
 

Resumo – Este trabalho tem o objetivo de apresentar a expe-
riência do LACTEC, da AMPLA e da 3M do Brasil na execu-
ção de um projeto que visa transformar um conceito e protótipo 
de um lacre eletrônico, criado em um projeto de P&D anterior, 
em um produto comercial. Analisa as etapas de negociação co-
mercial, transferência de tecnologia e execução de engenharia 
de produto, cabeça de série e lote pioneiro. Apresenta a visão do 
centro de pesquisa, da empresa fabricante e da concessionária.

Palavras-chave – Lacre Eletrônico; Protótipo; Cabeça-de-Sé-
rie; Tag RFID; Transferência de Tecnologia.

I.  INTRODUÇÃO

A AMPLA e o LACTEC desenvolveram no âmbito de um 
projeto de P&D da ANEEL um lacre eletrônico para inibir o 
acesso aos padrões de entrada de energia em unidades de 
consumidores. 

O primeiro projeto chegou até a fase de protótipos e per-
mitiu uma avaliação inicial do conceito e da tecnologia. Esta 
validação foi bastante positiva motivando a Ampla e LAC-
TEC solicitar a ANEEL a continuação do projeto com obje-
tivo de tornar este protótipo em uma realidade de mercado.

Assim, foi submetido um novo projeto de P&D “Desenvo-
lvimento de Cabeça de Série e Validação em Campo do La-
cre  Eletrônico”,  ciclo  2005/2006,  sob  o  número  0383-
008/2005, cujo escopo contemplou desde a seleção de um 
fabricante, o desenvolvimento da engenharia de produto, a 
fabricação de cabeça de série e chegando a produção de um 
lote pioneiro de 45.000 unidades para testes em campo.

Este  trabalho,  portanto,  visa  descrever  esta  experiência 
pioneira, bem como apresentar os resultados e lições que se 
podem tirar deste empreendimento na visão dos três partici-
pantes do projeto: a concessionária, o centro de pesquisa e a 
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empresa fabricante.

II.  METODOLOGIA

O projeto anterior havia demonstrado o conceito e dado 
uma primeira avaliação funcional dos protótipos.

Para se chegar  a um produto cabeça-de-série foi funda-
mental que o desenvolvimento fosse realizado, desde seu iní-
cio, em uma parceria com uma empresa focada na industria-
lização e comercialização do produto.

Portanto, o primeiro passo do projeto atual foi a seleção 
desta empresa e a negociação e assinatura dos contratos.

A partir  do  protótipo  do  lacre  eletrônico  e do  contrato 
com a empresa selecionada, partiu-se para o desenvolvimen-
to do produto cabeça-de-série, em parceria da empresa com 
o LACTEC e concessionária.

Com o primeiro modelo desenvolvido foram então elabo-
rados e aplicados testes em laboratório para comprovar sua 
eficácia e ao mesmo tempo melhorar suas características físi-
cas para atender as necessidades da concessionária. No final 
desta fase um pequeno lote de peças foi montado e ensaiado 
em campo em condições reais de operação, resultando subsí-
dios necessários para o refinamento do projeto e construção 
de um lote piloto representativo.

Com a aprovação do cabeça-de-série inicia-se a produção 
gradativa do lote piloto com 45.000 unidades de lacres ele-
trônicos que serão aplicados em áreas ou regiões de altos ín-
dices de perdas comerciais, dando ao pessoal operacional e 
gerência de perdas da concessionária, condições de avaliar e 
se  familiarizar  com a nova  tecnologia.  Ao mesmo tempo, 
permite uma avaliação crítica do efeito da nova tecnologia 
na redução efetiva de perdas e elaboração de metodologia e 
logística de uso desta tecnologia recém criada no contexto 
da concessionária.

Em função disso, foi elaborado um roteiro com etapas a 
serem seguidas  durante  o  desenvolvimento  do  projeto  as 
quais são descritas a seguir:

- Definição do perfil da empresa fabricante;
- Levantamento de potenciais empresas para parcerias;
- Seleção da empresa, formalização de contrato e transfe-
   rência de tecnologia;
- Desenvolvimento, montagem e ensaios com o cabeça-
  de-série inicial;
- Aplicação de testes de laboratório;
- Refinamento do projeto visando lote pioneiro;
- Fabricação e montagem de um lote piloto significativo;
- Entrega e acompanhamento da instalação do lote piloto;
- Aplicação de testes de campo com o lote piloto;
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- Refinamento do projeto e realimentação do fabricante 
  com os resultados;
- Finalização do produto e inserção no novo produto no 
  mercado.

