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Sobre nós

Somos parte
da Nidec Corporation
Fundada em 1973

HQ: Quioto,
Japão

330+

Fusões e aquisições (M&A) são a força
motriz do crescimento. Até agora, foram
mais de 60 fusões e aquisições

Empresas

40+
Países

$1B

120,000

$14.4B

Funcionários em todo o
mundo

Turnover do grupo em
2019

Operating Profit do grupo em
2019

www.profnit.org.br

Shigenobu Nagamori
(Fundador, Presidente do Conselho,
Presidente e CEO em Quioto
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Estrutura da Nidec Corporation

Estrutura
do negócio

Nidec Corporation

SPM
Motores de precisão de
pequeno porte

A Nidec Global Appliance
faz parte da ACIM, uma
divisão de negócios da
Nidec focada em
compressores residenciais
e comerciais e motores
industriais.

ACIM

AMEC

Eletrodomésticos comerciais
e motores industriais

Motores automotivos e
controles eletrônicos

GA
Global Appliance

WET

COLD HA

CISA
Soluções Comerciais
Industriais EUA

COLD CA

Afiliadas
Japonesas

CISE
Soluções Comerciais
Industriais Europa

HVACR
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Nossa divisão

Somos a Nidec Global Appliance,
um parceiro global para os setores
de equipamentos residenciais e
comerciais
HQs: Joinville (Brasil) e
Pordenone (Itália)
14 fábricas e 4
escritórios comerciais
em 9 países
9 Centros de P&D em
todo o mundo e mais de
600 engenheiros

15,000+
colaboradores
Capacidade anual de
produção combinada de
65 milhões de motores e
compressores
Mais de 80 países
atendidos por nossos
produtos
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Nossa presença global
Saint Louis (EUA)
Escritório, P&D

Duluth (EUA)
Escritório Comercial

Fürstenfeld
(Áustria)
Fábrica, P&D

Spišská Nová Ves
(Eslováquia)
Fábrica,
P&D

GBS Košice
(Eslováquia)
Centro de Serviços
Compartilhados

Reynosa (México)
Fábrica

Monterrey
(México)
Fábrica,
Laminação

Moscou
(Rússia)
Escritório
Comercial
Pordenone
(Itália)
HQ Global, P&D,
Fábrica

Monterrey (México)
Fábrica,
P&D

Pequim
(China)
Fábrica, P&D

Riva Presso
Chieri (Itália)
Escritório
Comercial

Joinville (Brasil)
HQ Global, P&D,
Fábrica

Qingdao (China)
Fábrica,
P&D

Changzhou (China)
Fábrica

Qingdao (China)
Fábrica, P&D
Eletrônicos
Pitesti
(Romênia)
Fábrica

Itaiópolis (Brasil)
Fábrica
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Cenário

• Apesar de “soluções para refrigeração” normalmente serem encaradas como commodities
(produção em massa, baixo custo e competição ferrenha), o mercado é altamente direcionado
por tecnologia;
• Principais direcionadores não levam em conta somente custo de matéria prima:
• normas governamentais de consumo de energia,

• restrições de ruído, vibração, segurança, etc.,
• novos produtos lançados a cada ano,
• alto apelo em termos de diferenciação;

• Produtos inovadores são essenciais para se manter competitivo (quanto mais difícil de fazer,
mais difícil de ser copiado);
• Muitas tecnologias estão “envelhecendo” e atingindo seus limites em termos de desempenho
dentro das limitações de viabilidade econômica.
www.profnit.org.br
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Objetivos da prospecção tecnológica na Nidec

• Mapear tecnologias que possam se tornar ameaças e ou oportunidades para o negócio.
• Quantificar os potenciais de cada tecnologia em termos de maturidade, vantagens,
desvantagens, restrições, principais personagens, propriedade intelectual, complexidade,
desempenho, custo, impacto ambiental, entre outros;
• Definir o nicho adequado de aplicação de cada tecnologia, sua perspectiva de

desenvolvimento em termos de potencial, tempo e atratividade;
• Dar suporte à organização em decisões envolvendo tecnologias alternativas;
• Dar continuidade ao processo de planejamento tecnológico, embasando decisões sobre

abordagem, criação e continuidade de projetos..
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Vetores

