






VIABILITY FEASIBILITY DESIRABILITY

DESIGNADMINISTRAÇÃO ENGENHARIA

INOVAÇÃO





Educacional:

Trabalhos de conclusão de curso;

Iniciação científica e tecnológica;

Concursos Acadêmicos;

Patrocínios com contrapartida;

Pesquisa aplicada – Edital Mauá;

PAE (Projetos e Atividades Especiais);

Hackatons;

Programa de estágio.

Empresarial:

Consultorias;

Pesquisa aplicada

Treinamentos

Soluções em ensaios e simulações

Calibração de instrumentos

Desenvolvimento de projetos de produtos 

ou serviços

Prototipagem rápida.



Confidencial Custo Duração

Trabalhos de Conclusão de Curso

Objetivo: Propor temas aos alunos para
desenvolvimento do trabalho de conclusão de
curso. Orientar o desenvolvimento do TCC por
profissionais da empresa e professores.

Cases:
• Volkswagen: Otimização da manufatura da linha

da Saveiro (+4 veículos/dia);
• Ergolife Fitness : Desenvolvimento de protótipo

de uma bicicleta elíptica;
• ITEB: Implementação de um sistema

ergonômico voltado para a segurança no
trabalho;

• Pró Polpa: Processamento de preparados de
maracujá para mescla de sorvete;

• Rubitherm Technologies: Desenvolvimento de
recipiente térmico para bebidas com o emprego
de material de mudança de fase (PCM);

Benefícios:
• Desenvolvimento de projetos de melhorias de

processos de manufatura, vendas, logística, engenharia;
• Introdução de temas da indústria 4.0;

18
meses



Objetivo: Inserir os estudantes nas atividades de
pesquisas científicas e tecnológicas visando
colocá-lo em contato com os fundamentos
teóricos e as metodologias práticas/aplicadas
para desenvolver um projeto com
acompanhamento de um professor orientador
e/ou representante da empresa.

Cases:

• Metalfrio: Desenvolvimento de novo dispositivo
para refrigeradores;

• AMBEV: Otimização de fábrica;

Benefícios:
• Identificação de talentos;
• Pesquisa foca as necessidades da empresa;
• Desenvolvimento de produtos;

• Científica: Apoio dos professores;
• Tecnológica: Apoio de professores e

representantes da empresa;

Iniciação Científica e Tecnológica

Confidencial Custo Duração

Confidencial Custo Duração

12
meses

12
meses

Científica

Tecnológica



Concursos Acadêmicos

Objetivo: Desafio lançado por empresas aos
alunos, para desenvolvimento de novos
produtos e serviços. A autoria fica vinculada ao
aluno o direito a produção a empresa

Cases: 
•  Tramontina: Lixinho de cozinha;
•  GM: Mobilidade em 2030;
• Goodyear: Serviços ao longo de uma rodovia

que não utilize borracha;
•  Brastemp: Design de máquinas.
•  Mercedes-Benz: O futuro do transporte de 

passageiros em massa nas grandes capitais.

Benefícios:
• Desenvolvimento de produtos;
• Identificação de talentos;

* Taxa administrativa e premiação;

Confidencial Custo Duração

*

12
meses



Patrocínio com contrapartida
Confidencial Custo Duração

*

De 
acordo 
com o 
acordoObjetivo: Doação ou aquisição a valore abaixo do

mercado de equipamentos e softwares mediante a
contrapartidas do IMT

Cases: 
•  Advantech: Servidores e softwares;
•  Mazak: Centro de usinagem horizontal;
• Seman: Sistema de movimentação de cargas;
• Prometeon: Recursos financeiros para reforma de

laboratório.

Benefícios:
• Utilização dos laboratórios e salas da instituição para workshops e treinamentos;
• Participação de eventos internos;
• Projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento.



Confidencial Custo DuraçãoPesquisa Aplicada - Edital Mauá 

Objetivo: Participação em conjunto do IMT com as
empresas no Edital Mauá de pesquisa (investimento
financeiro pelo IMT) e em chamadas de órgãos de
fomento.

