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RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a metodologia empregada pela 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) para a mensuração de 
maturidade das tecnologias desenvolvidas por seus pesquisadores, destinadas 
à transferência para o setor produtivo, a fim de propor melhorias nesse 
procedimento. Para tanto, é analisada a percepção dos pesquisadores da 
Instituição, que desenvolvem pesquisas tecnológicas, sobre os indicadores de 
maturidade tecnológica definidos pela Norma Técnica ABNT NBR ISO 
16290:2015, que norteia a aplicação da metodologia Technology Readiness 
Level (TRL), comumente usada como referência para essa atividade no Brasil. 
No intuito de subsidiar a elaboração de escalas de TRL adequadas a cada 
tecnologia objeto de mensuração, foi realizado um levantamento da literatura das 
metodologias de mensuração de maturidade tecnológica, baseadas em níveis, a 
fim de constituir um banco de indicadores para utilização pela UFSJ. Finalmente, 
é proposta uma metodologia de avaliação de potencial das tecnologias para 
transferência, baseada em níveis de maturidade, para ser utilizada pela UFSJ. 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa de natureza 
aplicada. A coleta de dados primários foi realizada por meio da aplicação de 
questionários semiestruturados aos pesquisadores da Instituição e a coleta de 
dados secundários foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa 
documental junto ao Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica 
(NETEC) da UFSJ. Este trabalho contribui para identificar formas mais 
adequadas de aplicação de metodologias baseadas em TRL para a mensuração 
da maturidade das tecnologias desenvolvidas pelas universidades, considerando 
a ampliação dos atributos das tecnologias analisados e agregando indicadores 
úteis ao monitoramento do posicionamento das tecnologias perante o estado da 
técnica e o mercado.    
 
Palavras-chave: nível de maturidade tecnológica; universidade; mensuração; 
tecnologia; maturidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ABSTRACT 
 

This work aims to evaluate the methodology used by the Federal University of 
São João del-Rei (UFSJ) to measure the maturity of the technology developed 
by its researchers, intended for transfer to the productive sector, in order to 
propose improvements in this procedure. Therefore, the perception of the 
Institution’s researchers, who develop technological research is analyzed, on the 
indicators of technological maturity defined by the Technical Standard ABNT 
NBR ISO 16290:2015, the technical standard which guides the application of the 
Technology Readiness Level methodology (TRL), commonly used for this activity 
in Brazil. In order to support the elaboration of TRL scales suitable for each 
technology being measured, a literature survey was carried out on the 
methodologies for measuring technological maturity, based on levels, in order to 
establish a bank of indicators for use by the UFSJ. Finally, a methodology for 
evaluating the potential of transfer technologies is proposed, based on the 
maturity levels, to be used by UFSJ. For this, an applied qualitative research was 
done. The primary data collection was done by the application of semi-structured 
questionnaires to researchers at the institution, and the secondary data collection 
was done by bibliographical research, and documentary research with UFSJ’s 
Center for Entrepreneurship and Technological Innovation (NETEC). This work 
contributes to identify more appropriate ways of applying TRL based 
methodologies to measure the maturity of technologies developed by 
universities, considering the expansion of the attributes of the technologies 
analyzed and adding useful indicators for monitoring the positioning of 
technologies in relation to the state of the art and the market.  
 
Keywords: technology readiness level; university; measurement; technology; 
maturity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão dos projetos de tecnologias destinadas à transferência pelas 

universidades brasileiras, envolvendo atividades além dos procedimentos de 

proteção da propriedade intelectual e a formalização dos contratos, é de suma 

importância na interação universidade-empresa (CLOSS et al., 2012). Para 

tanto, o monitoramento pela universidade da evolução da maturidade das 

tecnologias em desenvolvimento apresenta-se como uma atividade essencial 

nesse processo.   

A escala Technology Readiness Level (TRL) (escala de prontidão 

tecnológica), criada pelo pesquisador Stan Sadin, em 1974, e aprimorada, nos 

anos 1990, pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) dos 

Estados Unidos da América (EUA), ganhou destaque em nível mundial como 

instrumento empregado para mensurar e avaliar o nível de maturidade de 

projetos de inovação (MANKINS, 1995; BAKKE, 2017). Por meio de sua 

aplicação, é possível determinar o nível em que a inovação se encontra, 

identificando o que já foi desenvolvido e o que falta desenvolver (XAVIER et al., 

2014). Os resultados apontados pelo emprego dessas métricas tendem a ser 

considerados referência para negociações entre universidades e empresas no 

desenvolvimento de parcerias e na transferência de tecnologia dada sua 

importância para a avaliação de risco envolvido no projeto de desenvolvimento 

da tecnologia (QUINTELLA et al., 2019). Todavia, para Buchner et al. (2019), a 

escala TRL original concebida pela NASA não se amolda aos diversos tipos de 

tecnologias objeto da aplicação dessa métrica. Por isso, há iniciativas pontuais 

de adaptações para que se chegue a um nível de detalhamento, que confira 

versatilidade a essa escala.  

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015) 

publicou, em 2015, a Norma Técnica ABNT NBR ISO 16290:2015, denominada 

“Sistemas espaciais – Definição dos níveis de maturidade da tecnologia (TRL) e 

de seus critérios de avaliação”, a qual se trata de uma tradução da Norma ISO 

16290:2013 Space systems – Definition of the Technology Readiness Levels 

(TRLs) and their criteria of assessment (ISO, 2013). Considerando que essa é a 

única norma técnica publicada por um órgão de interesse público, conforme a 
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Lei n° 4.150, de 21 de novembro de 1962 (BRASIL, 1962), a tendência é que ela 

seja amplamente utilizada pelas instituições nacionais, notadamente pelos 

órgãos de fomento, podendo ser citada a chamada FAPEMIG 04/2019 – Tríplice 

Hélice: Interação Governo-ICT-Empresa (FAPEMIG, 2019). Diante disso, cabe 

a seguinte indagação: será que essa norma utilizada para avaliar a maturidade 

do nível tecnológico das inovações em universidades federais pode apresentar 

as mesmas limitações encontradas por Buchner et al. (2019) no que se refere à 

sua aplicação em uma diversidade de tecnologias?  

Para responder a essa questão, faz-se necessário realizar estudos de 

casos específicos voltados à investigação da adequação dos indicadores dessa 

escala nas pesquisas realizadas pelas universidades federais em diferentes 

áreas do conhecimento. Isso deve ser feito considerando os padrões 

estabelecidos pela referida Norma ABNT e a percepção dos pesquisadores 

sobre esse processo, que são os profissionais com conhecimento direto sobre 

os trabalhos realizados nas pesquisas tecnológicas. Isso porque, segundo 

Sarfaraz, Sauser e Bauer (2012) e Bakke (2017), um dos aspectos que podem 

influenciar na precisão dos resultados da aplicação da escala TRL é a 

subjetividade da avaliação, realizada por um indivíduo, que tem determinada 

compreensão sobre o mundo e determinado nível de aceitação dos riscos 

inerentes à decisão.  

Um outro desafio a ser enfrentado é a consideração pelas universidades 

de indicadores, que vão além daqueles destinados à avaliação da evolução 

técnica da tecnologia em desenvolvimento, a fim de monitorar seu 

posicionamento perante o cenário do estado da técnica e mercadológico (JUAN; 

WEI; XIAMEI, 2010). Isso porque, visando maximizar as possibilidades de 

transferência de suas tecnologias, essas instituições devem considerar as 

melhores oportunidades de disponibilização de seus recursos, destinando-os ao 

atendimento da demanda de cada projeto, condizente com o seu estágio de 

desenvolvimento e considerando o máximo possível de atributos da tecnologia, 

que influenciam na sua aceitação pelo mercado.  

Diante disso, optou-se por desenvolver o trabalho na Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) em virtude da diversidade de áreas de 

pesquisa, em que os resultados da aplicação do TRL podem não atender à 
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expectativa dos seus pesquisadores e, ainda, dificultar o processo de 

negociação da tecnologia a ser transferida.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a metodologia empregada pela UFSJ para a mensuração de 

maturidade das tecnologias desenvolvidas por seus pesquisadores, destinadas 

à transferência para o setor produtivo, a fim de propor melhorias nesse 

procedimento.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

1- Analisar a metodologia utilizada na mensuração de maturidade das 

tecnologias desenvolvidas na UFSJ em processos de transferência de 

tecnologia. 

2- Levantar, na literatura, metodologias de mensuração de maturidade 

tecnológica, a fim de constituir um banco de indicadores para utilização pela 

UFSJ.   

3- Analisar a percepção dos pesquisadores da UFSJ, que desenvolvem 

pesquisas tecnológicas, sobre os indicadores de maturidade tecnológica, 

definidos pela Norma Técnica ABNT NBR ISO 16290:2015 e sobre indicadores 

que seriam mais adequados às respectivas áreas de conhecimento.  

4- Propor uma metodologia de avaliação de potencial das tecnologias para 

transferência, baseada em níveis de maturidade, para ser utilizada pela UFSJ.  

  

1.2 Justificativa  

 

Segundo Juan et al. (2010), para que se mantenham alinhadas com as 

demandas do mercado, as universidades que pretendem transferir suas 

tecnologias precisam utilizar, na gestão de seus projetos, métricas de 

mensuração de maturidade tecnológica envolvendo indicadores que 
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demonstrem a importância da nova tecnologia no cenário econômico, não se 

limitando à avaliação de maturidade da tecnologia em desenvolvimento.  

Especificamente na avaliação da maturidade tecnológica, que comumente 

é realizada com a utilização de escalas, cujos indicadores são baseados na 

Norma Técnica ABNT NBR ISO 16290:2015 (ABNT, 2015), os resultados obtidos 

podem sofrer distorções em decorrência de sua inadequação para aplicação em 

diversos tipos de tecnologias com características diferentes daquelas para as 

quais o modelo foi originalmente concebido (BUCHNER et al., 2019).   

Pelo exposto, este estudo reveste-se de relevância prática pelo fato de 

contribuir para o aprimoramento da atividade de mensuração de maturidade 

tecnológica no âmbito da UFSJ, de forma a atender mais adequadamente os 

pesquisadores das diversas áreas do conhecimento que desenvolvem 

tecnologias destinadas à transferência, no que se refere à aplicação de 

indicadores mais adequados às características das respectivas pesquisas. 

Também, visa a contribuir para o aprimoramento da atividade de gestão de 

projetos tecnológicos da Instituição, propondo a ampliação dos atributos da 

tecnologia passíveis de monitoramento, considerando que a gestão de projetos 

de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias destinadas à 

transferência deve prever atividades que vão além da proteção da propriedade 

intelectual (CLOSS et al., 2012).   

Como relevância teórica, o estudo busca avançar na discussão sobre 

aplicação da atividade de mensuração de maturidade tecnológica, a partir da 

metodologia TRL, em instituições que desenvolvem pesquisa em diversas áreas 

do conhecimento e sobre a ampliação do escopo da mensuração de maturidade 

de modo a abranger os diversos atributos da tecnologia.   

 

1.3 Relevância social   

 

Como relevância social, este trabalho poderá contribuir para a efetivação 

da transferência das tecnologias desenvolvidas na UFSJ e, consequente, a 

utilização dos conhecimentos científicos diretamente pela sociedade na forma 

de novos produtos e processos. O desenvolvimento tecnológico, para ser 

efetivamente revertido para a sociedade em forma de inovação, depende da 
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transferência, para o setor produtivo, de conhecimento técnico-científico 

desenvolvido, em grande parte, pelas universidades e institutos de pesquisa 

(PALETTA; SILVA; SANTOS, 2014). Nesse contexto, é de grande importância a 

aplicação das melhores metodologias e ferramentas na gestão dos projetos de 

inovação tecnológica dessas instituições, dentre elas a metodologia de 

mensuração de maturidade tecnológica.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, é apresentada a base teórica da pesquisa, englobando a 

contextualização do tema, os principais conceitos, a importância e limitações da 

metodologia TRL e os estudos realizados anteriormente sobre o tema, voltados 

à adaptação da TRL para aplicação prática em diversas instituições envolvendo 

várias áreas do conhecimento, além da mensuração de maturidade tecnológica 

em universidades.  

 

2.1 Mensuração de Maturidade de Projetos  

 

 A busca da excelência é um objetivo comum entre as organizações. Para 

alcançá-la, não basta a experiência adquirida naturalmente ao longo do tempo 

sem a adoção de métodos de avaliação e monitoramento. Os modelos de 

mensuração de maturidade, compostos por níveis que diferenciam os estágios 

dos projetos, são uma excelente alternativa para o acompanhamento do 

desenvolvimento das tecnologias (KERZNER, 2002).  

 Um modelo de maturidade define os indicadores que devem ser 

verificados em cada nível e em cada área de interesse da organização, 

possibilitando, dessa forma, apresentar a evolução da maturidade do objeto em 

análise (LIMA; ANSELMO, 2004). Existem vários modelos de mensuração de 

maturidade, dentre os quais, na concepção de Campos et al. (2020), os 

principais são: Capability Maturity Model (CMM), da Software Engineering 

Institute (SEI); Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM); Project 

Management Maturity Model (PMMM); Modelo de Gerenciamento de Projetos de 

Prado (Prado-MMGP); e Organizational Project Management Maturity Model 

(OMP3), do Project Management Institute (PMI). Esses modelos têm como 

propósito apresentar onde as organizações devem priorizar esforços para 

melhorar os indicadores de sucessos em seus projetos.  

 Segundo Souza e Gomes (2015), a escolha do modelo de mensuração 

adequado deve levar em consideração os objetivos estratégicos definidos pelas 

organizações, permitindo a utilização de ferramentas adequadas para a 

mensuração dos resultados previstos para cada nível de maturidade.   
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 No âmbito das universidades federais brasileiras, tipo de instituição a que 

pertence a Universidade objeto deste estudo, cabe a aplicação de ferramentas 

de mensuração de maturidade de projetos institucionais, a exemplo do estudo 

desenvolvido por Campos et al. (2020), junto à Universidade Federal de Alagoas, 

utilizando o modelo Prado-MMGP. O presente estudo, por sua vez, tem como 

foco avaliar a mensuração de maturidade de tecnologias em desenvolvimento 

por uma universidade, valendo-se de indicadores que vão além da maturidade 

tecnológica, os quais se configuram como de interesse direto das empresas 

destinatárias das tecnologias, a fim de identificar o posicionamento da tecnologia 

perante o mercado, conforme proposto por Juan et al. (2010).   

 

2.2 Níveis de Maturidade Tecnológica   

 

No decorrer do desenvolvimento de uma tecnologia, é importante 

mensurar seu nível de maturidade em cada fase, a fim de identificar os 

resultados alcançados e o que ainda resta para se alcançar o objetivo final. De 

acordo com Dooley, Subra e Anderson (2001), maturidade tecnológica é o 

quanto um determinado sistema se mostra capaz de desempenhar o que se 

destina a realizar. Para manterem-se competitivas no mercado diante da 

intensificação da concorrência global e do aumento da expectativa para o 

lançamento de novos produtos, as empresas precisam empregar as ferramentas 

disponíveis com o máximo de eficiência na execução dos projetos de inovação 

tecnológica (KETTUNEN, 2009). Dessa forma, faz-se essencial entender e 

dominar os melhores modelos de mensuração de maturidade tecnológica para 

conferir maior eficácia à sua aplicação na gestão dos projetos. Essa premissa se 

aplica às universidades, que pretendem destinar o resultado de suas pesquisas 

à transferência de tecnologia.  

Como bem nos asseguram Fraser, Moultrie e Gragory (2002), pode-se 

dizer que o termo maturidade denota um amadurecimento de um produto, cujo 

desenvolvimento envolveu várias etapas. Nesse contexto, fica claro que o 

desenvolvimento de uma tecnologia ocorre em níveis, cada qual apresentando 

indicadores objetivos para certificar o alcance do que se espera naquela 

determinada etapa. 



24 

 

 

Conforme explicado anteriormente, Níveis de Maturidade Tecnológica 

(NMT) constituem-se em um sistema de medição, que pode ser utilizado na 

identificação do nível de desenvolvimento de uma determinada tecnologia e na 

comparação de maturidade entre diferentes tipos de tecnologia (MANKINS, 

2009). Sendo assim, na constituição de um modelo de mensuração, os 

indicadores de cada nível precisam ser definidos de forma objetiva, demandando 

o mínimo de interpretação subjetiva, para que facilite o consenso entre os 

pesquisadores e gerentes de projetos além de possibilitar estabelecer 

parâmetros para a comparação entre tecnologias.  

Essa conformidade de entendimento, no caso a busca de consenso entre 

gerentes de projetos e cientistas da NASA, foi uma das principais motivações 

para a criação pela referida instituição norte-americana da escala TRL (SADIN; 

POVINELLI; ROSEN, 1989). Esse modelo de mensuração de maturidade 

tecnológica, que é composto por nove níveis, vem sendo utilizado cada vez mais 

em outras áreas, além da aeroespacial, disseminando-se mundialmente 

(OLECHOWSKI et al., 2020).  

 

2.3 Technology Readiness Level (TRL) – histórico e principais 

características 

 

A escala TRL começou a ser concebida pela NASA em 1969. Entretanto, 

a sua aceitação pelos gerentes de sistemas avançados dessa Agência demorou 

algumas décadas. A escala original foi criada por Stan Sadin em 1974, 

inicialmente com sete níveis de maturidade (SADIN et al., 1989). Durante os 

anos 1970, a TRL foi utilizada no auxílio ao desenvolvimento de novas 

tecnologias pela NASA, especialmente na facilitação da comunicação entre os 

técnicos. Após o acidente com o ônibus espacial Challenger em 1986, houve um 

forte investimento em inovações, cujos projetos demandaram um gerenciamento 

muito mais acurado. Nesse contexto, a escala TRL passou a ser amplamente 

aceita pela gerência de projetos da NASA, sendo estendida para os nove níveis 

atuais, a partir de 1995 (MANKINS, 1995). 

A metodologia de maturação da TRL pressupõe o desenvolvimento linear 

de um componente, o qual se destina à integração em determinados sistemas. 
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Essa característica decorre do fato de a métrica ter se originado em um ambiente 

de projetos de missões espaciais (EARTO, 2014). Segundo Héder (2017), 

anteriormente à TRL, a NASA utilizava-se de categorias que caracterizavam as 

fases do desenvolvimento de tecnologias menos específicas, ou seja: “pesquisa 

básica”, “viabilidade”, “desenvolvimento” e “demonstração”. A TRL, por sua vez, 

definiu os seguintes níveis de maturidade demonstrados no Quadro 1: 

Quadro 1 – TRL concebida pela NASA 

NÍVEL Descrição 

1 Princípios básicos observados e relatados 

2 Aplicação potencial validada 

3 Prova de conceito demonstrada analiticamente e/ou experimentalmente 

4 Laboratório de componentes e/ou placa de ensaio validado 

5 Componente e/ou placa de ensaio validado em simulação ou ambiente em espaço 
real 

6 Adequação do sistema validada em ambiente simulado 

7 Adequação do sistema validada no espaço 

Fonte: (HÉDER, 2017, p. 5) 

 

Posteriormente, a NASA utilizou a TRL em seu Plano de Tecnologia 

Integrada para o Programa Espacial Civil (NASA, 1991), contando com os níveis 

oito e nove, na concepção de Mankins (1995). 

 

O Quadro 2 demonstra a escala da TRL completa concebida pela NASA 

com base em Mankins (1995). 

 

Quadro 2 – TRL ampliada pela NASA 

TRL Definição Descrição 

1 

Princípios básicos 
observados e relatados. 

Este é o “nível” mais baixo de maturação da tecnologia. 
Nesse nível, a pesquisa científica começa a ser 
traduzida em pesquisa e desenvolvimento aplicados. 
Exemplos podem incluir estudos de propriedades 
básicas dos materiais (por exemplo, resistência à tração 
em função da temperatura para uma nova fibra). 

2 

Conceito e/ou aplicação 
de tecnologia formulada. 

Uma vez observados os princípios físicos básicos, no 
próximo nível de maturação, aplicações práticas dessas 
características podem ser “inventadas” ou identificadas. 
Por exemplo, após a observação de supercondutividade 
de alta temperatura crítica (HTC), possíveis aplicações 
do novo material para dispositivos de filme fino (por 
exemplo, misturadores SIS) e em sistemas de 
instrumentos (por exemplo, sensores de telescópio) 
podem ser definidos. Neste nível, a aplicação ainda é 
especulativa. Não há prova experimental ou análise 
detalhada para apoiar a conjetura. 