• Sumário executivo

• Custo

• Descrição e funcionamento

• Complexidade

• Aplicações

• Eficiência

• Maturidade

• Ruído

• Vantagens

• Manutenção

• Desvantagens

• Vida útil

• Restrições

• Tamanho e peso

• Empresas

• Combinação com outras tecnologias

• Centros de pesquisa

• Impacto ambiental

• Estado da arte

• ODP, GWP, toxidade, flamabilidade, etc.
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D

Aplicações comerciais em nichos

E

Várias aplicações comercias consolidadas

F

Estágio exploratório

G

Aplicações não comerciais em nichos bem
definidos
Início do estágio exploratório

H

pior

 melhor

 equivalente

Impacto
ambiental

Aplicações comerciais em nichos

Manufaturabili
dade

C

Flexibilidade
de aplicação

Protótipos de laboratório

Complexidade

B

Custo

Poucas aplicações comerciais

Desempenho
potencial

A

Baixa amplitude de
temperatura
Baixa amplitude de
temperatura
Baixa amplitude de
temperatura
Baixa amplitude de
temperatura
Grande porte, energia de
baixa qualidade
Nenhum
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Grande porte, aplicações
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Nicho

Tecnologia

Maturidade

Perspectivas de curto prazo (2 anos), médio prazo (5 anos) e longo prazo (10 anos)
Desempenho
atual
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•marginalmente

• • significativamente

• • • absolutamente
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Escopo

Monitoramento tecnológico é anterior a projetos “pilar”, sendo um dos fatores para
consolidação dos mesmos

Universidades,
centros de
pesquisa, etc.

Ciência

Projetos pilar

Pesquisa básica

Projetos de
tecnologia

Pesquisa
aplicada

Desenvolviment
o de produto

Indústria

Produção
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Dicotomia empresa x universidade

Interesses da empresa:

Interesses da universidade:

• Aplicar conhecimento adquirido;

• Gerar novos conhecimentos;

• Investir recursos financeiros com

• Obter financiamento para viabilizar

retorno;

projetos;

• Adicionar valor em desenvolvimento de

• Adicionar valor em desenvolvimento de

produto e processo via pesquisa aplicada;

pesquisa científica;

• Proteger conhecimento via propriedade

• Publicar conhecimento gerado e gerar

intelectual ou segredo industrial;

propriedade intelectual;

• Qualificar profissionais;

• Formar profissionais;

• Explorar comercialmente o

• Bem-estar social.

conhecimento gerado.
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Desenvolvimento tecnológico
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Fontes de informação

Tendências em
indústrias
correlatas

Parceiros

Clientes

Planejamento
tecnológico

Tendência no
nicho de
mercado

Inteligência
competitiva

Produto/
processos
Análises
internas
Materiais
Publicações

Patentes

Benchmarking

13

www.profnit.org.br

Projetos pilar

Suporte ao processo de
inovação
• Geração de conhecimento
• Geração de ferramentas de
engenharia
• Desenvolvimento de
metodologias
• Interlocutor confiável
• Formação de mão de obra em
ambiente de multidisciplinar
•
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Exemplo: sistemas de refrigeração magnetocalóricos

2001 – identificação da tecnologia
2003 – análises teóricas internas
2004 – bancada protótipo na empresa
2006 – início das análise no âmbito do convênio com Polo/UFSC
2007 – primeiros modelos teóricos, prospecção em centros de pesquisa e universidades

2008 – vários grupos reivindicando avanços disruptivos (eficiência 40% maior que de
sistemas atuais, menor custo, menor ruído, maior durabilidade, etc.)
2010 – primeira geração da bancada experimental

2015 – segunda geração da bancada experimental
2020 – análises em protótipo funcional
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Conclusão

O processo de prospecção tecnológica deve:
• estar atrelado à missão, à visão e ao planejamento tecnológico da empresa;
• ser entendido como parte dos processos relativos ao negócio da empresa;
• apresentar resultados tangíveis;
• adequar-se à realidade orçamentária da empresa;

• ter ênfase em ressaltar questões relativas à análise de risco.
Para se ter um processo frutífero, é essencial formar uma rede de relacionamentos estáveis e
com parceiros confiáveis, estabelecidos independentemente do processo de prospecção.

Mecanismos de validação baseados em fontes de informação seguras devem ser
estabelecidos; a complexidade e profundidade da abordagem devem ser definidas pela
análise do risco ao negócio.
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