III.  VISÃO DA CONCESSIONÁRIA

A AMPLA tem aplicado esforços contínuos no desenvo-
lvimento de novas técnicas e procedimentos que possibili-
tem, a curto e médio prazo, a redução de seus índices de per-
das comerciais.

Neste sentido, uma das idéias propostas foi procurar redu-
zir as atuações fraudulentas nas instalações de seus medido-
res de energia, cuja ação se dá, na maioria das vezes, através 
da troca e/ou adulteração dos lacres utilizados para selar o 
gabinete que abriga os medidores.

A idéia proposta foi a de que se pudesse monitorar a inte-
gridade dos lacres durante as vistorias rotineiras de leitura 
dos medidores  e que os  mesmos pudessem informar ao o 
operador sobre sua situação de integridade e ainda permitis-
sem sua rastreabilidade.  O dispositivo deveria ser também 
de simples operação para que se pudesse empregá-lo em lar-
ga escala pela concessionária.

A.  Histórico
Ao longo dos anos, lacres vêm sendo utilizados para res-

tringir o acesso ao equipamento de medição instalado junto à 
unidade consumidora. A instalação de um lacre ou um selo 
que indique sua violação, quando houver tentativa de abertu-
ra, é o método ainda mais usado por permitir fácil acesso aos 
funcionários autorizados para a realização de manutenções. 

A instalação do medidor fora da unidade consumidora, em 
local de difícil acesso, é outra medida que tem sido utilizada 
para evitar ligações clandestinas, mas nem sempre esta pro-
vidência é possível porque exige toda uma reinstalação das 
entradas de energia ou apresentam restrições de outra ordem. 
A própria Ampla é pioneira na aplicação deste tipo de solu-
ção [1], [2].

Os lacres utilizados para selar o acesso aos padrões de en-
trada  de  energia  também receberam aperfeiçoamentos.  As 
primeiras versões eram feitas de arame com um pedaço de 
chumbo em uma das pontas. O baixo ponto de fusão e a ma-
leabilidade deste metal permitiam ligar as duas extremidades 
do arame fazendo com que o rompimento deste elo ficasse 
bastante visível. Esta solução foi aplicada por longo tempo, 
mas se mostrou bastante frágil, pois era facilmente burlável. 

Com o desenvolvimento de novos polímeros, foi possível 
a fabricação de lacres plásticos. Além de apresentar um cus-
to menor, esta solução traz uma série de vantagens como nu-
meração identificadora exclusiva, menor peso e, ponto muito 
importante, contribuiu com o meio ambiente uma vez que o 
chumbo apresenta alta toxicidade [3]-[5]. É importante aqui 
destacar que este invento, com registro de patente interna-
cional, foi criado por um brasileiro, Eduardo de Lima Castro 
Netto (US Patent 4.106.801 – 1978) e sua utilização não se 
restringe a medidores de energia, mas uma infinidade de ou-
tras  aplicações  [6]. No entanto,  para  combater  o  furto  de 
energia, a solução de um lacre, que poderíamos chamar de 
‘passivo’, já não está trazendo os mesmos resultados que tra-

zia outrora. Verdadeiras quadrilhas especializadas em burlar 
os mecanismos de segurança dos padrões de energia, exigem 
soluções mais radicais. Daí a solução de desenvolver um la-
cre eletrônico [7], [8].

B.  O Conceito do Lacre Eletrônico
Idealmente, para o novo lacre, o mesmo deveria apresen-

tar capacidade de memória para gravação de dados de cada 
cliente,  deveria  permitir  algum  tipo  de  sinalização  para 
quando o mesmo fosse violado, ser de baixo custo e requerer 
nenhuma manutenção. De encontro com essas necessidades, 
a tecnologia RFID [9], [10] mostrou-se bastante promissora. 
Pois, além de passivo, ou seja, não requerer fonte de alimen-
tação para operar, com um dispositivo RFID, ou tag RFID, é 
possível  que  informações  da  unidade  consumidora  como 
nome do cliente, endereço e o número do registro perante a 
concessionária possam ser gravadas individualmente. Assim, 
no momento em que o funcionário da concessionária efetua 
a leitura mensal do consumo, coleta também a informação 
contida no  lacre eletrônico. Para o caso da sinalização de 
violação, a solução foi a criação de um mecanismo associa-
do ao  tag RFID que o danifica quando houver tentativa de 
burla.  Portanto,  caso  a  identificação  do  lacre  não  ocorra, 
abre-se uma ordem de vistoria na unidade consumidora.