3 
Função crítica analítica e 
experimental e/ou prova 
característica de conceito. 

Nesta etapa do processo de maturação, a pesquisa e o 
desenvolvimento ativos (P&D) são iniciados. Isso deve 
incluir os dois estudos analíticos para definir a 
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tecnologia em um contexto apropriado e estudos 
laboratoriais para validar fisicamente que as previsões 
analíticas estão corretas. Estes estudos e experiências 
devem constituir validação de “prova de conceito” dos 
aplicativos / conceitos formulados no TRL 2. Por 
exemplo, um conceito para propulsão de matéria de alta 
densidade de energia (HEDM) pode depender na lama 
ou hidrogênio super-resfriado como propulsor: O TRL 3 
pode ser obtido quando a fase / temperatura / pressão 
de habilitação de conceito para o fluido foi alcançada 
em laboratório. 

4 

Validação de componente 
e/ou placa de ensaio em 
ambiente de laboratório. 

Após o bem-sucedido trabalho de “prova de conceito”, 
elementos tecnológicos básicos devem ser integrados 
para estabelecer que as “peças” trabalharão juntas para 
alcançar a capacitação de conceitos níveis de 
desempenho de um componente e/ou placa de ensaio. 
Essa validação deve ser elaborada, a fim de apoiar o 
conceito que foi formulado anteriormente e, também, 
deve ser consistente com os requisitos de aplicativos 
em potencial do sistema. A validação é relativamente 
“baixa fidelidade” em comparação com o sistema 
eventual: poderia ser composto de informações ad hoc 
discretas de componentes em um laboratório; A 
abordagem da aviônica pode consistir em testar os 
algoritmos de uma forma parcialmente baseada em 
computador, demonstração do componente 
parcialmente de bancada (por exemplo, giroscópios de 
fibra óptica) de laboratório de controles usando entradas 
simuladas do veículo. 

5 

Validação de componente 
e/ou placa de ensaio em 
ambiente relevante. 

Nesse sentido, a fidelidade do componente e/ou da 
placa de ensaio sendo testado(a) deve aumentar 
significativamente. Os elementos tecnológicos básicos 
devem ser integrados razoavelmente com elementos de 
suporte realistas, para que o total de aplicativos 
(subsistema, nível de componente ou nível do sistema) 
possa ser testado em um ambiente “simulado” ou algo 
realista. De uma a várias novas tecnologias podem 
estar envolvidas na demonstração. Por exemplo, um 
novo tipo de material solar fotovoltaico prometendo 
maior eficiência nesse nível, seja usado em um 
“cobertor” de painel solar fabricado, que seria integrado 
com fontes de alimentação, estrutura de suporte etc., e 
testados em uma câmara de vácuo térmico com 
capacidade de simulação solar. 

6 

Modelo de sistema / 
subsistema ou 
demonstração de 
protótipo em um ambiente 
(solo ou espaço). 

Um passo importante no nível de fidelidade da 
demonstração tecnológica foi concluído no nível 5.  
Conclusão do TRL 5. No TRL 6, um modelo ou sistema 
representativo de protótipo ou sistema – que iria muito 
além do nível ad hoc, patch cord ou componente placa 
de ensaio – seria testado em um ambiente relevante. 
Nesse nível, se o único “ambiente relevante” é o 
ambiente do espaço. Então, o modelo / protótipo deve 
ser demonstrado no espaço. Obviamente, a 
demonstração deve ser bem-sucedida para representar 
um verdadeiro TRL 6. Nem todas as tecnologias serão 
submetidas a uma demonstração do TRL 6. Nesse 
momento, a etapa de maturação é impulsionada mais 
por garantir a confiança da gerência do que por 
requisitos de P&D. A demonstração pode representar 
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um aplicativo real do sistema ou pode ser semelhante 
ao aplicativo planejado, mas usando as mesmas 
tecnologias. Nesse nível, várias e muitas tecnologias 
novas podem ser integradas à demonstração. Por 
exemplo, uma abordagem inovadora para radiadores de 
alta temperatura / baixa massa, envolvendo gotículas 
líquidas e materiais compósitos, seria demonstrado no 
TRL 6 por estar pilotando um modelo de subescala 
funcional (mas escalável) do sistema em um ônibus 
espacial ou Estação Espacial Internacional pallet. Nesse 
exemplo, o motivo pelo qual o espaço é o ambiente 
“relevante” é que microgravidade mais vácuo mais 
efeitos ambientais térmicos podem ditar o sucesso / 
falha do sistema – e a única maneira de validar a 
tecnologia é no espaço. 

7 

Demonstração do 
protótipo do sistema em 
um ambiente espacial. 

O TRL 7 é uma etapa significativa além do TRL 6, 
exigindo um protótipo de sistema real de demonstração 
em um ambiente espacial. Nem sempre foi 
implementado no passado. Nesse caso, o protótipo 
deve estar próximo ou na escala do planejamento 
operacional planejado.  O sistema e a demonstração 
devem ocorrer no espaço. O objetivo de direção para 
alcançar esse nível de maturidade é garantir a 
engenharia e o desenvolvimento de confiança da 
gerência do sistema (mais do que para fins de P&D em 
tecnologia). Portanto, a demonstração deve ser de um 
protótipo desse aplicativo. Nem todas as tecnologias em 
todos os sistemas irão para esse nível. O TRL 7 seria, 
normalmente, realizado apenas nos casos em que a 
aplicação de tecnologia e/ou subsistema é de missão 
crítica e risco relativamente alto. Por exemplo: o Mars 
Pathfinder Rover é uma demonstração da tecnologia 
TRL 7 para futuros Micro-rovers da Mars com base no 
design do sistema. Exemplo: veículos X são TRL 7 
como são os projetos de demonstração planejados no 
programa da sonda New Millennium. 

8 

Sistema real concluído e 
“qualificado para voo” 
através de teste e 
demonstração (solo ou 
espaço). 

Por definição, todas as tecnologias aplicadas em 
sistemas reais passam pelo TRL 8. Em quase todos os 
casos, esse nível é o fim do verdadeiro 
“desenvolvimento do sistema” para a maioria das 
tecnologias. Por exemplo: isso inclui DDT & E através 
da Primeira Unidade Teórica (TFU) para um novo 
veículo de lançamento reutilizável. Isso pode incluir a 
integração de novas tecnologias em um sistema 
existente. Exemplo: carregando e testando com êxito 
um novo algoritmo de controle no computador de bordo 
no Telescópio Espacial Hubble enquanto em órbita. 

9 

Sistema real “voo 
comprovado” através de 
operações bem-
sucedidas da missão. 

Por definição, todas as tecnologias aplicadas em 
sistemas reais passam pelo TRL 9. Em quase todos os 
casos, o final dos últimos aspectos da “correção de 
bugs” do verdadeiro “desenvolvimento do sistema”. Por 
exemplo, pequenas correções / alterações para 
solucionar problemas encontrados após o lançamento 
(até 30 dias ou em uma data relacionada). Isso pode 
incluir a integração de novas tecnologias em um sistema 
existente (como operar uma nova ferramenta de 
inteligência artificial na missão operacional controle no 
JSC). Esse TRL não inclui a melhoria planejada do 
produto em andamento ou sistemas reutilizáveis. Por 
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exemplo, um novo mecanismo para uma RLV existente 
não seria iniciado em TRL 9. Essas atualizações de 
“tecnologia” seriam reiniciadas no nível apropriado no 
TRL sistema. 

Fonte: Mankins (2009, p. 28). 

 

 Moorhouse (2012), com base no projeto NASA Fixed Wing Project: Green 

Technologies for Future Aircraft Generation, o qual foi concebido com o intuito 

de buscar soluções de eficiência energética e ambiental aplicadas a aeronaves 

de asa fixa utilizadas na aviação comercial, traçou um perfil dos níveis da TRL, 

não se aprofundando, porém, na análise dos níveis mais extremos da escala, 

considerando que o objetivo do trabalho foi o estudo dos estágios que envolvem 

aplicação de ciência e tecnologia, em que as interpretações podem variar mais. 

O Quadro 3 demonstra a interpretação dos níveis de maturidade, segundo 

Moorhouse (2012).  

 

Quadro 3 – Níveis de maturidade segundo Moorhouse  

Níveis Descrição 

1 e 2 
Podem ser realizadas previsões teóricas, mas não há, ainda, nenhum dado para 
testes. Trata-se, também, de estágios em que há muita incerteza e, por 
conseguinte, grande risco. 

3 

Ainda há muita incerteza, mas com previsão quanto à contribuição da nova 
tecnologia para o sistema que ela irá integrar. Deve haver previsões analíticas e a 
utilização de pelo menos um equipamento físico componente da tecnologia em 
análise. 

4 

Deve haver pelo menos um ensaio envolvendo equipamento físico representativo, 
o qual demonstre que a tecnologia é adequada. Há dados reais demonstrando a 
adequação da tecnologia. Os dados reais do teste mostram que a tecnologia, 
provavelmente, pode ser transferida para aplicação junto ao sistema ao qual se 
destina, mas ainda não há definição quanto a possíveis problemas de integração 
ao sistema. 

5 

Já devem ter sido realizados ensaios de alta fidelidade em ambiente relevante. O 
grau de incerteza é médio e já foram definidas as questões de integração da 
tecnologia ao sistema. A tecnologia pode ser submetida a estudos mais 
detalhados. 

6 

O elemento físico já deve ser constituído em um protótipo e participar de 
demonstração de alta fidelidade ou simulação com os demais componentes com 
os quais irá interagir no sistema, que irá integrar. Devido à maior possibilidade de 
sucesso na integração, as incertezas são mais aceitáveis. 

7 
Já deve haver teste em um ambiente operacional de um protótipo em escala real. 
Como há demonstração de integração da tecnologia, a incerteza é considerada 
baixa. 

8 
Pode-se exemplificar, conforme o autor, que o conceito da tecnologia foi 
demonstrado em um veículo não tripulado 

9 
A tecnologia é demonstrada com sucesso em operações mesmo que em veículos 
não tripulados. Portanto, está pronta para utilização em operações reais. 

Fonte: Moorhouse (2012). 
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2.4 Disseminação da metodologia TRL – aplicações e limitações   

A partir de 2005, a escala TRL disseminou-se pelo mundo, tornando-se 

um padrão em monitoramento de projetos aeroespaciais (MANKINS, 2009). 

Pesquisa realizada por Nolte (2011) identificou mais de 50 variações da TRL, 

sendo que 20 delas se relacionam com mensuração tecnológica. 

A Organização de Padrões Internacionais (ISO) publicou, em 2013, a 

Norma Técnica Space Systems – Definition of the Technology Readiness Levels 

(TRLs) and their criteria of assessment ISO 16290:2013, a qual traz definições 

dos nove níveis de maturidade previstos pela escala desenvolvida pela NASA. 

Essa norma técnica mantém os critérios de avaliação para sistemas espaciais. 

Nesse sentido, a norma define quais marcos devem ser alcançados, a fim de 

que seja evidenciado o cumprimento do requisito para o enquadramento do 

elemento em determinado nível, e determina o tipo de evidência do trabalho 

realizado.  

Em 2015, a ABNT publicou a Norma Técnica ABNT NBR ISO 16290:2015, 

denominada “Sistemas espaciais — Definição dos níveis de maturidade da 

tecnologia (TRL) e de seus critérios de avaliação”. Essa norma, que se constituiu 

numa tradução da ISO 16290:2013, define os indicadores de trabalho realizado 

para cada nível de TRL e os marcos alcançados pelo elemento objeto da análise. 

Trata da terminologia utilizada além de apresentar exemplos para cada um dos 

nove níveis de maturidade tecnológica da escala. 

Bakke (2017), ao analisar a escala TRL, observa que um dos aspectos 

que pode influenciar na precisão dos resultados da aplicação do referido modelo 

é a subjetividade da avaliação, que é realizada por um indivíduo, já que ele tem 

uma visão única, a qual o leva à compreensão da realidade; portanto, deve-se 

considerar os riscos a partir dessa observação não compartilhada. Essa situação 

pode restringir os fatores importantes para a tomada de decisão sobre as fases 

de desenvolvimento de uma tecnologia. Nesse aspecto, o autor deixa claro que 

a mensuração de maturidade tecnológica requer a aplicação de instrumentos, 

cujos indicadores de desempenho em cada nível sejam construídos de forma a 

afastar ao máximo os riscos de divergência na interpretação.  

Ainda segundo Bakke (2017), a mensuração da maturidade é uma 

ferramenta imprescindível para a gestão de projetos de desenvolvimento de 
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tecnologias, considerando a necessidade de se valer de indicadores que 

demonstrem, de forma objetiva, a evolução do processo. Isso porque a 

descrição, a organização e o monitoramento do desenvolvimento de todas as 

atividades compreendidas em um projeto, independentemente do método de 

gerenciamento adotado, demandam o emprego de determinadas técnicas e 

ferramentas (HELDMAN, 2005).  

A mensuração da maturidade de tecnologias é primordial para as 

empresas de base tecnológica, na medida em que os riscos dos investimentos 

devem ser minimizados, principalmente devido à forte concorrência pelo 

lançamento de inovações no mercado. Por isso, a prática de definição dos níveis 

de maturidade deve ser implementada desde a fase embrionária das pesquisas, 

a qual, ainda, não demanda muito investimento, a fim de subsidiar as decisões 

sobre os rumos do desenvolvimento da tecnologia.  

Assim, ensinam Quintella et al. (2019, p. 18): 

 

A análise dos ciclos de vida da inovação e a determinação dos 
níveis de maturidade tecnológica são fatores essenciais para a 
competitividade empresarial em empresas de base 
tecnológica, pois o risco associado à inovação depende 
fortemente do nível de maturidade das tecnologias. De fato, 
tecnologias ainda nos seus níveis iniciais não só requerem mais 
investimentos financeiros como maiores pesquisas e 
desenvolvimentos tecnológicos.  

 

A autora deixa claro que empresas de base tecnológica, para se 

manterem competitivas, devem adotar a prática de mensurar a maturidade das 

tecnologias que desenvolvem desde a concepção da tecnologia que pretendem 

lançar no mercado. Alinhado a esse entendimento, Moorhouse (2012) defende 

que os riscos envolvidos no desenvolvimento de uma tecnologia aumentam em 

sentido inverso à progressão do nível de maturidade. O autor utilizou a escala 

TRL como objeto da análise, tomando por base as tecnologias envolvidas no 

projeto NASA Fixed Wing Project: Green Technologies for Future Aircraft 

Generation. O Quadro 4 demonstra a progressão do risco em comparação com 

a evolução no nível de TRL. 
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Quadro 4 – TRL / Risco 

TRL Risco Definição do risco 

9 
Zero Demonstrado com sucesso nas operações com veículos não 

tripulados. 

8 
Baixo Conceito demonstrado em veículos não tripulados, mas sem 

demonstração de sucesso em operações ainda. 

7 
Aceitável Problemas identificados e soluções conhecidas com base no 

desenvolvimento de veículo não tripulado; conceito 
demonstrado, mas não em veículos não tripulados. 

6 

Médio O desenvolvimento avançado atual pode, provavelmente, ser 
realizado dentro do cronograma de custo/tempo; problemas 
de aplicação em veículos não tripulados são identificados; 
possibilidade insignificante de falha. 

5 
Médio Desenvolvimento avançado pode resultar em custo / tempo 

excedentes, mas possibilidade muito baixa de falha para curto 
prazo (um ano). 

4 
Médio Possibilidade de não atender às necessidades de curto prazo; 

possibilidade insignificante de falha a médio prazo (cinco a 
dez anos). 

3 
Alto Desenvolvimento a longo prazo com estimativa de custos; 

possibilidade muito baixa de falha para aplicação a médio 
prazo. 

2 
Alto Custos amplamente desconhecidos; baixa possibilidade de 

falha em médio prazo; esforços paralelos desejáveis. 

1 
Muito alto Conceitos indicando alto retorno potencial, mas a tecnologia 

pode não ser viável agora; possibilidade de falha no médio 
prazo; esforços paralelos obrigatórios. 

Fonte: traduzido de Moorhouse (2012, p. 191). 

 

É certo que, quanto mais avançam os resultados das pesquisas, menor o 

risco de investimento. No entanto, a definição dos níveis de maturidade deve ser 

realizada durante todas as fases, a fim de monitorar o grau de inovação, 

comparando a tecnologia em desenvolvimento com o estado da técnica. Essa 

comparação pode ser realizada por meio da utilização de coeficientes de 

referência estabelecidos para cada nível de maturidade e coeficientes atuais, 

que refletem o estado atual da tecnologia, conforme os indicadores de 

desempenho da escala utilizada (CAPDEVILLE; ALVES; BRASIL, 2017). 

A respeito da avaliação dos riscos, independentemente do nível de 

maturidade em que se encontra a tecnologia, Valerdi e Khol (2004) apontam que 

tanto tecnologias imaturas, situadas nos primeiros níveis da escala, quanto as 

maduras, já em níveis mais avançados, demandam esforço no monitoramento 

de riscos e acrescentam que, embora a maturidade tecnológica seja uma parte 

significativa para a avaliação de riscos, está limitada à avaliação da tecnologia, 

não abrangendo questões comerciais mais amplas. Ocorre que todas as 

tecnologias se tornam obsoletas e, às vezes, isso acontece de forma pouco 
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previsível com o surgimento de uma tecnologia nova que a substitua. A Figura 1 

demonstra o envelhecimento e a obsolescência de uma determinada tecnologia, 

que a levam de volta para níveis mais baixos de maturidade. Diante disso, 

segundo os autores, a avaliação de risco deve ser realizada com a utilização da 

TRL juntamente com outras ferramentas que a complementem.  

 

Figura 1 – TRL / Ciclo de vida do produto 

 

Fonte: tradução de Valerdi e Khol (2004, p. 4). 

 

Xavier Jr. et al. (2020) corroboram esse entendimento afirmando que uma 

tecnologia pode se tornar obsoleta por questões alheias aos indicadores da TRL 

que a consideraram maduras. É, portanto, um risco que não pode ser previsto 

através da aplicação da TRL isoladamente.  

Com efeito, uma ferramenta complementar à TRL para avaliação de risco 

foi proposta por Nicolás et al. (2018). Trata-se da aplicação do Método 

Bibliométrico para Avaliação de Maturidade Tecnológica (BIMATEM), que avalia 

a maturidade da tecnologia quantitativamente, baseando-se no volume de 

publicações sobre ela na literatura científica, patentes e bases de dados de 

notícias. Na Figura 2, a linha contínua ascendente demonstra o aumento da 

maturidade da tecnologia através do seu ciclo de vida e a linha descendente 

pontilhada demonstra o declínio do nível de risco e do potencial competitivo no 

mesmo período, ilustrando a relação inversamente proporcional entre a 

maturidade da tecnologia e o risco de investimento. As publicações científicas 

estão relacionadas ao estágio emergente, as patentes relacionadas ao estágio 

em que a tecnologia está crescendo e as notícias sobre a tecnologia 

relacionadas ao estágio em que ela está madura. O estágio de declínio não é 

objeto de consultas bibliográficas, porque, na perspectiva do autor, essa fase 
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está além dos indicadores de maturidade máxima de TRL, que devem 

recepcionar os dados levantados na pesquisa bibliométrica.  

 

Figura 2 – Estágios do ciclo de vida da tecnologia  

 

Fonte: tradução de Nicolás et al. (2018, p. 2).  

 

Além de fornecer informações sobre o posicionamento da tecnologia em 

comparação com o estado da técnica, a mensuração de maturidade tecnológica 

propicia outras vantagens. Considerando que o objetivo do uso da TRL é ajudar 

a gerência a tomar decisões relativas ao desenvolvimento e transição das 

tecnologias, de acordo com Dawson (2007, p. 14), as vantagens de sua 

aplicação incluem  

 

fornecimento de um entendimento comum do status da 
tecnologia; gerenciamento de riscos; fornecimento de 
informações importantes que subsidiarão a tomada de decisões 
sobre financiamento da tecnologia; utilidade para apoiar 
decisões relacionadas à transição de tecnologia.  

 

Pode-se acrescentar, ainda, que a aplicação de níveis de maturidade 

tecnológica facilita a sistematização na aplicação do índice de desenvolvimento 

da tecnologia, sendo que essa sistematização envolve o estabelecimento de 

requisitos específicos para cada nível de desenvolvimento, possibilitando a 

identificação de riscos progressivamente em consonância com os resultados que 

são atingidos. Assim, há como disponibilizar recursos para a aplicação em cada 
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nível dentro do limite de risco aceitável. Destaca-se, também, a vantagem de 

poder reavaliar o projeto em cada nível de maturidade (AEB, 2018). 