Benefícios:
• Participação de professores especialistas no desenvolvimento dos projetos de

pesquisa;
• Redução no investimento para realização do projeto de P&D;
• Poderão ser aprovadas propostas com orçamento total superior a R$ 200 mil, com

limite de até R$ 500 mil dando apoio financeiro do IMT.
• Critério de avaliação: A existência ou o potencial de se estabelecer cooperação com

contrapartida financeira de empresas;

De 
acordo 
com o 

projeto



• Processos químicos incentivados por micro-ondas;
• Conservação de Produtos Alimentícios;
• Processos Oxidativos na remoção de poluentes;
• Controle, Automação e Robótica;
• Engenharia de Materiais;
• Manufatura Avançada;
• Educação em Engenharia;
• Motores de Combustão interna; 
• Sistemas Eletrônicos Embarcados;
• Sistemas Particulados; 
• Processos de Fabricação e Projeto Mecânico;
• Modelagem Computacional de Estruturas;
• Sistemas Mecatrônicos Inteligentes e Robótica (SMIR);
• Materiais de Construção Civil;
• Tratamento Biológico de Águas Residuárias. 

Pesquisa Aplicada - Linhas de Pesquisas



Confidencial Custo Duração

PAE – Projeto e Atividades Especiais 

Objetivo: Eletiva aberta a todos os cursos
(engenharia, design e administração), não possui
provas, apenas projetos e ministrado por
representante das empresas.

• Volkswagen: Aplicação de troca rápida de 
ferramentas SMED;
• Advantech: Aplicações de manutenção 
preditiva;
• NSK Rolamentos: Minicarros Mauá;
• ITEB: Aplicações de OEE em Linhas de 
Produção Industrial;
• Meta Brasil, Makita e Ciser: Uso, organização 
de manutenção de ferramentas; 

Benefícios:
• Identificação de talentos;
• Colocar o aluno em contato com a empresa;

6
meses



Confidencial Custo Duração

Design Thinking * MVP Protótipo

Hackathon

Objetivo: É uma maratona de 2 a 5 dias onde é
lançado um desafio de criação de um produto
ou serviço.

*Minimum Viable Product

Cases:

• Kimberly-Clark – Aplicação dos lenços
umedecidos(design/adm./eng./mãe);

• Globo – Formato de captação de imagem
holográfica;

• Ultragaz - Novos mercados para utilização
do Lavapor;

Benefícios:
• Criação de um Conceito de produto ou serviço;
• Identificação de Talentos;
• Treinar novos modelos de inovação (design,

thinking,..);

2-5
dias



Confidencial Custo Duração

Programa de Estágio

Objetivo: Elaboração de programa de estágio,
onde grupos de estagiários são formados para
elaborar um projeto completo, com visão em
todas as etapas do desenvolvimento.

• Programa de férias;
• Feiras de estágios;
• Programa continuado (central de estágios);

Cases:

• GM – Estágio de férias;
• Ultragaz – Estágio de férias;

Benefícios:
• Preparar estudantes para atuar em áreas

estratégicas no futuro próximo;
• Identificação de talentos;

De 
acordo 
com o 

projeto



Número de trabalhos: em média 220

Número de participantes: em média 9.000

Período: outubro 

Tipo de público: externo e interno (faixa etária variada)

Eureka



Centro de Pesquisas – Áreas de atuação

Alimentos Design

Eletrônica e Telecomunicações Mecânica

Micro-ondas Mobiliário Corporativo Automotiva

Análise Sensorial

Edificações e Equipamentos



Tráfego ViárioPLM & Manufatura Digital Química, Tintas e Vernizes

Centro de Pesquisas – Áreas de atuação

Birô de CompetitividadeCalibração de instrumentos Logística

Internet das Coisas (IoT) Manufatura Avançada Metrologia



Alimentos

• Desenvolvimento de novos produtos;

• Otimização de produtos e processos de fabricação;

• Assessoria na implantação de unidades produtoras de alimentos;

• Determinação de vida-de-prateleira;

• Análise Sensorial;

• Implantação de Boas Práticas de Fabricação;

• Sanificação e higienização em linhas de produção;

• Pesquisa Bibliográfica;

• Desenvolvimento de Projetos de Embalagem;

• Balanceamento de Linhas de Envase;



Análise Sensorial 

• O Laboratório de Análise Sensorial e Estudos de Consumidores do Instituto Mauá de

Tecnologia foi implantado em 1996. Nele realizam-se estudos e treinamentos para os

setores de Alimentos, Embalagens, Cosméticos, Higiene Pessoal, Limpeza,

Automobilístico, Tintas e Serviços;