Para uma melhor garantia deste processo, foram conside-
rados dois tags contendo as mesmas informações: um deles 
suscetível de ser danificado quando da tentativa de violação 
e, o outro, que fica intacto para comprovar as informações 
da unidade consumidora. Desta forma, considerando-se que 
não tenha havido rompimento do lacre, o coletor de dados 
do leiturista obtém duplamente a informação e registra em 
sua memória. Nesta configuração, considera-se no processo 
interno da concessionária que, caso haja apenas uma leitura, 
o lacre foi  violado.  A configuração de um lacre contendo 
apenas um tag também está disponível e poderá ser utilizado 
de acordo com a necessidade da concessionária.

A questão da rastreabilidade do lacre convencional é um 
dos pontos fundamentais nesta logística de combate à fraude. 
Soluções de numeração serial e código de barras não tiveram 
êxito no processo de rastreabilidade devido ao processo de 
leitura e cruzamento de informações para manter o banco de 
dados atualizado. No primeiro caso pela dificuldade em ano-
tar longos números seriais e, o segundo, porque a leitura de 
código de barras é um processo não confiável quando o lacre 
fica exposto às intempéries e deposição de sujeira.

No caso do lacre  eletrônico as informações da unidade 
consumidora ficam gravadas no tag RFID. Os dados coleta-
dos durante o processo de leitura que não coincidirem com o 
cadastro daquele cliente, disparam automaticamente na con-
cessionária a abertura de um processo de verificação. Inibe-
se assim o roubo de lacres para execução de fraudes. Na fi-
gura 1 é apresentada uma simulação do procedimento de lei-
tura do lacre com um coletor de dados que o leiturista utiliza 
como padrão para a coleta das leituras de consumo. Portan-
to, com este equipamento ele pode fazer duas operações: co-
letar visualmente a leitura do consumo indicada no medidor 
que  registra  através  do  teclado  no  coletor  e,  em seguida, 
aponta a antena do equipamento para o lacre quando, auto-



maticamente, é feita a leitura dos tags.
Em resumo, no lacre são armazenados código eletrônico e 

dados específicos para cada medidor possibilitando benefí-
cios para as concessionárias, tais como, a redução dos custos 
de inspeção, pois a inspeção do medidor passa a ser realiza-
da de forma automática no momento da leitura do medidor e 
também maior rastreabilidade dos lacres, que por sua vez, 
através do código de identificação único associado ao clien-
te, pode-se manter um melhor controle da utilização e locali-
zação dos lacres.

Figura 1. Exemplo de uso do lacre eletrônico com coletor
de dados Workabout PRO - PSION.

IV.  VISÃO DO CENTRO DE PESQUISAS

O primeiro projeto de P&D entre Ampla e Lactec no tema 
Lacte Eletrônico teve como resultado a criação de um protó-
tipo baseado no conceito descrito, sendo este, subsídio para 
o projeto ora focado (PI0503404-3; PI0703181-5).

De  início,  partimos  de  uma proposta  discutida  junto  a 
AMPLA, onde o equipamento conceito, ilustrado na figura 
2, seria  composto por três partes distintas e bem definidas 
que são: o  Lacre-Eletrônico, o Leitor de Lacres  e Sistema 
de Gerenciamento, descritos como se segue:

Figura 2. Topologia inicialmente proposta para o projeto.