Como citado, adotando a prática de definição de níveis de maturidade 

tecnológica no desenvolvimento de tecnologias, confere-se aos gestores de 

projetos uma ferramenta essencial para a atividade gerencial. Pode-se afirmar, 

portanto, que a mensuração da maturidade tecnológica é um importante 

mecanismo utilizado na gestão de projetos tecnológicos.  

Dessa forma, fica claro que os indicadores dos níveis de maturidade 

devem prever atividades realizadas, passíveis de serem evidenciadas com a 

maior precisão possível. O mais preocupante, porém, é constatar que a escala 

TRL originalmente, conforme a ISO 16290:2013, apresenta indicadores, cujas 

características podem ser não as mais adequadas às tecnologias, que não são 

destinadas a missões espaciais, já que a referida escala foi desenvolvida pela 

NASA para aplicação específica. É possível afirmar que a aplicação desse 

modelo pode levar a resultados imprecisos na determinação do estágio de 

desenvolvimento de determinadas tecnologias, por conseguinte, influenciando 

negativamente o processo de tomada decisão. Portanto, é crucial que se atente 

para os efeitos da aplicação de indicadores de maturidade inadequados, a fim 

de evitar prejuízo na aplicação dos resultados das análises. 

Para Valerdi e Khol (2004, p. 1), “embora os níveis de TRL sejam métodos 

úteis para medir a prontidão da tecnologia, eles falham em explicar aspectos 

negativos que as tecnologias imaturas podem introduzir nos sistemas”. Isso 

porque a mensuração da prontidão tecnológica se limita à observação sobre o 

quanto a tecnologia está madura em termos técnicos e operacionais sem 

abranger a análise de um sistema maior, ao qual essa tecnologia será 

incorporada. 

Conforme verificado, a mensuração de maturidade tecnológica se 

constitui numa atividade relevante para a gestão de projetos de desenvolvimento 

de tecnologias, pois apresenta, inegavelmente, várias vantagens de acordo com 

Dawson (2007). Contudo, como bem apontado por Valerdi e Khol (2004), há 

limitações no que essa atividade pode oferecer, considerando o fato de a 

característica da mensuração recair sobre tecnologias específicas e não 

abranger sua influência quando incorporada a um sistema. Desse modo, em 
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nível de gestão de projeto tecnológico, reveste-se de particular importância 

definir bem o escopo de aplicação da mensuração, aliando-a a outras técnicas 

de avaliação de risco, capazes de abranger a análise do sistema como um todo.   

Todavia, independentemente de suas limitações quanto à abrangência de 

aplicação em um projeto de gestão de desenvolvimento de tecnologia, a 

mensuração de maturidade tecnológica deve se prestar a verificar, com a maior 

precisão possível e confiabilidade, em qual nível de prontidão se encontra a 

tecnologia em desenvolvimento, por ser esse o seu propósito específico. 

Segundo Olechowski et al. (2015, p. 2085), “embora limitado, existem algumas 

evidências para sugerir que o mapeamento de TRLs para o ciclo de vida do 

desenvolvimento dos sistemas é uma prática útil e recomendada”. Na visão do 

autor, um estudo de 62 programas do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos da América constatou que os programas que, em seu início, tiveram 

tecnologias incorporadas, cujo nível de maturidade era igual ou superior a sete, 

em uma escala de zero a nove, concluíram o desenvolvimento dentro do prazo 

e do orçamento. Já os programas com tecnologias incorporadas em seu início, 

que apresentavam TRL abaixo do nível 7, tiveram um atraso médio de 20 meses 

e um crescimento médio de 32% do custo de desenvolvimento. Isso demonstra 

uma grande vantagem da prática da determinação do nível de maturidade das 

tecnologias.  

Lavoie e Daim (2017, p. 1) afirmam que é importante que se minimizem 

as possibilidades de falhas, a fim de se evitar gasto excessivo de recursos por 

parte das organizações, sendo a determinação dos NMT uma atitude justificável 

nesse sentido:  

 

Para colocar em palavras simples, a principal razão para 
determinar a prontidão da tecnologia é porque, se a organização 
falhar, certamente perderá tempo e dinheiro. Escolhendo as 
tecnologias erradas para investir e inserir tecnologias não 
maduras o suficiente em novos produtos ou sistemas, 
definitivamente resultará em orçamento e cronograma 
excedentes, além de trabalho adicional a ser feito e 
possivelmente causará danos consideráveis à imagem da 

organização e em sua reputação.  
 

Sendo assim, pode-se concluir que a mensuração de maturidade 

tecnológica se trata da prática de buscar posicionar uma tecnologia em 



36 

 

 

desenvolvimento em um determinado nível, o qual deve possuir indicadores 

objetivos e passíveis de consenso entre os diversos segmentos de observadores 

envolvidos, a fim de se conferir confiabilidade aos resultados. Ela é de extrema 

importância para as organizações, as quais, para se manterem competitivas no 

mercado, devem diminuir ao máximo os riscos de investimento em seus projetos 

de desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Para tanto, a gestão dos 

projetos, mediante a análise constante da evolução da prontidão tecnológica, 

fornece, com maior precisão, informações concisas sobre o que já foi realizado 

e o que envolverá os próximos passos até o alcance do produto final. Nesse 

cenário, várias metodologias de mensuração de maturidade tecnológica, 

baseadas em níveis, surgiram em decorrência da disseminação da TRL 

conforme será abordado no subcapítulo a seguir.  

 

2.5 Metodologias de Mensuração de Maturidade Tecnológica 

  

 Neste subcapítulo, serão estudadas as metodologias de mensuração de 

maturidade tecnológica, cujas características são similares às da metodologia 

originalmente adotada pela NASA e definida pela norma NBR ISO 16290:2015. 

 

2.5.1 Technology Readiness Assessment (TRA) – Departamento de Defesa 

(DOD) 

 

A partir do início da década de 2000, o DOD adotou, oficialmente, a 

metodologia TRL como base para a avaliação do nível de prontidão tecnológica 

– Technology Readiness Assessment (TRA), de hardwares e softwares 

destinados à integração a sistemas de armas e aplicação em biomedicina 

(MANKINS, 2009). Toda orientação a respeito das definições e aplicação da TRA 

é direcionada às agências governamentais dos EUA ligadas ao sistema de 

defesa por meio do manual do DOD para aplicação dessa métrica. Esse 

documento veicula orientações gerais e diretrizes, ficando as agências 

destinatárias livres para realizarem as melhores adaptações (DOD, 2009). 
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A TRA objetiva avaliar a maturidade das tecnologias tendo como objeto 

de diagnóstico seus elementos críticos, sigla em inglês CTE. Esses elementos 

críticos são, assim, definidos: 

 

Um elemento tecnológico é ‘crítico’ se o sistema que está sendo 
adquirido depende desse elemento tecnológico para atender aos 
requisitos operacionais (dentro dos limites aceitáveis de custo e 
cronograma) e se o elemento tecnológico ou sua aplicação é 
nova em uma área que apresenta grande risco tecnológico 
durante projeto ou em uma demonstração detalhada (DOD, 
2009, p. 1). 

 

Esses elementos críticos da tecnologia são avaliados com base na escala 

TRL como sugerido pelo Gabinete de Prestação de Contas dos EUA (EUA, 

1999). 

É necessária a definição correta do elemento crítico, pois, se esse 

elemento for negligenciado, pode ocorrer a adoção de uma tecnologia ainda 

muito imatura no processo de engenharia e fabricação, elevando prazo e custos 

excessivamente; ou se, por outro lado, muitas tecnologias forem indevidamente 

classificadas como críticas, pode-se envidar esforços e recursos 

desnecessários, que poderiam estar sendo aplicados em outras tecnologias 

mais promissoras. 

Para essa aplicação, os níveis de TRL são assim definidos:  

 

TRL 1: Princípios básicos observados e relatados; 
TRL 2: Conceito e/ou aplicativo tecnológico formulado; 
TRL 3: Função crítica e analítica e experimental e/ou 
característica da prova de conceito; 
TRL 4: Validação de componente e/ou placa de ensaio em um 
ambiente de laboratório; 
TRL 5: Validação de componente e/ou placa de ensaio em um 
ambiente relevante; 
TRL 6: Modelo de sistema/subsistema ou demonstração de 
protótipo em um ambiente relevante; 
TRL 7: Demonstração do protótipo do sistema em um ambiente 
operacional; 
TRL 8: Sistema real concluído e qualificado através de teste e 
demonstração; 
TRL 9: Sistema real comprovado por meio de operações bem-
sucedidas da missão. 
(DOD, 2009, p. 1-1 e 1-2) 
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O Manual do DOD trata, especificamente, das formas de se identificar o 

ambiente relevante de atuação das tecnologias, pois é um requisito fundamental 

a ser observado em fases cruciais para o desenvolvimento a partir no nível de 

TRL cinco. O DOD define ambiente relevante como 

 

[...] um conjunto de condições estressantes, representativas de 
todo o espectro de empregos operacionais pretendidos, que são 
aplicados a um CTE como parte de um componente (TRL 5) ou 
sistema / subsistema (TRL 6) para identificar se algum projeto é 
alterado para suportar o necessário (limite). Funcionalidade é 

necessária (DOD, 2009, p. C 9). 
 

Os ambientes são divididos nas seguintes categorias (DOD, 2009, p. B9): 

 

Ambiente físico. Por exemplo: componentes mecânicos, 
processadores, servidores e eletrônicos, cinético e cinemático, 
transferência térmica e de calor, elétrica e eletromagnética, 
ameaça (por exemplo, bloqueadores), clima, temperatura 
particulada, infraestrutura de rede. 
Ambiente lógico. Por exemplo: interfaces de software, 
interfaces de segurança, ativação da Web, sistemas 
operacionais, arquitetura(s) orientada(s) a serviços, 
comunicação, protocolos, camadas de abstração, virtualização, 
coalizão, federação e compatibilidade com versões anteriores. 
Ambiente de dados. Por exemplo: formatos de dados, 
estruturas, modelos, esquemas de bancos de dados, latência, 
tremulação, perda de trânsito, sincronização e rendimento, 
empacotamento e enquadramento de dados. 
Ambiente de segurança. Por exemplo: conexão com firewalls, 
protocolos de segurança e apliques, natureza do adversário 
cibernético, métodos de ataque e estabelecimento de confiança, 
domínios de segurança. 
Usuário e ambiente de uso. Por exemplo: escalabilidade, 
capacidade de ser atualizado, treinamento de usuários e ajustes 
de comportamento, interfaces de usuário, mudanças 
organizacionais / realinhamentos com impactos no sistema, 
plano de implementação. 

 

O ambiente relevante deve representar, da melhor forma possível, o 

ambiente operacional, onde a tecnologia irá operar na prática, que é definido 

genericamente como 

 

[...] um conjunto de condições operacionais, representativas de 
todo o espectro de empregos operacionais, que são aplicados a 
CTE como parte de um protótipo de sistema (TRL 7) ou sistema 
real (TRL 8) para identificar se algum projeto anteriormente 
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desconhecido ou problemas de design desconhecidos podem 
afetar a funcionalidade necessária (limite) (DOD, 2009, p. C 10). 

 

Os Quadros do Anexo I apresentam as definições e descrições para 

avaliação de hardware e software, respectivamente, segundo o DOD. 

O DOD, também, utiliza a escala TRL para mensurar a maturidade de 

tecnologias ligadas à biomedicina, a fim de garantir conformidade com as fases 

clínicas conforme regulamentado pela U.S Food & Drug Administration (FDA) e 

para a redução do risco tecnológico. Para tanto, o United States Army Medical 

Research and Material Command (USAMRMC), desenvolvedor de material 

médico do Exército dos EUA, responsável pela pesquisa, desenvolvimento e 

aquisição de medicamentos e pelo gerenciamento de logística médica, 

estabeleceu diretrizes para atribuir TRLs ao desenvolvimento de medicamentos, 

vacinas e dispositivos médicos nos segmentos: farmacêutico (para 

medicamentos); farmacêutico (para produtos biológicos / vacinas); dispositivos 

médicos; gerenciamento de informações médicas / tecnologia da informação 

(M/TI) e Informática Médica (DOD, 2009, p. E-4). 

Como exposto, o DOD utiliza escalas de TRL ordenadas conforme as 

características dos ambientes, onde as tecnologias são demonstradas e 

submetidas a testes. Também, observa-se que a maturação da tecnologia em 

cada um dos níveis até o ponto de subir na escala pode variar muito em termos 

de esforço. No caso das tecnologias aplicadas à medicina, ainda é preciso se 

basear em descrições específicas requeridas por órgãos de controle de seu 

desenvolvimento e utilização. 

O Quadro do Anexo II demonstra, de forma simplificada, as definições e 

as descrições dos indicadores dos níveis de TRL para tecnologias não médicas 

segundo a NASA/DOD e tecnologias médicas segundo o USAMRMC. 

 

2.5.2 Mensuração de maturidade tecnológica no desenvolvimento de 

fármacos  

 

Velho et al. (2017) apresentam um modelo de TRL aplicada ao 

desenvolvimento de fármacos, que, da mesma forma que a escala adotada pelo 

DOD, atém-se às determinações de órgãos regulamentadores, no caso a 



40 

 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para a progressão da 

tecnologia nos níveis de maturidade. Nesse sentido, os estudos não clínicos, 

envolvendo a avaliação de potencial mínimo de toxidade, devem preceder os 

testes envolvendo seres humanos (ANVISA, 2013). Dessa forma, conforme 

demonstrado pela Figura 3, os estudos pré-clínicos e envolvendo testes em 

animais são atividades inerentes aos níveis um a cinco e os testes em humanos 

devem ser realizados somente a partir do nível de maturidade seis. 

 

Figura 3 – TRL aplicada a desenvolvimento de fármacos

 

Fonte: Velho et al. (2017, p. 123). 
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2.5.3 Manufacturing Readiness Level (MRL) 

 

2.5.3.1 MRL – Departamento de Defesa Norte-Americano (DOD) 

 

Em função dos resultados da pesquisa que comparou as ações de 

monitoramento de prontidão para fabricação no âmbito do Departamento de 

Defesa Norte-Americano (DOD) face às práticas adotadas por empresas 

comerciais, o Gabinete de Prestações de Contas (GAO) dos EUA recomendou 

ao referido Departamento adotar melhores práticas na gestão dos projetos de 

aquisição de tecnologias, dentre elas a adoção de requisitos para adquirir e 

utilizar conhecimentos específicos de fabricação, a fim de garantir a utilização 

desses conhecimentos nas decisões de investimentos em conjunturas críticas 

ao fazer a transição da integração do sistema de demonstração para a produção. 

A referida recomendação se justifica pela importância de um conhecimento 

suficiente do design final e dos detalhes do processo de fabricação, que será 

necessário para a redução de riscos e, por conseguinte, de recursos investidos 

no projeto. Também, é apontado no relatório que os programas de 

desenvolvimento de tecnologias do DOD, que, na fase de demonstração da 

tecnologia, obtiveram mais informações sobre possíveis designs importantes 

para a produção, mais se aproximaram do cumprimento do orçamento (EUA, 

2002). 

Diante disso, a métrica Manufacturing Readiness Level (MRL), conforme 

demonstrada pelo quadro do Anexo III, passou a ser utilizada pelo DOD, mas 

ainda sem muita uniformidade, até que, em 2011, foi elaborado o Manual para 

aplicação da MRL no âmbito do DOD com atualização em 2018. 

 

2.5.3.2 Manufacturing Capability Readiness Level (MCRL) – Maturidade de 

Fabricação para a Indústria Aeroespacial 

 

Ward, Halliday e Foden (2011) desenvolveram a métrica Manufacturing 

Capability Readiness Level (MCRL) para aplicação no setor aeroespacial, 

baseada em três fases e nove níveis. Essa métrica foi utilizada, inicialmente, no 
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monitoramento do desenvolvimento, pela Rolls-Royce, do motor Trent 1000 

turbofan para o avião Boeing 787, passando, posteriormente, a ser adotada em 

toda a cadeia de fabricação da empresa. 

O quadro do Anexo IV demonstra as definições e a descrição nos níveis 

da MRL para o setor aeroespacial. 

 

2.5.4 Mensuração de maturidade tecnológica no Departamento de Energia 

Norte-Americano (DOE) 

 

O Departamento de Energia dos Estados Unidos da América (DOE) 

utiliza o TRL como base para a aplicação de Technology Readiness Assessment 

(TRA). A TRA é aplicada pelo DOE de acordo com o conceito do DOD (2011), 

visando: 

 

 Identificar as lacunas nos testes, demonstrações e 
conhecimento da disponibilidade atual de uma tecnologia e as 
informações e etapas necessárias para atingir o nível de 
prontidão necessário para obter inclusão no projeto; 

 Identificar tecnologias de risco que precisam de maior atenção 
da gerência ou recursos adicionais para desenvolvimento de 
tecnologia;  

 Aumentar a transparência das decisões de gerenciamento, 
identificando as principais tecnologias que demonstram 
funcionar ou destacando tecnologias imaturas ou não 
comprovadas que podem resultar em aumento do risco do 
projeto (DOE, 2009, p. 7). 

 

Para melhor subsidiar a aplicação do TRA nesses moldes, o DOE agrega 

à escala TRL indicadores referentes ao nível relativo da tecnologia em 

desenvolvimento conforme demonstrado pelo quadro do Anexo V. 

 

2.5.5 Mensuração de maturidade tecnológica aplicada a contramedidas 

médicas  

 

A autoridade biomédica de pesquisa e desenvolvimento avançado 

(BARDA) dos EUA é outra instituição que adotou a TRL na gestão de suas 

pesquisas tecnológicas. 
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A BARDA é um órgão governamental norte-americano, criada para apoiar 

contramedidas médicas, através de fomento e parceria público-privado, 

possibilitando a transição da pesquisa para o desenvolvimento avançado de 

novas vacinas, diagnósticos e medicamentos. 

Para tanto, é utilizado o modelo de TRL, derivado da TRL para 

biomedicina do DOD (2009), para classificação de contramedidas médicas, 

como um medicamento ou uma vacina (BARDA, 2019). 

O quadro do Anexo VI demonstra as descrições dos TRLs para 

contramedidas médicas. 

 

2.5.6 Mensuração de maturidade tecnológica na Indústria de Petróleo e Gás  

 

A TRL foi adotada pelo American Petroleum Institute (API), através da 

norma API 17 N para avaliação de componentes submarinos e sua integração 

em sistemas. Para isso, foi estabelecida uma estrutura de mensuração de 

maturidade de tecnologia TRL, na qual foram inseridas duas outras métricas, 

compondo um sistema de mensuração de maturidade capaz de prover a 

indústria de petróleo e gás de uma metodologia adequada às atividades do setor, 

especialmente visando ao maior domínio sobre a integração de sistemas a partir 

do conhecimento mais detalhado das etapas de integração entre sistemas e de 

novas tecnologias a sistemas e subsistemas (ASTRIMAR; WELLS, 2017). 

Ocorre que as tecnologias aplicadas à indústria de petróleo e gás, quando 

alcançam níveis mais altos de seu desenvolvimento, a partir do TRL 6, já 

envolvem a integração de tecnologias, muitas vezes, em níveis de maturidade 

diferentes. Daí a necessidade de  ir além da avaliação individual de 

componentes, através da TRL, para avaliar o nível de maturidade de integração 

de tecnologias e sistemas, de forma consensual entre os respectivos cientistas 

e gestores de projetos. Para tanto, foi adotada a métrica Integrated Readiness 

Level (IRL), concebida  por Sauser e Magnaye (2009). Também, foi integrada a 

métrica System Readiness Level  (SRL) para avaliação geral do sistema, 

combinando TRL e IRL de todas as tecnologias em integração, concebida por 

Yasseri (2013).  
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Segundo o autor, a TRL não foi originalmente concebida para monitorar 

detalhadamente a maturidade de um sistema que envolve várias tecnologias ou 

subsistemas que se posicionam em diversos níveis de prontidão. Fundamenta 

sua afirmação na falha que resultou no fracasso do Mars Climate Orbiter em 

1998 quando o sistema não foi capaz de lidar com uma discrepância de 

informações sobre a altura orbital emitidas por dois subsistemas, que não foram 

devidamente integrados. Em outra análise, cabe afirmar que a TRL não foi 

utilizada para avaliar a maturidade de todo o sistema envolvendo o ônibus 

espacial, mas somente o desenvolvimento de seus componentes 

individualmente; por exemplo, as células de combustível (EARTO, 2014), sendo 

necessária a utilização de dispositivos de monitoramento de integração 

conforme já defendido por Mankins (2002). 