• Os projetos são customizados e englobam;

• Testes sensoriais - discriminativos (diferença), descritivos, afetivos (aceitação e

preferência);

• Estudos de consumidores - percepções, comportamental, posicionamento de produto,

segmentação de mercado, tendências, focus group;



Design

• Desenvolvimento de novos produtos (criação);
• Pesquisa de consumidor e de mercado;

• Pesquisa de tendências;
• Desenvolvimento de novos conceitos de produtos;
• Consultoria em design e inovação (design thinking);

• Avaliação de produtos (ergonomia, materiais, etc);
• Confecção de protótipos;
• Treinamentos;

• Design de serviços;



Edificações e Equipamentos

• Recebimento Técnico e Legal;

• Comissionamento Tecnológico;

• Testes e Ensaios Tecnológicos;

• Auditoria e Vistoria Física e Documental - Certificação de Conformidade;

• Elaboração de Manuais e Procedimentos Padrões;

• Treinamentos Técnicos e Gerenciais;

• Gerenciamento e Fiscalização de Obras, Reformas e Melhorias.



Eletrônica e Telecomunicações

• Desenvolvimento de:

• Software e Eletrônica Embarcada;

• Sistemas de Automação e Controle;

• Ensaios Eletromagnéticos;

• Internet das Coisas.

• Laudos e Ensaios técnicos;



Mecânica

• Análises de novos produtos e matérias-primas;

• Realização de pesquisa e desenvolvimento;

• Realização de ensaios, testes, certificações e pareceres técnicos;

• Elaboração de projetos de consultoria, planejamento e treinamento especializado;

• Ensaios de estáticos para peças automotivas;

• Ensaios dimensionais diversos.



Micro-ondas

• Pesquisa e Desenvolvimento em :

• processos industriais;

• secagem;

• tratamentos térmicos;

• catalização de reações químicas.

Laboratório com 30 patentes e diversos avanços científicos na área: 

Produção limpa de monômeros;

Hidrólise ácida de bagaço de cana de açúcar;

Termoelastômero de cana-de-açúcar;

Biodiesel  de óleos vegetais;

Etileno por desidratação de etanol;

Reciclagem química de PET;

Hidrólise de bagaço de cana de açúcar.



Mobiliário Corporativo

• Realização de pesquisa tecnológica;

• Realização de ensaios, testes, certificações e pareceres  técnicos;

• Elaboração de projetos de consultoria, planejamento e treinamento especializado;

• Avaliação para desenvolvimento de novos produtos;

• Avaliação de conformidade à editais.



Automotiva

• Ensaios gerais de motores de combustão interna e elétricos em dinamômetros;

• Ensaios de durabilidade e desenvolvimento de motores de combustão interna e elétricos em dinamômetros;

• Ensaios de avaliação de gasolinas de motores de combustão interna em dinamômetros segundo a ABNT NBR
16038:12;

• Adequação de motores de combustão interna leves e pesados para o uso de combustíveis alternativos;

• Pesquisas para melhoria da eficiência de motores de combustão interna;

• Elaboração de projetos de consultoria, planejamento e treinamento especializado;

• Ensaios de veículos leves e pesados, incluindo motocicletas, para avaliação de desempenho;

• Benchmarking de motores e veículos leves e pesados, incluindo motocicletas;

• Ensaios de durabilidade em veículos leves e pesados, incluindo motocicletas;

• Realização de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento na área automotiva a partir de solicitações de cliente
e parceiros.



PLM & Manufatura Digital

• Projetos de Integração CAD, PLM, Produção (MES/MOM) e ERP;

• Homologação e qualificação de fornecedores de PLM e Manufatura Digital para
alinhamento de investimentos, maior segurança e confiabilidade na aquisição das
soluções.

• Workshop PLM End-to-End - Visão inicial do PLM como processo de negócios;

• Metodologia PLM2M Assessment para avaliação do domínio, amplitude e maturidade das
áreas de engenharia e manufatura para uso adequado do PLM e Manufatura Digital;

• Sessão de aconselhamento para adequação de tecnologias, processos e formação de
profissionais;



Química, Tintas e Vernizes

• Ensaios em materiais de sinalização viária (tintas, termoplásticos, microesferas, materiais
galvanizados, elastoplásticos, cones, películas, entre outros);

• Ensaios em tintas anti-corrosivas, tintas de sinalização viária, imobiliárias, entre outras.