A.  Dispositivo Lacre Eletrônico
Ilustrado na figura 3, o Lacre Eletrônico é constituído fisi-

camente por um ou dois tags RFID (itens D e C na figura 3), 
que é um componente eletrônico provido de um  chip com 
processador, memória e antena para recepção e transmissão 
de dados e que não requer fonte alimentação (figura 4), tor-
nando-se ativo quando da aproximação de um leitor apro-
priado que, por sua vez, transmitindo via RF, as informações 
que estão em sua memória para o leitor. Associado a este, te-

mos também um Dispositivo Mecânico, para o qual foi de-
senvolvido duas opções, uma constituída de um tags RFID 
associado a uma mecânica que destruirá um dos tags (itens 
B e E na figura 3) quando o lacre é violado ou quando o 
cabo que o prende é cortado, impedindo este de transmitir os 
dados armazenados em sua memória.

Outra opção de protótipo desenvolvida na época foi a de 
um ou mais  tags RFID, inseridos em uma lingueta plástica 
com sistema de travamento, projetada para ser inserida num 
dispositivo tipo trava na posição entre a tampa e a base da 
caixa do medidor de energia,  de forma a travar a tampa à 
caixa, obrigando sua destruição por meio de lâminas afiadas, 
quando retirada ou quando for necessária a abertura do me-
didor. Este conceito, apesar de eficiente, não foi bem aceito, 
pois necessitaria de modificações no layout da caixa do me-
didor de energia por  parte dos fabricantes de medidores e 
também por não se aplicar aos medidores antigos. A figura 5 
ilustra o protótipo nesta versão.

      
Figura 3. Protótipo conceito do Lacre Eletrônico.

Figura 4. Tags RFID inlay.

Figura 5. Outra versão do protótipo conceito
para o lacre conjugado ao medidor.

B.  Leitor de Lacres
Este é o dispositivo portátil de leitura constituído de uma 

antena especial, um leitor de tags RFID e um coletor de da-
dos específico utilizado pela concessionária, que no caso é 
um Workabout da PSION. Esse módulo de leitura conta tam-
bém com um micro-circuito  responsável  pela  interface  de 
dados entre o leitor de tags RFID e o coletor de dados. Essa 
interface é feita por meio de conector RS232, interface ópti-
ca, ou outro tipo de terminal de comunicação de dados, de-
pendendo do tipo coletor adotado.



O protótipo módulo Leitor de Lacres Eletrônicos, foi pro-
jetado para operar com o coletor de dados PSION  Worka-
bout já  em uso, na época,  pela concessionária.  O projeto, 
que tem como diagrama de blocos a figura 6, é um dispositi-
vo portátil composto por uma antena sintonizada, um leitor 
de tag RFID, um circuito de controle de consumo e um cole-
tor de dados padrão. A antena foi projetada para que seja 
possível a leitura a uma distância de pelo menos 5cm, to-
mando-se como base para seu projeto recomendações restri-
tas do fabricante do leitor RFID.  O circuito do módulo lei-
tor conta com um circuito elevador  de tensão responsável 
elevação da tensão de bateria (7,2V) para os 12V necessá-
rios para o funcionamento do leitor RFID. A interface serial 
é feita via conector RS232, podendo ser adaptada para ou-
tros formatos, dependendo do modelo de Coletor de dados 
adotado. O diagrama de blocos ilustrado pela figura 6 sinte-
tiza o conceito do Leitor de Lacres Eletrônicos e a figura 7 
apresenta o protótipo do leitor.

Com a evolução da tecnologia, optou-se hoje, pelo uso de 
um Workabout PRO já com uma placa leitora  RFID como 
acessório de fábrica. O mesmo vem também equipado com 
GPRS, GPS e Bluetooth.

Figura 6. Diagrama do Leitor de Lacres Eletrônicos.

Figura 7. Protótipo conceito do Leitor de Lacres Eletrônicos.

C.  Software de Leitura e Interface com o Sistema
O programa foi elaborado em plataforma OVAL de propri-

edade da  PSION fabricante do coletor  Workabout. No pro-

grama foram carregados os comandos de operação do leitor 
de  tags  da  FEIG (modelo  RR-IDISC-MR100-A),  de  que 
opera sobre os padrões da norma ISO/IEC15693 para comu-
nicação em 13,56MHz. Este programa é o responsável por 
efetivar a comunicação do coletor  Workabout com o leitor 
de tags RFID, enviando comandos para a leitura e verifica-
ção de dados,  bem como armazenamento das informações 
contidas nos tags na memória interna do coletor, associando 
estas os demais dados padrões da concessionária,  colhidos 
pelo operador em campo. 