Por isso, Yasseri (2013) propõe a utilização do IRL, que pode informar 

sobre a prontidão da tecnologia para ser integrada e indicar a direção para 

melhorar a interação. Considerando que os níveis de TRL e IRL, em 

determinados pontos das respectivas avaliações, podem não estar com níveis 

de maturidade condizentes, o autor propõe, também, a adoção pelo sistema de 

mensuração da métrica SRL, através da qual é possível realizar uma avaliação 

geral da progressão do desenvolvimento do sistema. 

Nesse sentido, o sistema de mensuração de maturidade tecnológica da 

API, baseado na escala TRL original da NASA, passou a compreender oito 

níveis, de zero a sete, divididos em três estágios de integração. O primeiro 

estágio, validação do conceito, compreende os níveis 0 a 2. Nesse primeiro 

estágio, de cunho semântico, são abordadas definições primordiais para o 

sucesso das integrações; ou seja, interface, interação e conectividade. O estágio 

sintático, de validação da tecnologia, compreende os níveis 0 a 3, quando se 

busca garantir que as integrações estão em conformidade com as regras e 

especificações. O último estágio, nos níveis 6 e 7, já é uma etapa pragmática 

que objetiva a validação do sistema, pois se refere a considerações de aplicação 

prática do esforço de integração (YASSERI; BAHAI, 2018). O Quadro do Anexo 

VII demonstra o sistema de mensuração adotado pelo American Petroleum 

Institute (API) com base na TRL. 
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Uma outra disposição proposta por Yasseri e Bahai (2018), para a métrica 

TRL – API, divide os níveis em duas etapas. A primeira etapa compreende níveis 

de 0 a 3. Nessa primeira fase, ocorre a especificação dos projetos dos 

componentes, do sistema e dos subsistemas. Ao final do nível 3, os 

componentes são produzidos e instalados e segue-se para a segunda etapa, na 

qual serão realizados os testes. Nessa etapa, à medida que o sistema vai 

evoluindo, são realizadas verificações com as especificações efetuadas na 

primeira etapa. Essa metodologia foi concebida a partir da inserção dos níveis 

TRL 0 a 7 no Modelo V de Engenharia, demonstrado pela Figura 4. Essa 

disposição da TRL se justifica, porque “a prontidão tecnológica tem apenas um 

significado em relação ao objetivo do sistema que o usará. E se algo faz o 

trabalho para o qual foi projetado, então está pronto para inserção” (YASSERI; 

BAHAI, 2018, p. 35).  

 

Figura 4 – Modelo em V da metodologia TRL  

 

Fonte: Yasseri e Bahai (2018, p. 35). 

 

2.5.7 Mensuração de maturidade tecnológica na Indústria Química 

 

A indústria química, também, realiza atividade de mensuração de 

prontidão tecnológica devido à necessidade de monitorar os projetos de 
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desenvolvimento de novas tecnologias geralmente de longo prazo. É desejável 

a redução do tempo entre a ideação e a comercialização, a fim de ganhar 

vantagem competitiva, mediante a adoção de medidas norteadas pelas 

respostas o mais precisas possível, obtidas com o emprego de métricas eficazes 

de monitoramento (MIREMADI; MUSSO; OXGAARD, 2013). 

Considerando que os indicadores da TRL ora são muito específicos para 

as tecnologias relativas a projetos voltados a missões espaciais, ora são muito 

amplos a ponto de servirem a diversas tecnologias, para a sua aplicação na 

indústria química, fazem-se necessárias adaptações. Deve-se considerar, 

também, que alguns termos empregados pela TRL original são estranhos à 

indústria química, como, por exemplo, “protótipos” e “ambiente”. Por isso, 

Buchner et al. (2019) propõem uma métrica baseada na TRL, que utiliza 

conceitos e indicadores aplicados na indústria química como um todo, desde a 

fase embrionária do projeto até a comercialização, a fim de satisfazer os 

pesquisadores acadêmicos, a indústria, os órgãos formuladores de políticas 

públicas e os gerentes de projetos e previsão de riscos. Além das adaptações, 

foram incluídos critérios adicionais na escala com o intuído de se ter uma 

compreensão mais abrangente da tecnologia a partir da análise detalhada de 

suas especificidades. 

O Quadro do Anexo VIII demonstra a TRL para aplicação na indústria 

química proposta pelos autores, a qual traz os títulos: ideia, conceito, prova de 

conceito, desenvolvimento preliminar do processo, desenvolvimento detalhado 

de processos, ensaios-piloto, demonstração e escala completa de engenharia, 

comissionamento e produção. Essa escala não contempla pesquisa básica, já 

iniciando a pesquisa aplicada no primeiro nível. O desenvolvimento sistemático 

se inicia no nível quatro. Os principais estágios de desenvolvimento se 

encontram nos níveis cinco e seis, que podem avançar pelo nível sete, quando 

deve ser desenvolvido o projeto da planta em grande escala. Nos níveis oito e 

nove, a tecnologia é ativada no ambiente econômico, ocorrendo ajustes na fase 

do comissionamento no nível oito.  

Nessa tabela, os indicadores de maturidade, além das descrições, são 

apresentados em três outras dimensões: critérios gerais do projeto, critérios de 

engenharia e capacidade como fração do fator de escala. Os critérios gerais 
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reúnem os indicadores típicos de P&D com a comprovação objetiva de atividades 

concluídas, locais de desenvolvimento dessas atividades e pesquisas de cunho 

econômico e de mercado. A dimensão de critérios de engenharia envolve 

indicadores inerentes às reações químicas, engenharia de processos e diagrama 

dos fluxos. A terceira dimensão de indicadores envolve indicadores quantitativos 

de capacidade de produção (BUCHNER et al., 2019). 

O Centro de Produtos Químicos Biorenováveis da Universidade Estadual 

de Iowa (CBIRC, 2008) concebeu uma escala TRL, baseada em análise 

quantitativa, cujos níveis iniciais, TRLs um e dois, situam-se em um estágio em 

que uma ideia é formulada para aplicação em um sistema de produção e não 

chega a integrar a escala com indicadores. No TRL 3, os níveis de desempenho 

já são essenciais para obter a prova de conceito em escala de laboratório. No 

TRL 4, deve haver uma pequena escala do processo com níveis de desempenho 

necessários para alcançar a integração do sistema e avançar para a escala pré-

piloto. No TRL 5, os níveis de desempenho devem ser suficientes para se obter 

o aprimoramento do sistema de forma que se possa avançar para a escala piloto. 

A partir do nível seis, o escalonamento deverá ser realizado em ambiente de 

indústria. 

O Quadro do Anexo IX demonstra a TRL para mensuração de tecnologias 

referentes a produtos químicos.  

 

2.5.8 Mensuração de maturidade tecnológica na Indústria Siderúrgica 

  

Klar et al. (2016) fizeram adaptações na TRL visando à sua aplicação na 

indústria siderúrgica. Essa versão de TRL foi concebida em atenção às 

características desse tipo de indústria, em que o desenvolvimento de novas 

tecnologias costuma ocorrer no próprio ambiente de planta e fora de escritórios 

de design, além de o trabalho ser experimental, apresentando problemas de 

escalonamento na mudança de ambiente. Considera-se, ainda, que a forte 

interdependência entre processos e produtos leva, mais frequentemente, à 

necessidade de mudanças no processo de produção, que, quando alterado, 

pode resultar em mudança significativa do produto final. 
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Diante disso, os autores realizaram uma pesquisa junto à empresa sueca 

LKAB, por meio de entrevistas com gestores, gerentes e pesquisadores sobre a 

aplicação da TRL nos projetos de inovação tecnológica da empresa. Como 

resultado, identificou-se que a TRL, por se caracterizar pela subjetividade na 

interpretação dos indicadores, levava a diferentes conclusões sobre o nível de 

maturidade da mesma tecnologia, em alguns casos com a diferença de dois 

níveis para mais ou para menos. A equipe da empresa que participou da 

pesquisa concordou com a necessidade de se realizarem adaptações na TRL, 

contudo, desde que não se distanciasse demais da métrica original, para que 

não prejudicasse a interlocução com pessoas de fora da empresa envolvidas em 

projetos conjuntos de P&D e com os fornecedores de tecnologias.  

A partir desse resultado, a TRL foi revisada conforme apresentada no 

Quadro do Anexo X. 

 

2.5.9 Calculadora (TRL) – Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) e Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 

 

Rocha, Melo e Ribeiro (2017) elaboraram uma adaptação da metodologia 

TRL, a partir da NBR ISO 16290:2015, da NASA, do Laboratório de Pesquisa da 

Força Aérea dos EUA – Air Force Research Laboratory (AFRL), do 

Departamento de Defesa Americano (DOD) e da Agência Espacial Europeia 

(European Space Agency) (ESA), buscando suprir as seguintes falhas da TRL: 

limitação da avaliação documental; não disponibilização de uma padronização 

das avaliações de forma objetiva; não facilitação à realização de análise 

quantitativa; não consideração do ambiente político-legal brasileiro e nem dos 

aspectos econômicos relativos à tecnologia; e não consideração da avaliação 

dos meios de transferência de conhecimento.  

Os autores produziram uma calculadora para a realização da mensuração 

de maturidade, baseada na calculadora utilizada pelo Laboratório de Pesquisa 

da Força Aérea dos Estados Unidos da América – Air Force Research Laboratory 

(AFRL), para ser utilizada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e pelo 

Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), denominada “Calculadora TRL IAE-ITA 

2016-1”.  
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O processo de avaliação proposto envolve os seguintes aspectos: 

 

Decisão da aplicação:  

Deve-se, inicialmente, decidir quanto à oportunidade de periodicidade das 

avaliações.  

 

Definição da equipe 

É necessário definir quem realizará as avaliações. Rocha et al. (2017) 

defendem que a equipe de avaliação deve ser composta pelos pesquisadores 

por conhecerem as tecnologias objeto da avaliação, pelo gestor do projeto de 

pesquisa e por um responsável pelo projeto que tenha conhecimento do 

ambiente operacional onde as tecnologias deveram atuar. 

 

Identificação das tecnologias 

Devem ser identificadas as tecnologias, que já são componentes do 

projeto ou sistema que será integrado, além da(s) tecnologia(s) que será(ão) 

desenvolvida(s).  

 

Avaliação TRL 

A avaliação é realizada mediante reuniões entre a equipe de avaliação, 

que deve responder ao questionário da Calculadora TRL IAE-ITA 2016-1, que 

permite estabelecer, previamente, um percentual de tolerância de 0 a 100% para 

cada indicador de desempenho referente à TRL IAE-ITA 2016-1. Para os 

indicadores da TRL, conforme a NBR ISO 16290:2015, basta assinalar se o 

requisito foi ou não cumprido. 

São apresentados dois resultados: um considerando apenas a Norma 

NBR ISO 16290:2015 e outro envolvendo a análise dos aspectos baseados nas 

metodologias da ESA e do DOD. 

 

 

2.5.10 Índice de Maturidade Tecnológica (IMATEC) – Agência Especial 

Brasileira  
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A Agência Espacial Brasileira (AEB) aborda a aplicação de escala análoga 

à TRL, utilizando-se dos mesmos indicadores, denominando-a como Índice de 

Maturidade Tecnológica (IMATEC) (XAVIER, 2018). Essa Agência orienta sobre 

a aplicação da escala TRL nos projetos espaciais, reunido níveis de maturidade 

em quatro fases de desenvolvimento e relacionando-os com metas 

estabelecidas para o desenvolvimento do projeto. 

 

1 - Fase de desenvolvimento conceitual (níveis 1, 2 e 3) 

Nesta primeira fase, as atividades são realizadas, no máximo, no 

ambiente de laboratório de pesquisa. A pesquisa é acadêmica, mas com 

possibilidades plausíveis para se tornar uma pesquisa aplicada. Esta fase se 

caracteriza pelo compartilhamento irrestrito dos conhecimentos, que é realizado 

por meio de publicações científicas, embora seja possível que parte deles já 

esteja protegida por dispositivos de proteção intelectual. O primeiro nível envolve 

metas de fácil alcance, que pode ser a publicação de produção científica, mesmo 

que veiculando somente resultados de observação de fenômenos naturais. No 

nível dois, é possível vislumbrar uma aplicação do conceito identificado no nível 

um. Já é possível organizar uma prova de conceito, a partir da concentração dos 

estudos em uma área específica. No nível três, já devem iniciar as investigações 

sobre a reprodutibilidade do elemento e a prova de conceito deve ser validada. 

Pode-se iniciar a construção de protótipos em laboratórios. Nesse último nível 

da fase de desenvolvimento conceitual, é imprescindível que se definam os 

requisitos de aplicação final da tecnologia, para que se justifique a transição para 

a fase de desenvolvimento tecnológico, porque essa segunda fase envolve 

testes que replicam o ambiente operacional final. 

 

2 - Fase de desenvolvimento tecnológico (níveis 4 e 5) 

As atividades desta fase intermediária são desenvolvidas em ambiente de 

laboratório de testes e já envolve, normalmente, a constituição de parcerias entre 

universidades e institutos de pesquisa ou empresas. No nível quatro, já deve 

ocorrer a entrega de um protótipo funcional, que possa ser implementado 

conforme as características do ambiente operacional almejado. A essa altura, se 

for o caso, a documentação produzida já deve ser suficiente para depósitos de 
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patentes. Após o conhecimento do ambiente operacional e da conclusão do 

protótipo funcional, a tecnologia é ascendida ao quinto nível de maturidade, no 

qual “o principal entregável já dispõe de maturidade suficiente para se associar 

a um processo produtivo” (XAVIER, 2018, p. 17). É realizada predição de 

desempenho para fases mais elevadas de desenvolvimento, há busca de 

interação entre elementos da tecnologia com elementos realísticos e todos os 

testes são realizados em ambiente relevante mesmo que em laboratório de 

testes para a qualificação do produto. 

 

3 - Fase de desenvolvimento de engenharia (níveis 6, 7 e 8) 

Esta fase reúne os níveis de transição entre a conclusão do 

desenvolvimento do produto em si e o início do processo de identificação de 

viabilidade do respectivo processo de produção. Para tanto, no nível seis, os 

protótipos devem ser construídos em escala real e realizados testes finais em 

ambiente relevante, simulado, mas já não mais restrito a ambiente laboratorial. 

Atinge o nível sete a tecnologia que tem como alvo missões específicas a partir 

dos requisitos explicitados pelos gestores dessas missões adquirentes dessa 

tecnologia. São tratadas questões específicas de viabilidade de processos de 

produção, a fim de justificar investimentos maiores na tecnologia em 

desenvolvimento. No nível oito, os testes já são realizados no ambiente 

operacional, demonstrando desempenho conforme as predições analíticas. 

Todas as verificações e validações devem ser completadas. 

 

4 - Fase do fim do desenvolvimento do produto e início do ciclo de operação 

(nível 9) 

A tecnologia é considerada completamente madura ao atingir o último 

nível da escala quando o produto final foi utilizado em missões reais com 

sucesso. Se a tecnologia for aplicada a outro ambiente operacional, deverá 

retornar pelo menos ao nível cinco para a realização das atividades referentes a 

esse nível. 

O Quadro 5 apresenta um checklist, que pode ser empregado para avaliar 

a possibilidade de ascensão da tecnologia para níveis mais altos de TRL com 

base nas orientações da AEB para aplicação do IMATEC. Observa-se que, se 



52 

 

 

uma tecnologia for aplicada a uma solução em um ambiente diferente do original, 

será considerada condizente com o nível de maturidade cinco mesmo se já 

estiver posicionada em níveis mais elevados (XAVIER , 2018). 

 

Quadro 5 – Checklist IMATEC / AEB 

Os princípios básicos foram observados e 
reportados?  

Sim – Vá para o IMATEC 2 

Um conceito ou aplicação foi formulado(a)? Sim – Vá para o IMATEC 3 

Uma prova de conceito analítica e 
experimental foi demonstrada?   

Sim – Vá para o IMATEC 4 

Um modelo de desenvolvimento foi 
demonstrado em laboratório? 

Sim – Vá para o IMATEC 5 

Uma unidade protótipo (ou qualquer outra 
semelhante o suficiente para ser considerada 
um protótipo) foi demonstrada em um 
ambiente relevante? 

Sim – Vá para o IMATEC 6 

Uma unidade protótipo (ou qualquer outra 
semelhante o suficiente para ser considerada 
um protótipo) foi operada ou lançada no 
espaço com sucesso? 

Sim – Vá para o IMATEC 7 

Uma unidade idêntica foi qualificada para voo, 
mas não operada ou lançada no espaço? 

Sim – Vá para o IMATEC 9 

Uma unidade idêntica foi operada / lançada 
com sucesso em um ambiente / configuração 
idêntico(a) ao final?  

Sim – Vá para o IMATEC 9 

Uma unidade idêntica foi operada / lançada 
com sucesso em um ambiente / configuração 
diferente? 

Sim – Retorne para o IMATEC 5 

Fonte: adaptação de Xavier (2018, p. 16). 

 

A AEB disponibiliza uma ferramenta on-line  IMATEC LITE para avaliação 

do Índice de Maturidade Tecnológica de Sistemas Espaciais, disponível no 

endereço eletrônico <http://imatec.aeb.gov.br/#/home>.   

Ao utilizar a IMATEC LITE, o usuário deve cadastrar o(s) produto(s) objeto 

na análise, os itens-chave, justificativa e método de implementação além dos 

subsistemas. A partir dos dados inseridos, o programa emite resultados sobre o 

Índice de Maturidade Tecnológica (AEB, 2018).  

 

2.5.11 Mensuração de maturidade tecnológica na Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)   

 

A equipe técnica da Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), visando a incorporar 

adequadamente o conceito TRL/MRL no processo de qualificação de seus ativos 

http://imatec.aeb.gov.br/#/home
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e conseguir um melhor entendimento entre o pessoal técnico e seus clientes, 

desenvolveu derivações da referida escala destinadas à aplicação em 

tecnologias ligadas a cultivar, raça ou grupo genético, processo agropecuário, 

insumo agropecuário, processo industrial, produto industrial, máquina e 

implemento e software para clientes externos. As adaptações foram necessárias 

para adequar a metodologia TRL ao contexto agronômico e agroindustrial 

(EMBRAPA, 2017). 

As definições gerais para as atividades exercidas nos níveis de TRL e 

local de desenvolvimento, segundo a EMPRAPA, são demonstradas no Quadro 

6. 

 

Quadro 6 – Definições gerais de TRL/MRL – EMBRAPA 

Nível de 
maturidade 

Descrição Local de desenvolvimento 

TRL/MRL 1 Concepção  EMBRAPA  

TRL/MRL 2 Prova de conceito de função crítica 

TRL/MRL 4 Otimização 

TRL/MRL 5 Prototipagem  

TRL/MRL 6 Escalonamento  

TRL/MRL 7 Demonstração em ambiente de 
produção 

TRL/MRL 8 Produção  

TRL/MRL 9 Produção continuada  PARCEIRO DO SETOR 
PRODUTIVO 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A metodologia baseada na escala TRL para mensuração de maturidade 

tecnológica é um componente essencial do modelo de inovação da EMBRAPA, 

conforme apresentado pela Figura 5, que demonstra um modelo de inovação 

aberta, onde, a partir da fase de ensaios laboratoriais, já ocorre a cooperação 

tecnológica envolvendo entes externos à empresa, o que demanda a adoção de 

uma métrica para mensuração de maturidade tecnológica, que possibilite 

consenso entre os entes envolvidos no desenvolvimento em parceria.  
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Figura 5 – Modelo TRL / Inovação Aberta 

 

Fonte: Capdeville et al. (2017, p. 24). 