• Ensaios acelerados de corrosão em materiais metálicos revestidos e não revestidos
utilizando câmaras de umidade, dióxido de enxofre e névoa salina;

• Ensaio de resistência ao intemperismo artificial de tintas, polímeros e outros materiais
realizado em câmara xênon;



Tráfego Viário

• Medição da retrorrefletividade da sinalização vertical de solo e aérea;

• Medição da retrorrefletividade da sinalização horizontal;

• Medição de gabaritos e integridade das estruturas portantes;

• Pórticos e Pêndulo Britânico;

• Avaliação de defensas, tachas e tachões;

• Avaliação da tinta de sinalização;

• Avaliação de cones e barreiras;

• Projetos de sinalização e atualização de inventário.



Calibração de instrumentos

• Calibração nas grandezas:
 Torque;

 Temperatura e indicador de 

temperatura;

 Frequência e rotação;

 Pressão;

 Tensão;

 Retrorrefletância.

• Ensaios especiais e gestão de ativos



Birô de Competitividade

• Diagnóstico e mapeamento dos processos produtivos;

• Projeto e organização do arranjo físico das fábricas e empresas;

• Sistemas de planejamento, programação e controle da produção (PPCP);

• Sistemas de manutenção industrial;

• Organização dos estoques e dos sistemas de suprimentos;

• Implantação de sistemas de custos industriais;

• Treinamentos operacionais e das lideranças das fábricas e empresas;



Logística

Logística Urbana

• Estudo de operações em ambiente urbano;

• Identificação de pontos de perda de eficiência na distribuição;

• Monitoramento de congestionamento;

• Fluxo de pessoas, veículos, etc.

Logística



Internet das Coisas

• Desenvolvimento de:

 Sensores especiais e dispositivos eletrônicos;

 Transmissores de rádio para longa distância e baixo consumo; 

 Gerenciamento de dados entre servidor e dispositivos;

 Plataformas de comunicação, visualização e análise de dados;

• Consultoria e transferência tecnológica; 



Internet das Coisas

Plataforma aberta para o desenvolvimento de toda a comunidade

Antena 

Monitoramento de Nível de Reservatório.

Aparelhos de Ar Condicionado:
Temperatura;Ciclo de Operação; Analytics 

(Manutenção Preventiva).

Balizador Aéreo:
Temperatura / Umidade / Pressão/ Descarga 

Elétrica/ Dashboard / Analytics.

Monitoramento de Armamento de Vigilantes: 
Alarme de Movimentação, Disparo.

Monitoramento Transformadores de Poste:
Diferença de Temperatura;Vibração;Analytics.

Monitoramento de Consumo (água/luz):
Instalação;Dashboard / Analytics.

Luzes de Emergência:
”Smart Light”, presença, ruído, temperatura, 

fumaça.Dashboard / Analytics.

Aplicações desenvolvidas



Internet das Coisas

Smart parking

Fabrica 4.0 sensorizada
Análise de chuvas intensas

Luz de emergência smart
Estufa automatizada

Smart plug

Análise comportamental de pets

Cadeia produtiva do tomate

Árvore solares

Iot veicular OBD2

Eficiência energética de ar condicionado 

Trocador de calor smart

Algorítmo ponto ótimo de operação

Ultrafiltração em sorvete com alto teor de proteínas 

Desenv. de requeijão com alto teor de proteínas

Detecção de gasolina adulterada



Manufatura Avançada

• Avaliação da maturidade para implementação da manufatura avançada;

• Virtualização de processo para aumento da produtividade e competitividade;

• Laboratório Físico para teste de novas soluções e equipamentos;

• Análise do potencial de automação de processos.



Metrologia

• Inspeção 3D de peças para controle de qualidade com tempo de avaliação mais
curto;

• Análises dimensionais de ferramentas e moldes;

• Engenharia reversa;

• Saúde e biomedicina para construção de próteses;



Qualificações

• Mais de 80 ensaios acreditados nas áreas: mecânica,
química e óptica (CRL-0246);

• 05 grandezas de calibrações acreditadas:

temperatura, torque, pressão, rotação e frequência
(CAL-0570);

• 17 Linhas de pesquisas credenciadas nas áreas:

Engenharia bioquímica, química, micro-ondas e motores;

• Certificação de defensas metálicas;



Alguns de nossos Parceiros