Através de uma interface específica do Workabout os da-
dos são lançados no sistema de gerenciamento da concessio-
nária permitindo, através de um programa de banco de dados 
fazer a correlação das informações colhidas em campo com 
o que está armazenando nos registros de cada cliente.

A figura 8 ilustra uma página deste sistema com informa-
ções dos números individuais dos tags dos lacres colhidas 
durante os testes com o protótipo.

Figura 8. Página do sistema com dados colhidos durante os testes.

Estando de acordo os resultados, concluiu-se, o projeto de 
criação conceito do lacre eletrônico para uso em testes de 
campo bem como, providenciou-se o registro da patente da 
invenção junto ao INPI (PI 0503404-3).

V.  A ETAPA DE NEGOCIAÇÃO COMERCIAL

A.  Seleção do Fabricante
Como definido na metodologia,  previa-se uma etapa de 

definição do perfil da empresa que poderia vir a ser o fabri-
cante do lacre eletrônico. Com a definição deste perfil, bus-
cou-se no mercado empresas que se enquadrassem nestas ca-
racterísticas. Uma das premissas básicas é de que o produto 
pudesse ser comercializado para qualquer concessionária de 
energia  que  aderisse  a  esta  solução  de  combate  à  fraude. 
Além disso,  o lacre poderia  ter aplicações em outros seg-
mentos econômicos, ocupando o espaço dos lacres tradicio-
nais onde estes já não atendem aos requisitos de segurança.

Sendo, portanto, um produto com possibilidade de utiliza-
ção em larga escala, foi definido que o perfil da empresa ti-
vesse basicamente as seguintes características:



1) Empresa com histórico de busca constante de inovação 
     na sua linha de produtos;
2) Que tivesse experiência de comercialização no setor 
    elétrico;
3) Capacidade de produção em larga escala; 
4) Boa capilaridade de distribuição e
5) Tivesse disponibilidade financeira para bancar parte do 
     investimento necessário para o sucesso do projeto.

Por questão de ética, não serão mencionadas as empresas 
que foram prospectadas durante esta etapa,  que foi capita-
neada  pelo  LACTEC,  como  instituição  de  pesquisa,  mas 
sempre acompanhada e respaldada pela AMPLA. Neste pro-
cesso, houve forte sinergia com a 3M do Brasil, que se mos-
trou interessada e atendia a todos os pré-requisitos elenca-
dos.

B.  Negociação do Contrato Entre as Empresas
Para iniciar as negociações, foi assinado entre as três par-

tes (concessionária,  instituto de pesquisa e concessionária) 
um Termo de Confidencialidade que permitiu uma abertura 
mais aprofundada das informações técnicas do projeto para 
o fabricante. 

Após análise do fabricante sobre a viabilidade do projeto 
e decisão pela continuação do processo de produção partiu-
se para a elaboração da minuta do Contrato de Licença de 
Uso dos Direitos da Patente, instrumento jurídico que esta-
belece os direitos e deveres de cada uma das partes. Esta eta-
pa teve uma duração bem maior que a prevista, devido aos 
seguintes fatores:

- Prazos exigidos pelos departamentos jurídicos das três 
partes para análise das cláusulas contratuais, principalmente 
porque  não  havia um exemplo ou experiência anterior  de 
projeto de P&D ANEEL que pudesse servir de modelo.

- Não havia ainda o novo manual da ANEEL e portanto 
haviam questões abertas,  tal como a forma de retorno dos 
royalties para a concessionária e sociedade.

- A necessidade da aprovação do contrato pela matriz nos 
EUA, que adicionou um passo a mais de negociação, isto 
é, a apreciação por parte do jurídico da matriz.

As cláusulas  que demandaram maior  tempo para  serem 
equacionadas no contrato foram:

- A cláusula de não exclusividade;
- A cláusula do direito de propriedade da patente advinda 
  de aperfeiçoamentos do produto;
- A cláusula do território da licença de fabricação e dos 
  royalties correspondentes.

Finalmente o contrato foi assinado com data de 28 de Ju-
lho de 2008.