 

No modelo de TRL/MRL da EMBRAPA, a verificação do cumprimento dos 

requisitos para o enquadramento da tecnologia em um determinado nível de 

maturidade é realizada através da comparação entre Coeficiente Técnico de 

Referência (CTR) e Coeficiente Técnico Atual (CTA). O CTR determina o ponto 

de desenvolvimento que a nova tecnologia deve superar, a fim de avançar para 

o próximo nível. Esse coeficiente deve ser quantitativo e obtido junto ao estado 

da técnica através de avaliações técnicas e econômicas. Pode ter como fontes: 

patentes, artigos científicos e relatórios de desempenho, dentre outros, desde 

que possa ser expresso numericamente; por exemplo, rendimento, grau de 

pureza e tempo de reação. O CTA deve ser aferido considerando os mesmos 

indicadores do CTR, a fim de se efetuar a comparação entre os coeficientes. O 

CTA é considerado somente a partir do TRL/MRL 3, tendo em vista que os dois 

primeiros níveis envolvem somente conhecimento teórico. A maturidade 

tecnológica e de fabricação é apurada conjuntamente, considerando, para tanto, 

os indicadores de TRL e MRL definidos por Mankins (1995) e pela ISO 

16290:2013. 
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O Manual sobre o Uso da Escala TRL/MRL da EMBRAPA apresenta nove 

quadros com modelos de TRL/MRL específicos para mensuração de maturidade 

das seguintes tecnologias: sensores embarcados ou não em sistemas 

maiores/mais complexos; equipamentos de análise e/ou seleção de produtos 

agropecuários (ex.: café, frutas e azeites); colhedoras; biotecnologia industrial; 

processo agropecuário; produto inoculante; produto biofilme; agente de controle 

biológico; cultivares de plantas perenes; cultivares de plantas anuais; 

biotecnologia vegetal; vacinas; kit diagnóstico; raça de frango de corte; raça de 

frango de galinha poedeira; raça de suíno; software Web; software com aplicativo 

móvel; software como serviço; e software embarcado. Todos os indicadores 

referentes a essas tecnologias específicas são variações dos indicadores 

apresentados no Quadro do Anexo XI. 

 

2.5.12 Método Bibliométrico para Avaliação Maturidade Tecnológica 

(BIMATEM) 

 

Nicolás et al. (2018) propõem a aplicação do Método Bibliométrico para 

Avaliação Maturidade Tecnológica (BIMATEM) para avaliar a maturidade 

tecnológica, que consiste na coleta de dados referentes à tecnologia em três 

categorias de fontes bibliométricas, cada qual ligada a um dos três estágios do 

ciclo de vida da tecnologia, conforme classificação concebida por Watts e Porter 

(1997).   

A métrica de maturidade proposta divide o ciclo de vida da tecnologia em 

três estágios: emergente, crescente e maduro. Dessa forma, essa metodologia 

se aplica à avaliação de uma tecnologia de forma ampla, à qual se integram 

soluções tecnológicas revestidas em novos produtos e sistemas. Trata-se de um 

dos atributos considerados por Juan et al. (2010), por exemplo, para identificar 

o cenário tecnológico destinatário de uma tecnologia em desenvolvimento.  

Essa escala de TRL proposta por Nicolás et al. (2018) considera que a 

predominância de produções científicas indica que a tecnologia se encontra nos 

níveis iniciais de maturidade. Quando predominam os depósitos de patentes, 

alcançam-se os níveis intermediário de TRL e, nos níveis mais altos, há 
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predominância de notícias do mercado sobre os produtos gerados pela 

tecnologia.  

O Quadro 7 demonstra os três estágios do ciclo de vida da tecnologia 

(Technology Life Cycle – TLC) e as respectivas fontes de dados bibliométricos 

relevantes para cada fase de TRLs. 

 

Quadro 7 – Fontes bibliométricas / estágios de ciclo de vida da tecnologia / TRL 

Fontes bibliométricas TRL  Estágios CVT 

N/A 1 - Conceitos de tecnologia observados.  

 

Emergente 
2 - Conceito da tecnologia formulado.  

Artigos científicos  3 - Conceito da tecnologia experimentado.  

Artigos de engenharia 4 - Conceito de tecnologia validado em 

laboratório. 

5 - Conceito de tecnologia validado em 

ambiente relevante. 

Patentes  6 e 7 - Protótipos demonstrados. Crescente 

Registro de notícias  8 e 9 - Tecnologia comprovada, qualificada e 

implementada em ambiente operacional. 

Madura 

Fonte: adaptação de Nicolás et al. (2018, p. 7). 

  

Cabe anotar que a patenteometria pode ser uma importante ferramenta 

adotada como forma de aprofundamento dos estudos bibliométricos por 

possibilitar a obtenção de informações relevantes sobre o campo tecnológico 

estudado, que estão disponíveis nos documentos patentários, os quais podem 

ser analisados no interesse das áreas técnicas, econômica, da administração e 

do direito, dentre outras componentes do escopo das disciplinas aplicadas a uma 

análise completa sobre o ciclo de vida da tecnologia (SPEZIALI; NASCIMENTO, 

2020).  

 

2.5.13 Mensuração de maturidade na atividade de apoio e fomento a 

empreendimentos inovadores 

  

O Governo do Canadá, por intermédio do serviço Clean Growth Hub 

Techonoblog, que atua na ligação entre os produtores que se interessam em 

tecnologia limpa e os serviços federais para avanço desse tipo de tecnologia, 
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disponibiliza uma escala TRL, baseada nas metodologias de mensuração da 

U.S. National Science Foundation, do U.S. Department of Energy e do U.S. 

Department of Transportation (CLEAN GROWTH HUB TECHNOBLOG, 2021). 

 Essa escala é composta por nove níveis de TRL e um último estágio 

referente ao período em que a tecnologia está disponível no mercado. Os nove 

níveis estão reunidos em quatro estágios.  

 A metodologia envolve os seguintes princípios:  

1. a avaliação deve partir de uma abordagem mais ampla sobre a situação 

da tecnologia, convergindo para um TRL mais específico; 

2. em caso de incerteza sobre o enquadramento da tecnologia em um 

determinado nível, deve-se enquadrá-la no nível inferior; 

3. deve-se conferir especial importância às características do ambiente 

operacional, onde a tecnologia será utilizada e de como o ambiente de 

testes em laboratórios simulará com a maior fidelidade possível as 

condições reais de operação.  

4. uma tecnologia é considerada enquadrada em um determinado TRL 

somente para um determinado ambiente operacional específico. Se for 

implantada em outro ambiente, deve ser testada novamente, 

considerando as características desse novo ambiente, para permanecer 

enquadrada no mesmo TRL.   

 

A escala TRL do Clean Growth Hub Technoblog está reproduzida no Anexo XIV.  

 

2.5.14 Mensuração de maturidade tecnológica na Associação Europeia de 

Organizações de Pesquisa e Tecnologia (EARTO) 

 

 A Associação Europeia de Organizações de Pesquisa e Tecnologia 

(EARTO) reconhece a TRL como uma ferramenta útil para ser empregada em 

mecanismos de fomento, entretanto, desde que a escala seja adaptada para 

avaliar os níveis de capacidade de fabricação e prontidão das tecnologias de 

fabricação, considerando-se questões financeiras e situações de necessidade 

de retrocesso na escala, além de distinguir bem as atividades de pesquisa: 

fundamental, industrial e experimental. Essa exigência se justifica, pois 
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possibilita a definição mais precisa dos objetos de financiamento, especialmente 

na transição entre o financiamento de protótipos e de produção em massa. 

A necessidade de adoção de uma escala que não seja de 

desenvolvimento linear, focada somente em um produto isoladamente, 

desconsiderando tecnologias de suporte, em especial de fabricação, é premente 

nos produtos ditos multitecnológicos.  

Diante disso, considerando a existência de iniciativas de fomento ao 

desenvolvimento tecnológico no âmbito da União Europeia, por exemplo o 

Horizon 2020, que já utilizavam a TRL com adaptações, mas nem sempre 

abrangendo as dimensões de avaliação anteriormente citadas, fez-se necessário 

propor uma escala adaptada, que sirva de diretriz (EARTO, 2014). 

Nesse sentido, a EARTO elaborou a escala TRL representada pelo 

Quadro do Anexo XII. 

 

2.5.15 Mensuração de maturidade tecnológica na Autoridade de Pesquisa 

e Desenvolvimento Energético do Estado de Nova York (NYSERDA) 

 

A Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Energético do Estado de 

Nova York (NYSERDA, 2017) desenvolveu uma métrica para ser utilizada por 

empresas emergentes na mensuração de maturidade tecnológica e comercial de 

forma integrada (TRL/CRL). Essa métrica é baseada na TRL do Departamento 

de Energia dos Estados Unidos (DOE) e da Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada – Energia (Advanced Research Projects Agency-Energy) (ARPA-E) e 

foi projetada, especialmente, para empreendimentos nas indústrias de energia 

limpa. 

Essa metodologia de mensuração envolve a análise em sete categorias 

de indicadores do desenvolvimento da nova tecnologia, visando, ao final, a 

apontar os Níveis de Maturidade Tecnológica e Comercial. A escala é composta 

de nove níveis de maturidade, que são alcançados a partir da realização de 

trabalhos inerentes a cada uma das categorias, sendo que cada uma delas é 

composta por cinco critérios, conforme demonstrado no Quadro do Anexo XIII. 

Como resultado, são apresentados os níveis de maturidade de cada uma das 
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categorias, numa escala de um a cinco, e os níveis de maturidade geral, 

tecnológica e comercial, numa escala de um a nove.  

 

2.6 Mensuração de maturidade tecnológica em universidades  

 

As universidades, como importantes centros desenvolvedores de 

soluções tecnológicas nas mais diversas áreas (PALETTA et al., 2014), precisam 

adotar a prática de mensuração tecnológica de seus projetos de pesquisa, de 

forma a abranger todas as áreas do conhecimento em que atuam e as diversas 

dimensões de análise em termos de maturidade de tecnologia destinada à 

transferência ao setor produtivo. Essas instituições, por desenvolverem uma 

grande diversidade de tecnologias, podem vir a enfrentar dificuldades na 

mensuração da maturidade tecnológica caso apliquem a escala TRL sem as 

devidas adequações. Indo mais além, não podem prescindir de uma ampliação 

do escopo dessa metodologia, a exemplo do que foi feito pelo Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ROCHA et al., 2017). 

Nesse aspecto, Juan et al. (2010) apresentam uma metodologia para 

mensuração do nível de prontidão das tecnologias desenvolvidas nas 

universidades, constituída por vários indicadores, além daqueles destinados à 

mensuração da prontidão tecnológica nos limites da ISO 16290:2013.  

A proposta é justificada pela necessidade de se considerarem vários tipos 

de indicadores sobre a tecnologia quando desenvolvida por essas instituições, 

pois, segundo os autores, além do monitoramento do desenvolvimento da 

tecnologia em si, devem, também, ser monitoradas a sua aplicabilidade e 

vantagens, devido à falta de conectividade entre as universidades e o mercado. 

Desidério e Zilber (2014) defendem que uma das barreiras para a transferência 

de tecnologia por universidades e institutos de pesquisa decorre da baixa 

interação dessas instituições com o setor produtivo.  

A proposta de Juan et al. (2010) consiste em uma metodologia de 

mensuração de maturidade tecnológica denominada University Technology 

Transfer Readiness Levels (UTTRL), que tem como objeto de mensuração 

atributos da tecnologia, de forma a identificar cinco aspectos da tecnologia em 

um determinado momento. São eles:  
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1. Níveis de Maturidade Tecnológica (NMT) 
2. Níveis de Avanço Tecnológico (NAT) 
3. Níveis de Demanda Tecnológica (NDT) 
4. Níveis de Criticidade de Tecnologia (NCT) 
5. Etapas no Ciclo de Vida da Indústria (CVI) 

 

Níveis de Maturidade Tecnológica (NMT) 

Fornecem informações instantâneas sobre a prontidão da tecnologia em 

análise, possibilitando a avaliação do que já foi realizado e o planejamento das 

ações futuras de desenvolvimento. Trata-se de um indicador de TRL embora 

considere um número menor de níveis que a escala original concebida pela 

NASA (MANKINS, 1995) e normatizada pela NBR ISO 16290:2015. O Quadro 8 

demonstra a escala NMT. 

 

Quadro 8 – Níveis de maturidade tecnológica (NMT) 

NMT Descrição 

1 Ideias inovadoras são apresentadas. 

2 Princípios básicos observados e relatados. 

3 Validação de componentes em ambiente de laboratório. 

4 Validação do sistema em ambiente de laboratório 

5 Confirmação do modelo ou protótipo do sistema em laboratório de alta fidelidade 
ou no ambiente operacional simulado. 

6 Protótipo do sistema próximo ou no local do ambiente operacional real. 

7 O desempenho do sistema real atende aos requisitos e está comprovado que o 
sistema funciona em sua forma final e sob as condições esperadas. 

Fonte: Juan et al. (2010, p. 1905). 

 

Níveis de Avanço Tecnológico (NAT) 

Os níveis NAT refletem a prontidão da tecnologia no que se refere à 

participação no mercado. O Quadro 9 demonstra a escala NAT. 

Quadro 9 – Níveis de Avanço Tecnológico (NAT) 

NAT Descrição 

1 A tecnologia foi dominada pela maioria das empresas da mesma indústria nacional. 

2 Apenas 50% das empresas da mesma indústria nacional dominam a tecnologia. 

3 Apenas 20% das empresas da mesma indústria nacional dominam a tecnologia. 

4 Apenas 5% das empresas da mesma indústria nacional dominam a tecnologia. 

5 Iniciando na indústria nacional. 

6 Tecnologia avançada, iniciando no mundo. 

Fonte: Juan et al. (2010, p. 1906). 
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Níveis de Demanda Tecnológica (NDT) 

Os níveis NDT refletem a prontidão da tecnologia no que se refere à sua 

capacidade de atendimento às demandas da sociedade para a resolução de 

problemas técnicos; por exemplo, mais eficiência, menos consumo de energia e 

automação. O Quadro 10 demonstra a escala NDT. 

 

Quadro 10 – Níveis de Demanda Tecnológica (NDT) 

NDT Descrição 

1 Principais demandas insatisfeitas, sistema não acima do limite padrão e não há 
suporte técnico aceitável alternativas. 

2 Principais demandas satisfeitas, mas desempenho do sistema degradado e não 
há solução aceitável. 

3 Principais demandas satisfeitas, mas desempenho do sistema degradada e 
existem soluções aceitáveis disponíveis. 

4 Exigências-chave satisfeitas, mas, existindo algum “ajuste” menor, problemas, 
pode incluir alguns recursos no produto que não é necessário e pode representar 
uma vulnerabilidade potencial. 

5 Ajuste “perfeito” entre demandas e produto / tecnologia funções. Requisitos para 
produtos satisfeitos: nada mais nada menos. 

Fonte: Juan et al. ( 2010, p. 1906). 

 

Níveis de Criticidade de Tecnologia (NCT) 

Os níveis NCT refletem o quanto o sistema que será integrado pela nova 

tecnologia é dependente dela. Quanto maior a dependência, mais probabilidade 

de transferência da tecnologia (VILLELA; BRANDÃO; MAIA, 2014). O Quadro 11 

demonstra a escala NCT. 

 

Quadro 11 – Níveis de Criticidade Tecnológica (NCT) 
NCT Descrição 

1 Componente / tecnologia alternativa pode ser facilmente substituído(a) dentro do 
sistema de destino sem qualquer modificação ou depuração. 

2 Componente / tecnologia alternativa pode ser substituído(a), mas uma simples 
depuração do sistema ou substituição é necessária para reprojetar seu 
componente individual. 

3 Componente / tecnologia alternativa pode ser substituído(a), mas uma depuração 
moderadamente complicada do sistema e substituição ou reprojetada de muitos de 
seus componentes é necessária. 

4 A substituição é possível, mas uma depuração de um sistema e alteração 
significativamente complicados ou reprojeto da maioria dos outros componentes / 
tecnologias são necessários.  

5 Sem flexibilidade: qualquer alteração no produto / tecnologia em avaliação exigiria 
uma reformulação completa do sistema. 

Fonte: Juan et al. (2010, p. 1906). 
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Etapas no Ciclo de Vida da Indústria (CVI) 

Esse indicador destina-se à identificação da oportunidade de inserção da 

nova tecnologia no mercado. Ou seja, se no momento da avaliação da prontidão 

da tecnologia para o mercado o sistema ao qual ela será incorporada está em 

crescimento, estabilização ou em declínio. Isso importa, porque não seria 

interessante para a universidade investir no desenvolvimento de uma tecnologia, 

que integre um sistema já em fase de declínio de demanda. O Quadro 12 

demonstra a escala CVI. 

 

Quadro 12 – Ciclo de Vida da Indústria (CVI) 

CVI DESCRIÇÃO 

1 Declínio: demanda do mercado diminui significativamente por causa da falta de 

recursos que a indústria depende ou nova reforma tecnológica. 

2 Maturidade: a demanda do mercado tende a ser estável. A tecnologia é muito 

madura. Começa a declinar a lucratividade do setor recusar. Desenvolver produtos 

substitutos é o ponto chave de inovação tecnológica. 

3 Crescimento: a demanda do mercado cresce rapidamente. A informação técnica é 

mais clara. O ponto chave da tecnologia de inovação é melhorar o desempenho e 

aumentar a variedade de produto. 

4 Introdução: a demanda do mercado cresce rapidamente. A reforma tecnológica está 

ativa. Principais usuários comprometidos com a abertura do mercado e ansiosos 

por obter vantagens competitivas em produtos tecnológicos.  

Fonte: Juan et al. (2010, p. 1906). 

  

Para a apuração do índice UTTRL, considerando que as escalas de 

indicadores não possuem o mesmo número de níveis, pode-se atribuir um único 

valor máximo para todas as escalas e dividir esse valor pelo número de níveis 

da escala para obter o valor de cada nível (JUAN et al., 2010). 

 Pode-se vislumbrar a possibilidade de considerar outros indicadores, além 

daqueles propostos pelos autores, a fim de ampliar a gama de atributos da 

tecnologia em análise, possibilitando obter mais informações importantes para a 

estratégia de transferência e identificar ações necessárias que estejam ao 

alcance da universidade.  

 Um deles seria o cumprimento de requisitos político-legais, econômicos e 

documentais em consonância com a legislação nacional (ROCHA et al., 2017). 
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Esses indicadores podem apontar as possibilidades legais de uso da tecnologia 

além da necessidade de implementação de políticas públicas para sua 

viabilização. Diante dessas informações, haveria como a universidade avaliar a 

viabilidade dos investimentos na tecnologia e, também, envidar esforços junto às 

instâncias governamentais competentes, para implementação das políticas 

necessárias, por exemplo no que se refere a compras públicas de medicamentos 

aplicados na prevenção ou tratamento de doenças negligenciadas pelo 

investimento privado.  

 Um outro indicador, também importante para ser agregado à metodologia 

de mensuração proposta por Juan et al. (2010), é o nível de proteção intelectual 

da tecnologia, considerando que o fornecimento de tecnologia (know-how), o 

licenciamento e a cessão de patentes são os ativos intangíveis objeto das 

transferências formais de tecnologia no Brasil (INPI, 2017).  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

3.1 Abordagem e finalidade da pesquisa  

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, pois 

envolve o exame e a reflexão das percepções de indivíduos para obter um 

entendimento de atividades sociais e humanas. Ou seja, a pesquisa qualitativa 

se destina a enfatizar os pontos de vista dos sujeitos ou grupos a respeito de 

fenômenos sociais, podendo envolver, também, análise de documentos (FLICK, 

2009).  

Quanto à sua finalidade, a pesquisa foi exploratória, visando analisar os 

dados coletados sem interferência por parte do pesquisador (CIRIBELLI, 2003). 

A pesquisa exploratória visa melhorar o conhecimento do pesquisador sobre um 

fenômeno determinado (RICHARDSON, 1999).  

 

3.2 Procedimentos metodológicos  

  

O procedimento técnico para a realização do trabalho envolveu o estudo 

de caso, tendo como unidade de análise a UFSJ, mais especificamente os 

procedimentos adotados pela Instituição para mensuração de maturidade de 

tecnologias pata transferência. Segundo Yin (2015), o estudo de caso busca 

ampliar o conhecimento do pesquisador sobre um objeto ou mais objetos 

determinados dentro de uma análise sobre a conjuntura atual.  

 Neste estudo, a investigação empírica se deu no âmbito dos dois grupos 

de procedimentos previstos por Gil (2002); ou seja, a coleta de dados 

bibliográficos e documentais e a busca de informações fornecidas por pessoas.  

 Os procedimentos detalhados são apresentados a seguir, considerando a 

ordem dos objetivos específicos. 

