiro. A ferramenta Business Model Canvas, oriunda do método 

BMG, e apresentado no Anexo II, pode ser utilizada para apoiar essa atividade. 

 

Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos (TEC-RH)  

Objetivo: Mobilizar, reter e desenvolver indivíduos com características fundamentais para o 

sucesso do Projeto TECVIX. 

Descrição: Reconhecendo que o principal elemento no processo de desenvolvimento 

tecnológico e inovação é o ser humano, o TEC-RH terá como desafio a identificação e 

desenvolvimento de indivíduos com perfil adequado para transformar características 

pessoais em valores e cultura da ECOVIX e que, finalmente, serão transformadas em ações 

com foco na geração dos resultados estabelecidos no Planejamento Estratégico para a 

Inovação. 

As características que devem ser identificadas e desenvolvidas nos colaboradores que serão 

envolvidos no Projeto TECVIX são as seguintes: (i) Perfil inovador (ii) Iniciativa (iii) 

Empatia (iv) Otimismo (v) Capacidade de ação e adaptação (vi) Energia (vii) 

Autoconfiança (viii) Automotivação (ix) Resistência à frustração (x) Criatividade (xi) Foco 

no ser humano 

 

Programa de Desenvolvimento de Produto (TEC-PROD) 



Objetivo: Desenvolvimento de projetos conceitual, básico e de detalhamento de estruturas 

offshore, ou de elementos e equipamentos associados a essas estruturas, com foco na 

inovação. 

Descrição: O Programa TEC-PROD destinará recursos para mobilizar e consolidar equipe 

qualificada e dedicada ao desenvolvimento de engenharia de projetos conceitual, básico e 

de detalhamento incorporando conceitos de “Projeto Voltado para a Construção” (Design 

for Construction). A equipe do Programa TECPROD terá como objetivo principal o 

desenvolvimento de projetos conceitual e básico de uma estrutura offshore, a ser definida. 

A apresentação de um projeto com aspectos inovadores, voltado para a construção, com a 

marca ECOVIX, será um marco no desenvolvimento tecnológico e comercial nesse 

momento de desenvolvimento de tecnologias nacionais. 

Além disso, inúmeras possibilidades de desenvolvimento podem ser consideradas, entre as 

quais podem ser citadas como exemplo: 1. Desenvolvimento de partes integrantes e 

equipamentos para projetos de E&P offshore 2. Qualificação para construção de tanques 

tipo membrana para armazenagem e transporte de LNG 3. Desenvolvimento de soluções 

inovadoras para armazenagem de LNG 4. Desenvolvimento de estruturas offshore para 

geração de energia eólica 5. Desenvolvimentos de estruturas para geração de energia por 

ondas e correntes 

 

Programa de Desenvolvimento de Processos (TEC-PROC)  

Objetivo: Desenvolver a excelência nas atividades de projeto e produção, aumentar a 

produtividade e fortalecer a competitividade da ECOVIX. 

Descrição: O TEC-PROC terá foco no aumento da produtividade nas operações da 

ECOVIX. A meta principal é aproximar os níveis de produtividade daqueles praticados 

internacionalmente. 

O cumprimento da meta prevista acima dependerá da consideração da engenharia de 

produção em todos os níveis de atividades envolvidas com a produção, desenvolvendo 

padrões, métodos e processos, e analisando processos e sequencias de montagem com 

objetivo de eliminação de métodos e processos ineficientes e aperfeiçoando o projeto para a 

produção. Também deve ser considerado o desenvolvimento de atividades de caráter mais 

estratégico, como a análise de investimentos em infra-estrutura e equipamentos para 

melhoria da capacidade e produtividade. 

As possibilidades de desenvolvimento indicadas abaixo podem ser consideradas em caráter 

preliminar:  

1. Processos de soldagem (laser, híbridos, otimização)  

2. Automação de processos de soldagem  

3. Métodos Construtivos  

4. Qualificação de mão-de-obra  

5. Lean Manufacturing  

6. Simulação de processos de construção e montagem  

7. Política de Construção e Estratégias de Construção  

8. Planejamento 4D 

 

Programa de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação para a Inovação (TEC-TII)  

Objetivo: Desenvolvimento de atividades de tecnologia de informação com foco no 

atendimento das necessidades dos Programas do TECVIX. 

Descrição: A administração do TECVIX também será responsável pela criação de um 

grupo dedicado ao desenvolvimento de atividades de tecnologia de informação com foco no 

atendimento das necessidades dos Programas TEC-MNG, TEC-PROD, TEC-PROC e da 

Rede INOVATEC. O Grupo de Tecnologia da Informação para a Inovação – TEC-TII será 

criado com esse objetivo. 

Como exemplo das possibilidades de desenvolvimento que podem ser consideradas, podem 

ser citadas: 1. Sistemas de Informação/Interface 2. Integração de Sistemas 3. 

Automatização de rotinas operacionais 4. Desenvolvimento de Sistemas de Engenharia 

 

Rede de Incentivo à Inovação da área offshore da ECOVIX (InovaTEC)  

Objetivo: Estabelecer um canal para publicar as necessidades de inovação da ECOVIX para 

a comunidade científica especializada. 

Descrição: Entre outras iniciativas a serem apoiadas pelo TECVIX destaca-se a Rede de 

Incentivo à Inovação da área offshore da ECOVIX (InovaTEC). 

A Rede InovaTEC, idealizada a partir dos conceitos de inovação aberta, terá como principal 

objetivo ser um canal para publicar as necessidades de inovação mais urgentes da ECOVIX 



para a comunidade científica especializada. O principal objetivo é desenvolver a capacidade 

de Conectar e Desenvolver (C+D - Connect & Develop), o que significará um avanço em 

relação ao conceito tradicional de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. As necessidades de 

inovação serão identificadas internamente através do estímulo à apresentação de idéias em 

todas as áreas da ECOVIX (administrativa, industrial, comercial, financeira e RH). As 

idéias serão classificadas por uma Comissão de Inovação, através de critérios a serem 

estabelecidos para atribuir grau de importância a cada uma. Aquelas no topo do ranking de 

classificação serão então publicadas como desafios para a comunidade científica, que será 

estimulada a apresentar soluções através de prêmios e oportunidades de desenvolvimento 

de trabalhos junto à ECOVIX Offshore. 

O Projeto TECVIX estará alinhado com as iniciativas recentes na área de P&D+I voltadas 

para a construção naval e offshore, com destaque para a RICINO - Rede de Inovação para a 

Competitividade da Indústria Naval e Offshore, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de 

Engenharia Naval (SOBENA), do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e 

Reparação Naval e Offshore (Sinaval), do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação 

Marítima (Syndarma) e do Centro de Excelência em Engenharia Naval e Oceânica 

(CEENO), com apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). 

A Rede InovaTEC será o canal principal para promover a integração com a comunidade 

científica. Nesse sentido, a Rede de Inovação para Competitividade da Indústria Naval e 

Offshore (RICINO) pode ter papel consolidador importante e a aproximação do RICINO no 

contexto do Projeto TECVIX deve ser incentivada. 

Integração entre o Modelo de Cultura Criativa, as Atividades do TECVIX e os Programas 

Específicos TECVIX Finalmente, acredita-se que a criação do TECVIX e, 

conseqüentemente, o desenvolvimento dos Programas TECMNG, TEC-PROD, TEC-EPC, 

TEC-TI, TEC-RH e da Rede InovaTEC, serão de fundamental importância para o 

desenvolvimento competitivo da ECOVIX, visando a ampliação da participação no 

mercado de engenharia e construção offshore. 