VI.  A VISÃO DO FABRICANTE

No mundo inteiro, a divisão de Produtos Elétricos da 3M 
busca cada vez mais aumentar sua participação nos segmen-
tos de transmissão e distribuição de energia. No segmento de 
distribuição de energia, tem buscado desenvolver novos pro-
dutos alinhados com a tendência da migração das linhas de 

distribuição aéreas e subterrâneas, entretanto, essa tendência 
no Brasil e nos outros países da América Latina, acontece 
num ritmo mais lento do que em países da Europa e Estados 
Unidos. Por este motivo, a 3M do Brasil, que é uma das sub-
sidiárias da corporação 3M com alta capabilidade técnica e 
financeira para P&D, resolveu buscar  um nicho específico 
significativo para o mercado brasileiro e conseqüentemente 
da América Latina. Dando início assim, a incessantes pes-
quisas em soluções antifurto, produtos estes que possui pro-
funda relevância para as concessionárias de energia, o lacre 
eletrônico foi mais um produto que nasceu desta iniciativa.

A.  A aprovação do interesse da 3M pelo produto
Na 3M, a transformação de idéias em sucessos comerciais 

é chamada de Inovação. Deve-se ter em conta que não existe 
uma fórmula para isso, existem sim princípios a serem segui-
dos e requisitos a serem cumpridos, conforme o modelo de 
negócios definido para cada empresa. No caso da 3M, o mo-
delo de negócios é o crescimento através do lançamento de 
novos produtos.  Para outras empresas pode ser através de 
novos serviços ou modelos de negócios, para uma instituição 
de ensino, por exemplo, podem ser novos métodos de educa-
ção e etc. Aqueles que desejam implementar um processo de 
inovação em sua empresa devem cuidar para que todos na 
organização entendam que inovação é um processo que re-
quer altos investimentos e longo prazo. Porém, o retorno de 
um processo de inovação bem conduzido é muito grande e 
compensador.

“Imaginação é mais importante do que o conhecimento.  
O  conhecimento  é  limitado,  enquanto  que  a  imaginação  
abraça o mundo todo, estimulando o progresso, dando à luz  
a evolução”. Albert Einstein.

A 3M estava em busca de um produto que inibisse o furto 
de energia  elétrica,  problema este enfrentado  por  diversas 
concessionárias de energia elétrica em todo o Brasil, ao efe-
tuar uma busca de patentes, encontrou-se um produto deno-
minado lacre eletrônico, desenvolvido pelo LACTEC junto 
com a AMPLA, iniciou-se então a parceria destas três gran-
des empresas para a industrialização do protótipo funcional 
do lacre eletrônico.

Um bom processo para execução do desenvolvimento de 
produtos é tão importante quanto o perfil das pessoas envo-
lvidas. A disciplina em se seguir um bom processo é o que 
garante a eficiência em se transformar idéias em produtos de 
sucesso. O processo mais conhecido para introdução de no-
vos produtos, STAGE GATE, existe desde 1957, na sua for-
ma linear, como esquematizado abaixo (figura 9).

Nesse processo, as etapas são executadas de forma linear 
e seqüencial do início ao fim. Estudos mais recentes, mos-
tram que o processo na realidade, é formado por dois sub-
processos,  sendo  o  inicial  randômico  e  o  segundo  linear, 
conforme ilustra a figura 10 a seguir.

O primeiro subprocesso requer pessoas criativas por ser 
um processo randômico, onde as idéias são constantemente 
reformuladas e os conceitos são revistos. A segunda parte do 
processo é linear e deve ser executado por pessoas discipli-
nadas e lineares. Portanto, dois perfis de pessoas são reque-
ridos  para  uma execução  eficiente de  desenvolvimento de 



produtos, criativos e lineares; porém, os líderes dos projetos 
devem ser pessoas criativas com capacidade de assumir ris-
cos. As pessoas com essas capacidades possuem uma alta in-
tuição para não matar boas idéias em seu início.

Figura 9. Processo STAGE GATE.

Figura 10. Processo para introdução de novos produtos.

O processo de introdução de novos produtos traz consigo 
um alto risco inerente e por se tratar do processo mais com-
plexo e abrangente dentro de uma empresa, exige uma disci-
plina muito grande na sua execução.

Uma das ferramentas mais eficientes para mitigar riscos é 
o “Design for Six Sigma”. Trata-se de uma coleção de ferra-
mentas matemáticas estatísticas que são aplicadas conveni-
entemente em cada estágio do processo de desenvolvimento 
de produtos. 