 

3.2.1 Coleta de dados 

 

 Para a consecução do objetivo específico de analisar a metodologia 

utilizada na mensuração de maturidade das tecnologias desenvolvidas na UFSJ 

em processos de transferência de tecnologia, foi realizada pesquisa documental 
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por meio da coleta de dados secundários junto à Instituição, que se consistiram 

nos documentos referentes às análises de maturidade tecnológica realizadas 

pelo Setor de Inovação e Propriedade Intelectual (SEIPI) do Núcleo de 

Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (NETEC), cujo objeto foram as 

tecnologias destinadas à transferência. Para tanto, foi realizada uma codificação 

temática para a seleção dos documentos relacionados ao tema objeto do estudo, 

mantidos nos arquivos do SEIPI, dos processos referentes à transferência de 

tecnologia da Universidade objeto do estudo, na forma de licenciamento para 

exploração de tecnologias consubstanciadas em pedidos de patentes e 

patentes. Assim, foram selecionados os processos cadastrados no Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos da UFSJ (SIPAC), 

considerando como palavras-chave: “oferta de tecnologia”, “licenciamento” e 

“cessão”.   

 Foram encontrados nove processos de licenciamento de tecnologia, 

demonstrados pelo Quadro 13, dos quais foram coletados os dados referentes à 

mensuração de maturidade tecnológica das tecnologias objeto desses 

processos de transferência.   

 

Quadro 13 – Processos de licenciamento de tecnologia da UFSJ 

Título da tecnologia Pedido de patente  Processo administrativo  

Homogeneizador de movimento pendular 
variável 

BR 10 2013 028491 2 23122.012956/2018-19 

Dispositivo para medição de lesões orais e 
dermatológicas segundo o sistema de 
classificação de tumores malignos tumor 
nodes metastasis (TNM) 

BR 20 2017 014885 3 23122.012960/2018-79 

Disposição aplicada a aparelho para 
supino  

BR 20 2016 028577 7 23122.012965/2018-00 

Disposição aplicada a aparelho para 
exercícios físicos denominado voador   

BR 20 2016 028548 3 23122.012969/2018-80 

Base fixadora de cadeira de rodas BR 10 2016 024984 8 23122.012972/2018-01 

Disposição aplicada a aparelho 
pulley/puxador 

BR 1- 2016 028531 9 23122.012963/2018-11 

Bioprocesso de produção de cepa 
probiótica Lactobacilus plantarum 
UFSJP@ e seu uso em Sorbet de Graviola 

BR 10 2018 016733 2 23122.012259/2019-31 

Preparação probiótica com propriedades 
antimicrobianas em cosméticos e 
processos para sua obtenção 

BR 10 3019 007604 6 23122.012261/2019-18 

Preparação probiótica, sorbet à base de 
fruta com probiótico e processos para sua 
obtenção  

BR 10 2019 007065 0 23122.012293/2019-13 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Para a consecução do objetivo específico de levantar metodologias de 

mensuração de maturidade tecnológica, a fim de constituir um banco de 

indicadores para utilização pela UFSJ, foi realizada pesquisa bibliográfica de 

metodologias de mensuração de maturidade tecnológica, empregadas em 

tecnologias relacionadas com engenharias, química, ciências biológicas e 

ciências da computação, dentre outras áreas, abordadas no referencial teórico 

deste estudo. Como resultado, foram identificadas e catalogadas 14 

metodologias de mensuração de maturidade tecnológica, cujas escalas de níveis 

e os respectivos indicadores estão demonstrados nos Anexos I a XIV. 

 Para a consecução do objetivo específico de analisar a percepção dos 

pesquisadores da UFSJ, que desenvolvem pesquisas tecnológicas na UFSJ, 

sobre os indicadores de maturidade tecnológica definidos pela Norma Técnica 

ABNT NBR ISO 16290:2015 e sobre indicadores que seriam mais adequados 

para aplicação às respectivas áreas de conhecimento, foram colhidos dados 

primários, que consistiram, em uma primeira etapa, na aplicação de um 

questionário semiestruturado, demonstrado no Apêndice I, enviado para 

pesquisadores da UFSJ, através de e-mail, com os respectivos Termos de 

Consentimento Esclarecido. Foram selecionados, para participarem da 

pesquisa, os pesquisadores da UFSJ que lideram as pesquisas objeto de 

pedidos de patente depositados pela Instituição, por constituírem um grupo 

representativo dos pesquisadores que desenvolvem tecnologia na Universidade 

objeto deste estudo.  

 A definição dessa forma de constituição da amostra se justifica pelo fato 

de a UFSJ não possuir cadastro que caracterize seus pesquisadores como 

desenvolvedores de pesquisas tecnológicas. Considerou-se que a UFSJ 

contava, até o final do mês de maio de 2021, com 155 pedidos de patente 

depositados, levantados em coleta de dados secundários junto ao INPI e nos 

arquivos do SEIPI, responsável pelos pedidos de patente da UFSJ. O acesso 

aos pedidos de patente ainda não publicados pelo INPI foi autorizado pelo Reitor 

da UFSJ, mediante Declaração de Anuência, demonstrada no Anexo XVIII. Os 

pedidos de patente, que são demonstrados no Anexo XV, envolvem quatro 

grandes áreas do conhecimento, conforme classificação da Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES): Engenharias, Ciências 

Biológicas, Química e Ciências da Computação (CAPES, 2017).  

 Foram enviados 35 questionários, por e-mail, utilizando o Google Forms, 

com os termos de consentimento esclarecido, conforme aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, mediante o Parecer n° 

4.075.228, de 8 de junho de 2020, demonstrado no Anexo XVI. Foram 

respondidos 29 questionários. Foi conferido aos respondentes um código para 

identificação constituído pela letra "P" e um número sequencial natural (1, 2, 3...). 

Foi obtida autorização da ABNT para reprodução parcial da Norma Técnica 

ABNT NBR ISO 16290:2015 nos questionários, demonstrada no Anexo XIX.  

  Na segunda etapa da pesquisa deste objetivo específico, foram coletados 

dados primários, através de formulários semiestruturados, demonstrados nos 

apêndices II e III. Para tanto, foram adotados os procedimentos aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, mediante o Parecer 

n° 4.873.146, de 29 de junho de 2021, demonstrado no Anexo XVII, que consistiu 

no envio de convite a quatro pesquisadores representantes das quatro grandes 

áreas do conhecimento: engenharias, ciências biológicas, química e ciências da 

computação. Mediante a concordância dos pesquisadores de participarem dessa 

segunda etapa da pesquisa, foi enviado a eles, por e-mail, os formulários para 

preenchimento das respectivas sugestões sobre os indicadores de maturidade 

para cada nível de TRL mais adequados para compor uma escala para 

mensuração de maturidade da tecnologia objeto de determinada pesquisa que 

desenvolvem na instituição. Foram disponibilizados para os participantes da 

pesquisa os indicadores demonstrados nos Anexos I a XIV deste trabalho, como 

referência para o preenchimento dos formulários. Foram consideradas 

tecnologias objeto de pedidos de patente da UFSJ, cujos agentes pesquisados 

figuram como inventores. Também foi solicitado que determinassem em qual 

nível de maturidade situava-se a tecnologia no momento da análise e qual o nível 

máximo de maturidade, considerando os indicadores propostos, poderia ser 

alcançado utilizando-se da estrutura disponível na UFSJ.  

 Para a consecução do Objetivo específico 4, em coleta de dados 

secundários, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre metodologias específicas 

para mensuração de maturidade de tecnologia de universidades para 
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transferência e indicadores adequados para a composição de uma calculadora 

com essa função.  

 Como resultado, foi identificada a metodologia proposta por Juan et al. 

(2010), University Technology Transfer Readiness Levels (UTTRL), 

demonstrada no referencial teórico deste trabalho, a qual traz indicadores 

destinados a mensurar vários atributos da tecnologia além do TRL.    

 Na construção da metodologia de mensuração do potencial das 

tecnologias desenvolvidas pela UFSJ para transferência, denominada NPTT, 

considerou-se alguns indicadores de UTTRL propostos por Juan et al. (2010), 

com algumas adequações, e foram agregados mais dois tipos de indicadores: 

um sobre o nível de proteção da propriedade intelectual e outro sobre o nível de 

recepção da tecnologia pela legislação e dependência de políticas públicas para 

sua exploração comercial. O Quadro 14 demonstra indicadores componentes da 

metodologia de mensuração NPTT proposta por este estudo. 

 

Quadro 14 – Indicadores componentes da metodologia de mensuração NPTT 

Atributo da tecnologia Referencial teórico 

Nível de maturidade tecnológica (NMT)* Quadro 20 

Níveis de demanda tecnológica (NDT) Juan et al. (2010) 

Níveis de criticidade de tecnologia (NCT) 
Juan et al. (2010) e 
Vilella et al. (2014) 

Ciclo de vida da indústria (CVI)  
Juan et al. (2010) e 

Valeri e Khol (2004) 
Nível de aceitação político-legal da tecnologia (NAPOL) Rocha (2017) 

Nível de proteção da propriedade intelectual (NPPI) INPI (2017) 

* Equivalente ao TRL.  
Fonte: elaborado pelo autor.  
 

 Visando à validação da metodologia, sob a percepção dos pesquisadores, 

foi realizada a coleta de dados primários mediante a aplicação de um formulário 

semiestruturado, demonstrado no Apêndice III. Para isso, foram adotados os 

procedimentos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, que consistiu no envio de convite aos quatro pesquisadores 

participantes da pesquisa sobre os indicadores de TRL, conforme objetivo 3, 

segunda etapa. Mediante a concordância desses pesquisadores de participarem 

dessa etapa da pesquisa, em atendimento ao convite que lhes foi enviado por e-

mail, foi encaminhado a eles, também por e-mail, os formulários para 

preenchimento das questões fechadas, contendo opções sobre os atributos das 
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respectivas tecnologias, demonstrados pelo Quadro 14, que foram objeto de 

avaliação na segunda etapa da pesquisa do Objetivo 3.   

 

3.2.2 Tratamento e análise dos dados  

 

 Na análise dos dados colhidos sobre a metodologia utilizada pela UFSJ 

na mensuração de maturidade das suas tecnologias destinadas à transferência, 

que se refere ao objetivo específico 1, foram considerados os tipos de atributos 

da tecnologia componentes da métrica adotada pela Instituição, tendo em vista 

que, para a avaliação do potencial da tecnologia para transferência, o TRL deve 

ser mensurado juntamente com outros indicadores componentes de outras 

dimensões de análise. Isso que corrobora o entendimento de Valerdi e Khol 

(2004) e de Juan et al. (2010) no sentido de que as tecnologias em 

desenvolvimento devem ser monitoradas em conexão com o mercado, a fim de 

avaliar os riscos e oportunidades de investimentos e até mesmo a viabilidade da 

continuidade do projeto. 

 No que se refere ao objetivo específico 2, diante da necessidade de reunir 

indicadores na formação de escalas de TRL adequadas a cada tecnologia objeto 

de análise e categorização para a análise de conteúdo prevista no Objetivo 

específico 3, foi realizada uma classificação dos tipos de indicadores e as 

respectivas áreas de aplicação, conforme demonstrado pelo Quadro 20, cujas 

escalas de maturidade estão reproduzidas nos Anexos I a XIV.  

 Os questionários respondidos pelos agentes pesquisados, conforme o 

Objetivo específico 3, na primeira etapa da pesquisa, foram classificados de 

acordo com a área de conhecimento de atuação do respondente conforme 

demonstrado pelo Quadro 15.  

 

Quadro 15 – Número de questionários da primeira etapa da pesquisa 

Área do conhecimento Questionários enviados Número de respondentes 

Engenharias  6 6 

Química  8 7 

Ciências Biológicas 18 13 

Ciências da Computação  3 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O cálculo amostral, para cada uma das quatro áreas do conhecimento, 

referente à primeira etapa da pesquisa, foi realizado utilizando-se a fórmula 

demonstrada na Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Fórmula de cálculo amostral 

 

 

Onde:  

n - amostra calculada  
N - população  
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança  
p - verdadeira probabilidade do evento  
e - erro amostral 

 

Para as áreas das Engenharias e de Ciências da Computação, 

considerando o número de respondentes, o nível de confiabilidade da amostra 

foi de 100% e a margem de erro de 0%. Para a área de Ciências Biológicas e 

para a área de Ciências da Computação, obtiveram-se o nível de confiabilidade 

de 90% e a margem de erro de 12,41%; e, para a área de Química, o nível de 

confiabilidade apresentado foi de 90% e a margem de erro de 11,79%.  

 No tratamento dos dados, foi realizada análise descritiva marginal das 

respostas em cada uma questão e do escore total do questionário. O escore total 

foi calculado como a média das respostas nos itens, considerada a escala: 1 = 

Discordo totalmente até 5 = Concordo totalmente, de forma que, quanto maior 

for esse escore, maior é a concordância do pesquisador com a adequação do 

indicador de maturidade para ser utilizado na pesquisa que realiza na UFSJ. Os 

resultados são apresentados em gráficos e tabelas contendo as estatísticas 

descritivas da variável. 

 As estatísticas descritivas apresentadas são, além da média, as 

seguintes: 

 Tamanho amostral (n): quantidade de observações na amostra. 

 Desvio padrão: medida da variação dos dados; quanto maior o desvio 

padrão, maior é a variação das observações da amostra. 
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 Mínimo: menor valor observado na amostra. 

 Primeiro quartil: valor tal que 25% das observações possuem um 

valor na variável abaixo dele. 

 Mediana: valor tal que 50% das observações possuem um valor da 

variável abaixo dele. 

 Terceiro quartil: valor tal que 75% das observações possuem um valor 

da variável abaixo dele. 

 Máximo: maior valor observado na amostra. 

 

Os questionários recebidos foram classificados e agrupados nas quatro 

áreas do conhecimento, conforme classificação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2017): Engenharias, 

Ciências Biológicas, Química e Ciências da Computação. Foi realizada análise 

estatística dos resultados de cada nível de TRL de cada uma das quatro áreas 

do conhecimento considerada. As análises foram realizadas no geral e 

separadamente para cada área do conhecimento.  

Na segunda etapa da pesquisa, a fim de obter informações dos 

pesquisadores sobre indicadores de maturidade tecnológica que seriam mais 

adequados às respectivas áreas de conhecimento, submeteram-se as respostas 

à análise de conteúdo. Segundo Bardin (2016), essa é uma técnica reconhecida 

por envolver procedimentos sistemáticos, que possibilitam ao pesquisador 

realizar a interpretação dos dados coletados.  

 Foram definidas as categorias de indicadores de maturidade 

demonstradas no Quadro 20 a partir do conhecimento prévio do pesquisador do 

campo empírico e dos resultados da pesquisa bibliográfica realizada no Objetivo 

2 (DUARTE, 2004).  

 As sugestões colhidas dos quatro pesquisadores representantes das 

áreas de conhecimento consideradas na pesquisa foram transcritas para os 

Quadros 21, 22, 23 e 24, para validação, que consistiu na verificação da 

existência de indicador análogo na literatura, pertencente a uma das categorias 

de indicadores definidas. Já as sugestões colhidas desses agentes pesquisados, 

referentes aos indicadores das respectivas tecnologias perante o mercado, por 

meio da aplicação do Formulário demonstrado no Apêndice III, foram utilizadas 
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para o preenchimento dos campos da Calculadora de Nível Potencial para 

Transferência de Tecnologia (NPTT), relacionada com a proposta do Objetivo 

específico 4.  

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Análise da metodologia utilizada na mensuração de maturidade das 

tecnologias desenvolvidas na UFSJ em processos de transferência de 

tecnologia (Objetivo específico 1) 

 Constatou-se que a UFSJ adota uma metodologia de mensuração, que 

envolve a avaliação de maturidade tecnológica e comercial. A mensuração 

tecnológica é realizada com base nos indicadores determinados pela ABNT NBR 

ISO 16290:2015 conforme Quadro 16.   

Quadro 16 – TRL utilizado pela UFSJ / ABNT NBR ISO 16290:2015 
TRL Definição Descrição 

1 
Princípios básicos 
observados e relatados. 

As aplicações potenciais são identificadas após 
observações de base, mas o conceito do elemento 
ainda não está formulado. 

2 

Conceito e/ou aplicação 
de tecnologia formulada. 

Formulação de potenciais aplicações e conceito 
preliminar do elemento. Nenhuma prova de conceito 
ainda. 

3 

Função crítica analítica e 
experimental e/ou prova 
característica de conceito. 

O conceito do elemento é elaborado e o desempenho 
esperado é demonstrado por meio de modelos 
analíticos suportados por dados experimentais / 
características. 

4 
Validação de componente 
e/ou placa de ensaio em 
ambiente de laboratório. 

O desempenho funcional do elemento é demonstrado 
por ensaios com maquete em ambiente laboratorial. 

5 

Validação de componente 
e/ou placa de ensaio em 
ambiente relevante. 

As funções críticas do elemento são identificadas e o 
ambiente relevante associado é definido. Maquetes não 
necessariamente em escala real são construídas para 
verificar o desempenho por meio de ensaios em 
ambiente relevante sujeitos a efeitos de escala. 

6 

Modelo de sistema / 
subsistema ou 
demonstração de 
protótipo em um ambiente 
(solo ou espaço). 

As funções críticas do elemento são verificadas e o 
desempenho é demonstrado em ambiente relevante 
com modelos representativos em formato, configuração 
e função. 

7 

Demonstração do 
protótipo do sistema em 
um ambiente espacial. 

O desempenho é demonstrado para o ambiente 
operacional no solo ou, se necessário, no espaço. Um 
modelo representativo, refletindo totalmente todos os 
aspectos do projeto do modelo de voo, é construído e 
ensaiado com margens de segurança adequadas para 
demonstrar o desempenho em ambiente operacional. 

8 

Sistema real concluído e 
“qualificado para voo” 
através de teste e 
demonstração (solo ou 
espaço). 

O modelo de voo é qualificado e integrado ao sistema 
final pronto para voo. 
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9 

Sistema real “voo 
comprovado” através de 
operações bem-
sucedidas da missão. 

A tecnologia está madura e o elemento está em serviço 
com sucesso, para missão designada, no ambiente 
operacional real. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A mensuração da maturidade comercial é realizada utilizando-se os 

indicadores da calculadora criada pela Autoridade de Pesquisa e 

Desenvolvimento Energético do Estado de Nova York (NYSERDA, 2017), a qual 

se baseia na escala de maturidade comercial criada pela Agência de Projetos de 

Pesquisa Avançada de Energia, do Departamento de Energia dos EUA, 

conforme abordado no referencial teórico deste trabalho. O Quadro 17 

demonstra os indicadores utilizados pela UFSJ.   

  

Quadro 17 – Indicadores de Maturidade Comercial (CRL)  
Categoria Níveis Critérios 

Produto 
Definição/Design 

1 Uma ou mais hipóteses iniciais do produto foram definidas. 

2 
O mapeamento dos atributos do produto / sistema em relação 
às necessidades do cliente destacou claramente uma 
proposta de valor. 

3 
O produto / sistema foi escalado do laboratório para a escala 
piloto e foram identificados problemas que podem afetar a 
obtenção da escala completa. 

4 

Modelo abrangente de proposição de valor para o cliente foi 
desenvolvido, incluindo um entendimento detalhado das 
especificações de projeto do produto / sistema, certificações 
necessárias e trade-offs. 

5 

A otimização do projeto final do produto / sistema foi 
concluída, as certificações exigidas foram obtidas e o produto 
/ sistema incorporou requisitos detalhados do cliente e do 
produto. 

Panorama 
competitivo 1 

Uma pesquisa de mercado secundária foi realizada e o 
conhecimento básico de aplicações potenciais e o cenário 
competitivo foram identificados. 

2 
A pesquisa de mercado principal para provar a viabilidade 
comercial do produto / sistema foi concluída e o entendimento 
básico de produtos / sistemas competitivos foi demonstrado. 

3 

Pesquisa de mercado abrangente para provar a viabilidade 
comercial do produto / sistema foi concluída e o entendimento 
intermediário dos produtos / sistemas competitivos foram 
demonstrados. 

4 
A análise competitiva para ilustrar características e vantagens 
exclusivas do produto / sistema em comparação com os 
produtos / sistemas concorrentes foi concluída. 

5 
Foi alcançado um entendimento completo do cenário 
competitivo, aplicações de destino, produtos / sistemas 
competitivos e mercado. 

Equipe 1 Nenhuma equipe ou empresa (local único, nenhuma pessoa 
jurídica). 

2 Fundador(es) técnico(s) ou não técnico(s) que administra(m) 
a empresa sem assistência externa. 
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3 
Fundador(es) técnico(s) ou não técnico(s) que administra(m) 
a empresa com assistência de consultores / mentores 
externos e/ou incubadora / aceleradora. 

4 

Equipe equilibrada com experiência técnica e de 
desenvolvimento / comercialização de negócios na 
administração da empresa, com assistência de consultores / 
mentores externos. 

5 

Equipe equilibrada com todos os recursos a bordo (por 
exemplo, vendas, marketing, atendimento ao cliente, 
operações etc.) administrando a empresa com assistência de 
consultores / mentores externos. 

Vá ao mercado 1 Modelo de negócio inicial e proposição de valor foram 
definidos. 

2 

Clientes / parceiros foram entrevistados para entender seus 
pontos negativos / necessidades, e o modelo de negócios e a 
proposta de valor foram refinados com base no feedback do 
cliente / parceiro. 

3 

As necessidades do mercado e do cliente / parceiro e como 
elas se traduzem nos requisitos do produto foram definidas e 
os relacionamentos iniciais foram desenvolvidos com os 
principais interessados em toda a cadeia de valor. 

4 
As parcerias foram formadas com as principais partes 
interessadas da cadeia de valor (por exemplo, fornecedores, 
parceiros, prestadores de serviços e clientes). 

5 
Acordos de fornecimento com fornecedores e parceiros estão 
em vigor e pedidos de compra iniciais de clientes foram 
recebidos. 

Fornecimento / 
cadeia de 
fabricação  

1 
Potenciais fornecedores, parceiros e clientes foram 
identificados e mapeados em uma análise inicial da cadeia de 
valor. 

2 

Os relacionamentos foram estabelecidos com fornecedores, 
parceiros, prestadores de serviços e clientes em potencial, 
que forneceram informações sobre os requisitos de produto e 
capacidade de fabricação. 

3 As qualificações do processo de fabricação foram definidas e 
estão em andamento. 

4 Os produtos / sistemas foram fabricados e vendidos pelos 
pilotos aos clientes iniciais. 

5 Foi alcançada fabricação em larga escala e implantação 
generalizada de produto / sistema para clientes e/ou usuários. 

Fonte: adaptado de NYSERDA (2012).  

 

O resultado de TRL é apresentado em níveis de maturidade de 1 a 9. O 

resultado do CRL, também, é apresentado em uma escala de 1 a 9 e é obtido a 

partir da conjugação dos níveis alcançados considerando os indicadores 

demonstrados no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Indicadores de CRL utilizados pela UFSJ 

CRL Indicadores mínimos  

1 Uma ou mais hipóteses iniciais do produto foram definidas. 
Pesquisa de mercado secundária foi realizada e conhecimento básico de aplicações 
potenciais e cenário competitivo foram identificados. 
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Empresa/Instituição envolvida em fase preliminar de formação de parceria ou 
transferência da tecnologia. 

2 Uma ou mais hipóteses iniciais do produto foram definidas. 
Pesquisa de mercado primária para comprovar a viabilidade comercial do 
Produto/Sistema foi concluída e foi demonstrada uma compreensão básica dos 
Produtos/Sistemas competitivos. 
Pesquisador na gestão do projeto com assistência de parceiros, consultores 
externos/mentores e/ou incubadoras/aceleradoras. 

3 Uma ou mais hipóteses iniciais do produto foram definidas. 
Foi completada uma pesquisa de mercado abrangente para provar a viabilidade 
comercial do Sistema/Produto. 
Pesquisador na gestão do projeto com assistência de parceiros, consultores 
externos/mentores e/ou incubadoras/aceleradoras. 

4 O mapeamento de atributos do Produto/Sistema em relação às necessidades do 
cliente destacou uma clara proposta de valor. 
Completo entendimento do cenário competitivo, aplicações-alvo, concorrentes e 
mercado foram alcançados. 
Pesquisador na gestão do projeto com assistência de parceiros, consultores 
externos/mentores e/ou incubadoras/aceleradoras. 
Potenciais fornecedores, parceiros e clientes foram identificados e mapeados em uma 
análise inicial da cadeia de valor. 

5 O mapeamento de atributos do Produto/Sistema em relação às necessidades do 
cliente destacou uma clara proposta de valor. 
Completo entendimento do cenário competitivo, aplicações-alvo, concorrentes e 
mercado foram alcançados. 
Pesquisador na gestão do projeto com assistência de parceiros, consultores 
externos/mentores e/ou incubadoras/aceleradoras. 
Relacionamentos foram estabelecidos com potenciais fornecedores, parceiros, 
provedores de serviços e clientes, que forneceram dados sobre os requisitos de 
produtos e manufaturabilidade. 

6 A otimização do design final do Produto/Sistema foi concluída, as certificações 
necessárias foram obtidas e o Produto/ Sistema incorporou requisitos detalhados do 
cliente e do produto. 
Completo entendimento do cenário competitivo, aplicações-alvo, concorrentes e 
mercado foram alcançados. 
Equipe equilibrada com experiência técnica e de Desenvolvimento de 
Negócios/Comercialização, executando o projeto com a assistência de Parceiros, 
consultores externos/mentores. 
Relacionamentos foram estabelecidos com potenciais fornecedores, parceiros, 
provedores de serviços e clientes, que forneceram dados sobre os requisitos de 
produtos e manufaturabilidade.  

7 A otimização do design final do Produto/Sistema foi concluída, as certificações 
necessárias foram obtidas e o Produto/Sistema incorporou requisitos detalhados do 
cliente e do produto. 
Completo entendimento do cenário competitivo, aplicações-alvo, concorrentes e 
mercado foram alcançados. 
Equipe equilibrada com experiência técnica e de Desenvolvimento de 
Negócios/Comercialização, executando o projeto com a assistência de Parceiros e 
consultores externos/mentores. 
As qualificações do processo de fabricação foram definidas e estão em andamento.  

8 A otimização do design final do Produto/Sistema foi concluída, as certificações 
necessárias foram obtidas e o Produto/Sistema incorporou requisitos detalhados do 
cliente e do produto. 
Completo entendimento do cenário competitivo, aplicações-alvo, concorrentes e 
mercado foram alcançados. 
Equipe equilibrada com experiência técnica e de Desenvolvimento de 
Negócios/Comercialização, executando o projeto com a assistência de Parceiros e 
consultores externos/mentores. 
Produtos/Sistemas piloto foram fabricados e vendidos para clientes iniciais. 
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9 A otimização do design final do Produto/Sistema foi concluída, as certificações 
necessárias foram obtidas e o Produto/Sistema incorporou requisitos detalhados do 
cliente e do produto. 
Completo entendimento do cenário competitivo, aplicações-alvo, concorrentes e 
mercado foram alcançados. 
Equipe equilibrada com experiência técnica e de Desenvolvimento de 
Negócios/Comercialização, executando o projeto com a assistência de Parceiros e 
consultores externos/mentores. 
A fabricação em larga escala e a implantação generalizada de Produto/Sistema para 
clientes e/ou usuários foram alcançadas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

 Quanto à avaliação do TRL, especificamente, a UFSJ adota os 

indicadores baseados na Norma Técnica ABNT NBR ISO 16290:2015, a qual, 

por destinar-se originalmente à aplicação em projetos aeroespaciais, não se 

adequa à maior parte das tecnologias (BUCHNER et al., 2019). Isso demanda a 

adequação dos indicadores a cada tecnologia objeto de mensuração. Pôde-se 

verificar que os dados sobre os trabalhos realizados no desenvolvimento das 

pesquisas voltadas ao desenvolvimento das tecnologias na Universidade objeto 

deste estudo são colhidos pelo SEIPI sem uma definição prévia do conjunto de 

indicadores de toda a escala TRL em consenso com os pesquisadores, o que 

não corrobora um dos principais fatores motivadores da criação da TRL, na 

concepção de Sadin et al. (1989), que foi a busca de entendimento entre os 

cientistas e os gestores dos projetos aeroespaciais da NASA.   

 Na busca do conhecimento dos pesquisadores da Instituição sobre o 

quanto os indicadores originais da Norma ABNT referida se adequam às suas 

pesquisas tecnológicas, procedeu-se à pesquisa prevista pelo Objetivo 3 deste 

trabalho, em sua primeira etapa, e buscou-se validar a possibilidade de colher 

junto aos pesquisadores sugestões de indicadores de maturidade para a 

constituição de uma escala de TRL para monitoramento das tecnologias que 

desenvolvem em todos os nove níveis previstos.  

 No que se refere ao CRL, deve-se considerar que a NYSERDA concebeu 

essa metodologia, ora adotada pela UFSJ, com os indicadores destinados a 

auxiliar os novos empreendimentos no desenvolvimento e inserção no mercado. 

Com efeito, são considerados indicadores de grande peso na apuração do CRL, 

como o caso da formação da equipe, por exemplo. Cabe ressaltar que, em todos 

os processos de transferência de tecnologia da UFSJ levantados, em que foi 

aplicada essa metodologia na mensuração de maturidade, o nível de CRL 



77 

 

 

apresentado foi zero, conforme demonstrado no Quadro 19. Isso leva à 

inferência que, na prática, para esses processos, a Instituição não se vale de 

indicadores além daqueles inerentes à TRL, prescindindo, portanto, de uma 

abordagem mais ampla na mensuração da maturidade dessas tecnologias, que 

envolva, também, indicadores sobre o real potencial para transferência. É certo 

que os indicadores referentes ao CRL podem ser aplicados às tecnologias 

desenvolvidas em universidades. Contudo, são mais indicados para os casos de 

formação de spin-offs acadêmicas, que são empresas nascentes.  

 

Quadro 19 – Maturidade das tecnologias objeto dos processos de transferência 

Título da tecnologia Área do conhecimento TRL CRL 

Homogeneizador de movimento 
pendular variável 

Engenharias 7 0 

Dispositivo para medição de lesões orais 
e dermatológicas segundo o sistema de 
classificação de tumores malignos tumor 
nodes metastasis (TNM) 

Engenharias  6 0 

Disposição aplicada a aparelho para 
supino  

Engenharias  7 0 

Disposição aplicada a aparelho para 
exercícios físicos denominado voador   

Engenharias  7 0 

Base fixadora de cadeira de rodas Engenharias  7 0 

Disposição aplicada a aparelho 
pulley/puxador 

Engenharias  7 0 

Bioprocesso de produção de cepa 
probiótica Lactobacilus plantarum 
UFSJP@ e seu uso em Sorbet de 
Graviola 

Ciências Biológicas  4 0 

Preparação probiótica com propriedades 
antimicrobianas em cosméticos e 
processos para usa obtenção 

Ciências Biológicas   4 0 

Preparação probiótica, sorbet à base de 
fruta com probiótico e processos para 
sua obtenção  

Ciências Biológicas  3 0 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2 Levantamento de metodologias de mensuração de maturidade 

tecnológica, a fim de constituir um banco de indicadores para utilização 

pela UFSJ (Objetivo específico 2)   

  

 Foi possível observar que, atualmente, existe uma gama de indicadores 

de maturidade tecnológica componentes de escalas aplicadas a diversas áreas 

do conhecimento. Essas métricas são construídas a partir de produções 
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científicas e por iniciativas corporativas, em função das respectivas 

necessidades, áreas de atuação e objetivos.  

 O Quadro 20 demonstra os tipos de indicadores e as respectivas áreas de 

aplicação, conforme a literatura, reunidas em categorias. A escalas de 

indicadores de maturidade estão reproduzidas nos Anexos I a XIV. 

Quadro 20 – Indicadores de maturidade, áreas de aplicação e referencial teórico 
Categorias de indicadores Área de aplicação Referencial teórico 

1 Padrão ABNT NBR ISO 
16290:2015 

Sistemas espaciais Norma ABNT NBR 
ISO 16290:2015 

2 Categorização de ambientes Indústria de defesa  DOD (2009) 

3 Escalas para áreas 
específicas 

Indústria de defesa; Indústria 
química; pesquisa agropecuária 

DOD (2009), 
CBIRC (2008), 
EMBRAPA (2017) e 
Capdeville et al. 
(2017) 

4 Maturidade de fabricação Indústria de defesa; Indústria 
siderúrgica 

DOD (2009) e Klar 
et al. (2016) 

5 Boas práticas de laboratório Contramedidas médicas BARDA ( 2020) 

6 Consideração de normas de 
controle  

Contramedidas médicas; 
Fármacos 

BARDA (2020) e 
Velho et al. (2017) 

7 Integração de tecnologias e 
sistemas 

Indústria de petróleo e gás; 
outras indústrias  

Astrimar e Wells 
(2017) e Yasseri 
(2013) 

8 Inserção de níveis TRL no 
Modelo V de Engenharia 

Indústria de petróleo e gás Yasseri e Bahai 
(2018) 

9 Indicadores quantitativos de 
produção/desempenho 

Indústria química  Buchner et al. 
(2019) e CBIRC 
(2008) 

10 Monitoramento do estado da 
técnica  

Equipamentos de análise e/ou 
seleção de produtos 
agropecuários (ex.: café, frutas e 
azeites); colhedoras; 
biotecnologia industrial; 
processo agropecuário; produto 
inoculante; produto biofilme; 
agente de controle biológico; 
cultivares de plantas perenes; 
cultivares de plantas anuais; 
biotecnologia vegetal; vacinas; 
kit diagnóstico; raça de frango de 
corte; raça de frango de galinha 
poedeira; raça de suíno; 
software Web; software com 
aplicativo móvel; software como 
serviço; software embarcado. 

Capdeville et al. 
(2017), EMBRAPA 
(2017) e Juan et al. 
(2010)  

11 Bibliometria para definição de 
TRL 

Não especificado Nicolas et al. (2018) 

12 Maturidade comercial  Não especificado Nyserda (2017) e 
Juan et al. (2010) 

13 Avanço tecnológico  Não especificado Juan et al. (2010) 

14 Demanda pela tecnologia   Não especificado Juan et al. (2010) 

15 Criticidade da tecnologia  Não especificado Juan et al. (2010) 

16 Ciclo de vida da indústria Não especificado Juan et al. (2010) 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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4.3 Análise da percepção dos pesquisadores da UFSJ sobre os indicadores 

de maturidade tecnológica definidos pela Norma Técnica ABNT NBR ISO 

16290:2015 e sobre indicadores que seriam mais adequados às respectivas 

áreas de conhecimento (Objetivo específico 3)  

 Neste subcapítulo, serão abordados os resultados das duas etapas da 

pesquisa realizada junto aos pesquisadores da UFSJ.  

 

4.3.1 Percepção dos pesquisadores sobre os indicadores de maturidade 

tecnológica da Norma Técnica ABNT NBR ISO 16290:2015 

 

 A Tabela 1 e a Figura 7 demonstram a frequência de resposta de cada 

categoria das nove questões sobre os indicadores de TRL no geral. Os 

resultados deixam bem visível que os indicadores referentes ao TRL 8 e TRL 9 

se destacam por apresentarem maior incidência de rejeição pelos pesquisados 

que os demais TRLs, os quais apresentam resultados similares. Esse resultado 

decorre do fato de as atividades inerentes aos dois níveis mais avançados de 

TRL serem desenvolvidas, comumente, fora das universidades.  

 

Tabela 1 – Frequência de resposta em cada TRL, considerando todos os respondentes 

TRL Concordo 
completamente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo, 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
completamente 

1 15 (51.7%) 4 (13.8%) 5 (17.2%) 0 (0%) 5 (17.2%) 

2 16 (55.2%) 3 (10.3%) 6 (20.7%) 0 (0%) 4 (13.8%) 

3 18 (62.1%) 1 (3.4%) 7 (24.1%) 1 (3.4%) 2 (6.9%) 

4 17 (58.6%) 3 (10.3%) 5 (17.2%) 0 (0%) 4 (13.8%) 

5 14 (48.3%) 6 (20.7%) 5 (17.2%) 0 (0%) 4 (13.8%) 

6 14 (48.3%) 6 (20.7%) 6 (20.7%) 0 (0%) 3 (10.3%) 

7 14 (48.3%) 5 (17.2%) 6 (20.7%) 0 (0%) 4 (13.8%) 

8 10 (34.5%) 2 (6.9%) 9 (31%) 1 (3.4%) 7 (24.1%) 

9 11 (37.9%) 1 (3.4%) 9 (31%) 1 (3.4%) 7 (24.1%) 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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Figura 7 – Frequência de resposta em cada TRL, considerando todos os respondentes 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

Para uma análise mais abrangente dos resultados, é apresentada a 

Tabela 2, a qual demonstra o resultado da análise estatística considerando o 

escore total para todas as respostas. A leitura dos dados apresentados permite 

constatar que, numa escala de 1 a 5, crescente no que concerne à concordância 

com a adequação dos indicadores de maturidade dos TRLs para as pesquisas 

tecnológicas desenvolvidas pelos sujeitos pesquisados, a média foi 3,8, 

posicionando-se acima do primeiro quartil, sendo que o escore máximo do 

terceiro quartil atingiu 4,6. Esse resultado revela que há aceitação de parte dos 

indicadores da TRL, em todos os níveis, por um contingente relevante dos 

pesquisadores de todas as quatro áreas do conhecimento consideradas na 

pesquisa.  

  

Tabela 2 – Estatísticas descritivas da variável Escore Total no geral 

Número de 
respondentes 

Média Desvio 
Padrão 

Mínimo 1° 
Quartil 

Mediana 3° 
Quartil 

Máximo 

29 3,8 1,1 1,4 3 4,1 4,6 5 

Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Em suma, pode-se inferir que a utilização da metodologia da escala TRL 

para a mensuração da maturidade das tecnologias desenvolvidas na UFSJ nas 

áreas do conhecimento consideradas na pesquisa não pode ser descartada. 

Contudo, ainda, é preciso investigar a percepção dos pesquisadores de cada 

área a respeito desse indicador.  
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 A área das Engenharias apresentou uma boa aceitação dos indicadores 

de TRL, com média de 4,2 e o terceiro quartil fixado em 4,9, conforme 

demonstrado pela Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Estatísticas descritivas da variável Escore Total para Engenharias 

Número de 
respondentes 

Média Desvio 
padrão 

Mínimo 1° 
quartil 

Mediana 3° 
quartil 

Máximo 

6 4,2 0.9 3 3,6 4,5 4,9 5 

Fonte: Elaborada pelo ator  

  

Conforme demonstrado pela Tabela 4 e pela Figura 8, 50% dos 

respondentes não discordaram nem concordaram com os indicadores da TRL 9, 

o que era esperado, considerando se tratarem de atividades, que, normalmente, 

não são desenvolvidas em universidades, cujos indicadores de maturidade não 

são de conhecimento dos pesquisadores. Observou-se rejeição dos indicadores 

referentes aos níveis 1 e 2, que se referem à fase embrionária dos projetos. 

Contudo, somente um dos respondentes rejeitou completamente esses 

indicadores. 

 

Tabela 4 – Frequência de resposta sobre indicadores de cada TRL (Engenharias) 
 

TRL Concordo 
completamente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo, 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
completamente 

1 3 (50%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 0 (0%) 1 (16.7%) 

2 4 (66.7%) 0 (0%) 1 (16.7%) 0 (0%) 1 (16.7%) 

3 4 (66.7%) 0 (0%) 2 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 3 (50%) 1 (16.7%) 2 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 3 (50%) 2 (33.3%) 1 (16.7%) 0 (0%) 0 (0%) 

6 4 (66.7%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 0 (0%) 0 (0%) 

7 3 (50%) 2 (33.3%) 1 (16.7%) 0 (0%) 0 (0%) 

8 4 (66.7%) 0 (0%) 2 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 

9 3 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 8 – Frequência de resposta sobre indicadores de cada TRL (Engenharias) 

 
Fonte: elaborada pelo autor.  

 

 Os resultados da área de Ciências Biológicas permitem, a partir de uma 

análise descritiva, observar que o crescimento da rejeição dos indicadores da 

TRL é diretamente proporcional ao aumento nos níveis de maturidade da escala. 

Trata-se de um resultado esperado, considerando que os níveis mais elevados 

de TRL envolvem atividades menos desenvolvidas no âmbito das universidades, 

em especial nos níveis 8 e 9, que apresentam forte tendência para a discordância 

com os indicadores conforme apresentado na Tabela 5 e na Figura 9.  