A aplicação de ferramentas desse tipo tem como objetivos 
manter a disciplina do processo, alinhar todas as áreas envo-
lvidas no desenvolvimento de uma idéia e mitigar riscos pro-
venientes da falta de informação e de suposições errôneas, 
como:

- Falta de entendimento das etapas iniciais do processo; 
- Falta de pesquisa e análise do mercado;
- Falta de disciplina em seguir o processo;
- Falta de diferencial do produto a ser desenvolvido;
- Ouvir a voz dos clientes;
- O nosso produto é muito bom e o cliente o comprará;
- Só a nossa marca já é garantia de sucesso;
- O retorno do investimento será garantido;
- O produto se vende por ele mesmo, a nossa tecnologia é 
  superior e o cliente valoriza isso, os concorrentes não
  terão capacidade de reagir a tempo, corrigiremos os
  problemas após as vendas se iniciarem, etc.

A inovação não é acidental. Ela é o produto de um con-
junto complexo de princípios e práticas que suportam a com-
binação de tecnologia e criatividade para satisfazer as neces-

sidades dos clientes.  A inovação depende de pessoas, de lí-
deres que encorajem, equipes que trabalhem com determina-
ção e imaginação e de clientes que expressem suas necessi-
dades e opiniões durante o processo.

B.  Engenharia de Produto
O primeiro passo para transformação de um protótipo em 

produto comercialmente viável é a engenharia de produto. 
Mas,  fazer  a  engenharia  de produto  não é uma tarefa  tão 
simples, pois uma produção em massa exige condições de 
repetibilidade das características técnicas que num protótipo 
nem sempre é possível. Além disso, questões de custo e es-
cala de produção são considerados no processo.

A 3M em parceria com a AMPLA e o LACTEC, traba-
lhou com o objetivo de tornar os protótipos desenvolvidos 
no projeto anterior, em um produto comerciável e manufatu-
rável.

Com base no design e mecanismo já previamente desen-
volvido e patenteado [11]-[13], a 3M, através de ferramentas 
para analise como FMEA (Analise de Modo e Efeito da Fa-
lha), exemplificada pela figura 11, e mesmo nos requisitos 
de aplicação deste produto, identificando a possibilidade de 
realizar algumas melhorias no design interno e externo do la-
cre, bem como a adequação do mesmo aos requisitos de fun-
cionamento e durabilidade exigidos.

Figura 11. Exemplo de planilha do FMEA.

Neste processo, foram desenvolvidas algumas versões de 
protótipos, ilustradas na figura 12, através de usinagem, uma 
vez  que todas  as  peças  deveriam representar  a  resistência 
mecânica  que  o  produto  final  apresentará,  possibilitando 
identificar  as oportunidades  de melhorias,  ajustes necessá-
rios, bem como a otimização de peças, contemplando a ma-
nufatura deste produto. 

Auxiliados por softwares especializados, muitas das simu-
lações foram executadas eletronicamente,  sendo os demais 
testes simulados em protótipos funcionais, que foram essen-
ciais para a simulação de aplicação e funcionamento geral 
do  conjunto  que  contempla  o  sistema  de  segurança,  tais 
como:

111 222 333 444 555 666 777

222 333 444

222 333 444

111 222 333 444 555 666 777

222 333 444

222 333 444

111 222 333 444 555 666 777

222 333 444

222 333 444



- Distancia de leitura;
- Capacidade de armazenamento de informações;
- Tempo de leitura;
- Gerenciamento de informações inseridas nos lacres.

Protótipo  Inicial
           

Segundo  Protótipo
         

Terceiro  Protótipo
    

Quarto  Protótipo
    

                                              (Primeiro Lote Piloto – 20 Pe -
ças)

Figura 12. Processo de engenharia de produto do
Lacre Eletrônico.

Figura 13. Coletor de Dados PSION adicionado de leitor RFID para coletas 
de informações do Lacre Eletrônico.

Através de uma analise mais crítica, com amostragem de 
protótipos maior, chegou-se a um produto que atende os re-
quisitos de segurança, sendo este inviolável e conceito ino-
vador. Focando a fase de manufatura, tratando-se de peças 
extremamente pequenas, de altíssima precisão, algumas alte-
rações foram necessárias para a realização da montagem do 
conjunto. Algumas partes críticas do produto foram posicio-
nadas  estrategicamente,  para  evidenciar  qualquer  tentativa 
de violação que mesmo venha a sofrer.

Adicionalmente o produto ainda conta com sistemas de fi-
xação interna, onde uma vez que o produto seja montado, 
não é permitido o desmembramento posterior.

Esse novo conceito de lacre exige a utilização de um lei-
tor  de  tags  RFID [14]  adicionado a um coletor  de  dados 
[15], [16] ou palmtop de uso da concessionária (figura 13).

Este dispositivo de leitura será utilizado no momento da 
instalação,  certificando que o lacre foi instalado conforme 
desejado, bem como nas rotinas de inspeções de inviolabili-
dade desses equipamentos durante as inspeções de campo.

O sistema de fechamento do lacre proporciona a vedação 
contra umidade e garantia contra violação, pois o acesso as 
partes internas são restritas, fazendo-se necessário destruir o 
produto, evidenciando a fraude ocorrida.

Diversos estudos foram realizados sobre as evoluções do 
protótipo, sempre com o objetivo de verificar quanto o pro-
duto estaria atendendo aos requisitos técnicos do escopo do 
projeto. Foram elaborados inúmeros testes para avaliar o de-
sempenho do lacre eletrônico em condições reais de aplica-
ção, através de FMEA realizado com o time composto pelas 
três empresas, foi possível analisar os efeitos e modos de fa-
lha, os quais eram eliminados a cada versão do protótipo. 

Realizando um trabalho sobre o protótipo, foram verifica-
das  oportunidades  de  melhoria  para  a  industrialização  do 
produto,  visando  um produto  mais  robusto,  atendendo  as 
normas nacionais do setor energético, facilidade para manu-
fatura do produto, bem como o atendimento a todos os re-
quisitos solicitados pelo cliente. A cada versão desenvolvida 
realizava-se um FMEA, onde se verifica todas as possibilida-
des. 

C.  Resultados Preliminares
Foram desenvolvidas  20  peças  que  estão  instaladas  em 



consumidores da Ampla. A figura 14 ilustra a instalação do 
lacre em um consumidor, tendo o lacre convencional instala-
do em paralelo. A figura 15 mostra a instalação do lacre di-
retamente no cliente, sem o uso de lacre convencional.

A experiência de campo na Ampla trouxe alguns aperfei-
çoamentos necessários ao projeto, tais como:

- Diminuição do comprimento do cabo de aço, e
- Necessidade de um filme para treinamento dos
  operadores na instalação e uso da nova tecnologia.

Figura 14. - Instalação do lacre em caixa de medição em campo.

Figura15. Lacre instalado em campo.

VII.  AVALIAÇÕES E CONCLUSÕES

Este projeto apresentou a descrição de uma experiência 
pioneira e inovadora para AMPLA, LACTEC e 3M. O pro-
cesso de aprendizado foi necessário já que não havia expe-
riência neste tipo de iniciativa utilizando recursos regulados 
pela ANEEL.

A negociação com o fabricante da licença de uso da pa-
tente foi uma das fases de maior aprendizado do projeto.

A engenharia de produto foi outra fase em que a contri-
buição das três empresas (centro de pesquisa, usuário e fa-
bricante) foi importante para o desenvolvimento de um pro-
duto que atenda as necessidades exigidas pelo setor elétrico 
brasileiro.

O primeiro lote pioneiro do lacre está em fase de produ-
ção e deverão ser instalados em campo para validar o produ-
to e o novo conceito desenvolvido

Como o projeto tem características inovadoras será neces-
sário um estudo de logística e de impacto e mudanças no 
procedimento  interno  da  concessionária  e  do  pessoal  de 
campo para adotar este novo conceito de lacres.

Assim sendo pretende-se realizar  o  pedido  de  financia-

mento da ANEEL para a última etapa do processo de inova-
ção para inserção do projeto no mercado.

Como finalização do projeto de desenvolvimento, foram 
protocolados junto ao INPI os pedidos de patente de inven-
ção  [11]-[13]  que  receberam  os  números  PI0503404-3; 
PI0703181-5 e PCT/BR2008/000168.
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