 

Tabela 5 – Frequência de resposta sobre indicadores de cada TRL (Ciências Biológicas) 
 

TRL 
Concordo 

completamente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo, 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
completamente 

1 9 (69.2%) 2 (15.4%) 1 (7.7%) 0 (0%) 1 (7.7%) 

2 9 (69.2%) 3 (23.1%) 1 (7.7%) 0 (0%) 0 (0%) 

3 10 (76.9%) 1 (7.7%) 2 (15.4%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 10 (76.9%) 1 (7.7%) 1 (7.7%) 0 (0%) 1 (7.7%) 

5 8 (61.5%) 1 (7.7%) 2 (15.4%) 0 (0%) 2 (15.4%) 

6 6 (46.2%) 3 (23.1%) 2 (15.4%) 0 (0%) 2 (15.4%) 

7 6 (46.2%) 2 (15.4%) 3 (23.1%) 0 (0%) 2 (15.4%) 

8 4 (30.8%) 1 (7.7%) 3 (23.1%) 1 (7.7%) 4 (30.8%) 

9 4 (30.8%) 1 (7.7%) 3 (23.1%) 1 (7.7%) 4 (30.8%) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 9 – Frequência de resposta sobre indicadores de cada TRL (Ciências Biológicas) 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

  

A média 4 e o terceiro quartil fixado em 4,8, conforme demonstrada pela 

Tabela 6, apontam a tendência de um bom nível de aceitação dos indicadores 

pelos pesquisadores da área. 

  

Tabela 6 – Estatísticas descritivas da variável Escore Total para as Ciências Biológicas 

Número de 
respondentes 

Média Desvio 
padrão 

Mínimo 1° 
quartil 

Mediana 3° 
quartil 

Máximo 

13 4 1 1,9 3,9 4,1 4,8 5 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

 A área de Química apresentou muita variabilidade na percepção dos 

pesquisadores a respeito dos indicadores de todos os níveis de TRL como pode-

se verificar na Tabela 7 e na Figura 10. Acompanha a área de Ciências 

Biológicas no que se refere à maior rejeição dos indicadores referentes aos 

níveis 8 e 9 da TRL. Contudo, apresenta maior rejeição pelos indicadores do TRL 

4, o que não ocorreu com as referidas áreas. No caso da área de Química, não 

se pode afirmar que há um crescimento da rejeição diretamente proporcional ao 

aumento do nível de TRL.  
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Tabela 7 – Frequência de resposta sobre indicadores de cada TRL (Química) 
 

TRL 
Concordo 

completamente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo, 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
completamente 

1 3 (42.9%) 1 (14.3%) 1 (14.3%) 0 (0%) 2 (28.6%) 

2 2 (28.6%) 0 (0%) 3 (42.9%) 0 (0%) 2 (28.6%) 

3 3 (42.9%) 0 (0%) 2 (28.6%) 0 (0%) 2 (28.6%) 

4 3 (42.9%) 0 (0%) 1 (14.3%) 0 (0%) 3 (42.9%) 

5 2 (28.6%) 2 (28.6%) 1 (14.3%) 0 (0%) 2 (28.6%) 

6 3 (42.9%) 1 (14.3%) 2 (28.6%) 0 (0%) 1 (14.3%) 

7 3 (42.9%) 1 (14.3%) 1 (14.3%) 0 (0%) 2 (28.6%) 

8 1 (14.3%) 1 (14.3%) 2 (28.6%) 0 (0%) 3 (42.9%) 

9 2 (28.6%) 0 (0%) 2 (28.6%) 0 (0%) 3 (42.9%) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

   

Figura 10 – Frequência de resposta sobre indicadores de cada TRL (Química) 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

 Com média de 3,2 e terceiro quartil fixado em 4,3, conforme Tabela 8, 

podem ser considerados, minimamente, aceitos os indicadores de maturidade 

pelos pesquisadores dessa área. 

 

Tabela 8 – Estatísticas descritivas da variável Escore Total para Química 
 

Número de 
respondentes 

Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo 
1° 

quartil 
Mediana 

3° 
quartil 

Máximo 

7 3,2 1,3 1,4 2,1 3,3 4,3 4,6 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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A área de Ciências da Computação apresentou uma rejeição maior pelos 

indicadores dos níveis iniciais da escala TRL, em especial quanto aos 

indicadores da TRL 1. Também, apresentou um alto índice de respostas neutras 

em todas as TRLs e pode-se observar maior aceitação dos indicadores das fases 

mais avançadas da TRL, conforme demonstram a Tabela 9 e o Figura 11, ao 

contrário do que ocorreu demais áreas estudadas.  

 

Tabela 9 – Frequência de resposta sobre indicadores de cada TRL (Ciências da 
Computação) 

 

TRL 
Concordo 

completamente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo, 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
completamente 

1 0 (0%) 0 (0%) 2 (66.7%) 0 (0%) 1 (33.3%) 

2 1 (33.3%) 0 (0%) 1 (33.3%) 0 (0%) 1 (33.3%) 

3 1 (33.3%) 0 (0%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 (0%) 

4 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 

6 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 

7 2 (66.7%) 0 (0%) 1 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 

8 1 (33.3%) 0 (0%) 2 (66.7%) 0 (0%) 0 (0%) 

9 2 (66.7%) 0 (0%) 1 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

Figura 11 – Frequência de resposta sobre indicadores de cada TRL (Ciências da 

Computação) 

 
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Foi a única área cujo valor máximo observado na amostra não alcançou 

5. Contudo, apresenta uma média de 3,7 de aceitação e o terceiro quartil fixado 

em 4, conforme demonstra o Tabela 10, o que não permite afirmar que a 



86 

 

 

metodologia TRL e seus tipos de indicadores tenham sido inteiramente 

rejeitados pelos sujeitos pesquisados. 

 

Tabela 10 – Estatísticas descritivas da variável Escore Total para Ciências da 
Computação 

 

Número de 
respondentes 

Média Desvio 
padrão 

Mínimo 1° 
quartil 

Mediana 3° 
quartil 

Máximo 

3 3,7 0,8 3 3,2 3,4 4 4,6 

Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Diante desses resultados, pode-se inferir que a utilização de metodologia 

com base nos indicadores determinados pela Norma ABNT NBR ISO 

16290:2015 não são rejeitados em sua totalidade pelos pesquisadores da UFSJ, 

que desenvolvem tecnologia nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da 

Computação, Engenharias e Química. Contudo, apesar da viabilidade de 

aproveitamento de parte desses indicadores em determinados níveis da escala, 

para que sejam alcançados resultados mais precisos, é necessária a adoção de 

outros indicadores mais específicos para as tecnologias desenvolvidas, de forma 

complementar à TRL padrão ou em substituição a ela.  

  

4.3.2 Indicadores de maturidade tecnológica na percepção dos 

pesquisadores  

 

 Neste subcapítulo, serão apresentadas as escalas TRL com os 

respectivos indicadores sugeridos pelos agentes pesquisados, representantes 

das áreas das Engenharias, Química, Ciências Biológicas e Ciências da 

Computação. 

 

Pesquisa na área das Engenharias  

TECNOLOGIA: MÁQUINA PARA ENSAIOS DE FADIGA EM FLEXÃO PLANA 
DE TRÊS PONTOS COM CONTROLE EM DESLOCAMENTO  
 
ENTREVISTADO: Pesquisador P 24 

Nível máximo de TRL possível na UFSJ: 7 

Nível TRL atual: 7 
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Quadro 21 – Indicadores de maturidade – Engenharias 

TRL Referencial teórico Definição do indicador proposta 
pelo(a) entrevistado(a) 

Atividade da pesquisa 
relacionada com o indicador 

1 

 ABNT (2015) Expressão dos princípios de 
base previstos para uso. 
Identificação de potenciais 
aplicações.  

Realização de pesquisa 
bibliográfica sobre ensaio 
de fadiga em flexão de três 
pontos de amostras planas 
e potenciais aplicações. 

2 

ABNT (2015), BARDA 
(2020), Velho et al. 
(2017),  NYSERDA 
(2017) e Juan et al. 
(2010) 
 
 

Formulações de aplicações em 
potencial.  
Projeto conceitual preliminar, 
fornecendo entendimento de 
como os princípios básicos 
podem ser usados e quais 
materiais, dimensões, normas e 
procedimentos serão atendidos. 

Foi identificada a 
possibilidade de aplicação 
da solução em uma 
máquina de fadiga de 
atuação em três pontos em 
amostras planas, seja 
metal, polímeros ou 
compósitos, baseados em 
normas específicas (tal 
como a ASTM D7774-12*) 
ou demanda do mercado. 

Foi feito um projeto 
conceitual preliminar da 
máquina de ensaios de 
fadiga, fornecendo 
entendimento de como os 
princípios básicos podem 
ser usados. 

3 

ABNT (2015)  Definição dos requisitos de 
desempenho funcional. Projeto 
conceitual avançado e 
dimensionamento preliminar 
considerando as aplicações e 
limites da máquina.  

Foram definidos os 
requisitos de desempenho 
funcional da máquina de 
ensaio de fadiga, em função 
de sua aplicação em testes 
de fadiga de amostras 
planas de compósitos, 
polímeros ou metais, de 
forma que a força máxima 
durante cada ciclo de flexão 
não ultrapasse 100N. Foi 
concluído o projeto 
conceitual da máquina de 
ensaios de fadiga, definindo 
dimensões aproximadas de 
cada componente e tipo de 
mecanismo a ser utilizado. 
Tipos de motores 
acionadores foram definidos 
em função da frequência e 
torque necessários para 
realizações dos ensaios.   
Definição do funcionamento 
da célula de carga, posição 
e módulo de aquisição de 
sinal a ser utilizado, 
interface gráfica e software 
para tratamento dos sinais. 
Plano para calibração da 
célula de carga. 
Avaliação de possíveis 
módulos a serem 
acrescentados na estrutura 
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em trabalhos futuros 
(exemplo, forno para 
ensaios em diferentes 
temperaturas). 
 

4 

ABNT (2015) Definição do protótipo em 
ambiente virtual para verificação 
de desempenho funcional, 
considerando aspectos de 
fabricação, montagem, 
manutenção, e interface com o 
usuário. 

Através de ferramentas de 
desenho assistida por 
computador (CAD), cada 
elemento da máquina foi 
esboçado em função da 
aplicação, tipo de conexão 
entre eles, processos de 
fabricação viáveis, materiais 
possíveis, suporte e 
portabilidade. 
Estabelecimento de plano 
de montagem, 
desmontagem e 
manutenção de cada 
componente, avaliando a 
possibilidade de produção 
em escala industrial. 

5 

 Definição do ambiente de 
funcionamento da máquina. 
Dimensionamento final de todos 
os componentes, através de 
métodos analíticos, simulação 
numérica e normas técnicas. 
Projeto final completo e 
avaliação de funcionamento em 
ambiente virtual. 

 

Foi definido qual o ambiente 
relevante de funcionamento 
da máquina, tendo em vista 
a força exercida pelos 
corpos de prova quando em 
funcionamento 
(ABNT, 2015). Métodos 
analíticos, simulação 
numérica e normas técnicas 
foram utilizados para 
dimensionamento de cada 
componente mecânico, 
considerando a carga 
máxima (100N), velocidade, 
dimensões e materiais das 
amostras.  
Simulação em ambiente 
virtual do funcionamento da 
máquina considerando 
dados reais de entrada. 
Não foi realizada análise de 
efeito de escala. 

6 

ABNT (2015) Um modelo ou protótipo, que 
representa uma configuração 
mais próxima da desejada, está 
sendo desenvolvida em uma 
escala piloto. O teste do modelo 
ou protótipo está sendo 
conduzido em um ambiente 
simulado. 
 
 

Fabricação e montagem do 
protótipo desenvolvido em 
ambiente relevante. 
Ensaios de funcionamento e 
operabilidade de cada 
componente. 
Eventuais imprevistos ou 
funcionamento inadequado 
de qualquer componente 
são encaminhados para um 
reprojeto, fabricação e 
montagem (nível 5).. 

7 
ABNT (2015)  
 

Baseado em normas e 
procedimentos técnicos são 
realizados a calibração e ajustes 

Calibração, ajustes e teste 
de componentes 
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finais de cada componente da 
máquina. 

eletroeletrônicos do 
protótipo: 
- Célula de carga, através 
de metodologia adequada, 
pesos padronizados e 
normas técnicas. 
- Motor (e inversor de 
frequência quando for o 
caso). 
Avaliação e ajustes do 
módulo de aquisição e 
tratamento de sinais 
utilizado. 
Avaliação e aferição do 
contador de ciclos. 
Testes em amostras padrão 
e aferição dos resultados 
com a literatura e/ou 
equipamento de aplicação 
semelhante existente no 
mercado. 

8 

ABNT (2015) Comissionamento em fase inicial 
de operação.  

Realizar o comissionamento 
com as empresas 
interessadas na produção e 
comercialização da 
máquina. 

9 

ABNT (2015) Comissionamento em fase final 
de operação. Aceitação por parte 
dos usuários finais.  

Obter feedback dos 
usuários da máquina e 
analisar resultados 
desempenho considerando 
sua utilização/produção em 
grande escala.  

* Método de ensaio padrão para as propriedades de fadiga flexural dos plásticos. 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

 Os resultados demonstram que foram aproveitados indicadores previstos 

pela Norma ABNT NBR ISO 16290:2015 em todos os níveis, o que corrobora o 

resultado da pesquisa realizada junto aos pesquisadores da área das 

Engenharias da UFSJ, demonstrado na Figura 9, que apresenta aceitação dos 

indicadores de todos os níveis de TRL definidos pela referida norma técnica. 

Cabe a ressalva que alguns indicadores da referida norma técnica foram 

descartados por inadequação à tecnologia em análise. Essa redução de 

exigência pode levar a uma progressão mais fácil na escala em função da 

supressão de atividades importantes no planejamento e testes inerentes ao 

desenvolvimento da tecnologia, levando ao aumento dos riscos dos 

investimentos, sendo que é necessário atentar para o estabelecimento de 

requisitos específicos para cada nível de desenvolvimento, a fim de possibilitar 
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a identificação de riscos progressivamente em consonância com os resultados 

que são atingidos (AEB, 2018).  

 O pesquisador respondente sugeriu indicadores que complementam o 

nível dois, os quais pertencem à categoria de indicadores 6 “consideração de 

normas de controle” (Quadro 20), no sentido de iniciar o monitoramento da 

adequação da tecnologia aos limites impostos por normas técnicas já na primeira 

fase de seu desenvolvimento. Também, sugeriu que, nesse mesmo nível dois de 

maturidade, a consideração de indicador referente à verificação da demanda do 

mercado. Esse tipo de indicador se refere à categoria 12 “níveis de maturidade 

comercial” (Quadro 20). Segundo Moorhouse (2012), nos primeiros dois níveis 

da escala TRL, podem ser realizadas previsões teóricas, mas não há, ainda, 

nenhum dado para testes. Diante disso, a sugestão é que se considerem os 

indicadores referentes à categoria 6 em níveis mais avançados de TRL, nas 

fases de realização de testes, caso as normas técnicas os exijam para o 

fornecimento de resultados para análise. Isso não descarta a possibilidade de se 

manter, no nível 2, o indicador referente à atividade de arquitetura do sistema, 

prevendo as necessidades de integração, que ocorrerão nas fases mais 

avançadas de maturidade do desenvolvimento (YASSERI; BAHAI, 2018). 

 De acordo com o respondente, a estrutura da UFSJ possibilita o 

desenvolvimento da tecnologia até o nível 7. Conforme os indicadores eleitos 

pelo pesquisador respondente, o desenvolvimento da tecnologia alcançou o 

nível máximo de maturidade utilizando a estrutura da Instituição. Essas 

informações serão consideradas na avaliação do potencial de transferência da 

tecnologia no Objetivo 4.   

 

Pesquisa na área de Química   

TECNOLOGIA: CÉLULA SOLAR FLEXÍVEL SENSIBILIZADA POR CORANTE 

NATURAL, BASEADA EM PENTÓXIDO DE VANÁDIO COMO FOTOÂNODO E 

POLIANILINA COMO CONTRA-ELETRODO  

ENTREVISTADO: Pesquisador P 33  

Nível máximo de TRL possível na UFSJ: 7  

Nível TRL atual: 4 
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Quadro 22 – Indicadores de maturidade – Química 

TRL Referencial teórico Definição do indicador 
proposta pelo(a) 
entrevistado(a) 

Atividade da pesquisa 
relacionada com indicador 

1 

ABNT (2015) 
 

Expressão dos princípios de 
base previstos para uso. 
Identificação de potenciais 
aplicações.   
 

Revisão da literatura sobre o 
funcionamento de 
sensibilizadores dos condutores 
na utilização em células solares, 
considerando reduzir custos. 

2 

ABNT (2015)  Formulações de aplicações 
em potencial. Projeto 
conceitual preliminar do 
elemento fornecendo 
entendimento de como os 
princípios básicos podem ser 
usados.  

Reconhecido o potencial de 
utilização corantes naturais, 
empregando o pentóxido de 
vanádio como fotoânodo e a 
polianilina como contraeletrodo.  

3 

ABNT (2015) Definição de requisitos de 
desempenho funcional.  
Projeto conceitual do 
elemento. 

Definido o conjunto de 
parâmetros que devem ser 
satisfeitos pela célula solar 
constituída com os elementos 
eleitos no TRL 2, incluindo 
flexibilidade da célula solar maior 
que da célula utilizando silício, 
eficiência igual ou maior que 1%, 
desde que com menor custo de 
produção e operação.  

4 

ABNT (2015) Definição da maquete da 
fotocélula a ser usada em 
testes de laboratório para 
verificar o desempenho 
funcional.  

Realizados experimentos em 
laboratório com as células 
solares montadas com os 
corantes de beterraba, ameixa, 
amora e morango, cada qual 
montada com o fotoânodo 
utilizando pentóxido de vanádio. 
Observando-se a maior eficiência 
de todos os corantes, foi feito 
relatório de ensaio com as 
primeiras maquetes utilizando os 
corantes sem tratamento, 
visando a não elevar os custos 
de produção. 

5 

ABNT (2015) Definição do ambiente 
relevante e dos requisitos de 
desempenho esperado para 
o ambiente relevante. 
Definição das funções 
críticas da fotocélula e do 
modelo para verificação 
dessas funções críticas. 
Plano de ensaio das funções 
críticas. Análise de efeitos de 
escala. Relatório de ensaios 
com a maquete. 
Testes em laboratório.  

 

Identificado o ambiente relevante 
e definido que as funções críticas 
se relacionam à eficiência dos 
corantes naturais, objeto da 
tecnologia em desenvolvimento, 
frente aos artificiais quando 
utilizados em fotocélulas, foi feito 
modelo de verificação dessas 
funções críticas.  
Falta o plano de ensaio dessas 
funções críticas e testes em 
laboratório considerando esse 
plano de ensaio e análises de 
efeitos de escala.  

6 

ABNT (2015) Plano de ensaios da função 
crítica. Definição de 
desempenho após testes em 
ambiente relevante. 
Definição do modelo para 

Elaborar plano de ensaios da 
função crítica. Definição do 
desempenho desejável e 
possível da fotocélula composta 
pelo corante natural de melhor 
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verificação das funções 
críticas.  
 

desempenho em termos de 
eficiência após testes em 
ambiente relevante. Definir o 
melhor modelo para verificação 
das funções críticas da fotocélula 
e elaborar relatórios. 
Realizar testes de escala para 
verificar a viabilidade de entrada 
em produção. 

7 

ABNT (2015), 

Yasseri (2013) e 

Astrimar e Wells 

(2017)  

Definição de requisitos de 
desempenho do ambiente 
operacional e definição de 
plano de testes em ambiente 
operacional. Determinação 
de requisitos para do 
elemento no sistema ao qual 
se destina.  

Determinação de requisitos para 
integração da fotocélula no 
sistema de geração de energia 
fotovoltaica. 
Realizar ensaios em ambiente 
operacional com a fotocélula com 
as características que lhe foram 
impostas pela produção em 
escala.  

8 

ABNT (2015),  
BARDA (2020) e 
Velho et al. (2017) 

Comissionamento em fase 
inicial de operação do 
sistema integrado pela célula 
fotovoltaica.  

Validar tecnicamente a eficiência 
do equipamento em ambiente 
operacional. 
Validar tecnicamente e o 
potencial de aceitação da 
fotocélula pelo sistema de 
geração de energia no Brasil.  

9 

ABNT (2015) 
 

Concretização da integração 
do sistema pela célula 
fotovoltaica.  
Relatório de nível de 
aceitação do mercado.  

Obter feedback das primeiras 
vendas para reavaliação da 
performance do equipamento.  

Fonte: elaborado pelo autor.  

  

Os resultados da primeira etapa da pesquisa junto aos pesquisadores da 

UFSJ, conforme a Figura 12, demonstrou que a área de Química apresentou 

uma baixa aceitação dos indicadores previstos pela Norma ABNT NBR ISO 

16290:2015, mas também apresentou muita variação nas respostas dos 

pesquisadores consultados. No caso do pesquisador participante dessa segunda 

fase da pesquisa, representante dessa área do conhecimento, apresentou uma 

proposta de indicadores relacionados com os indicadores existentes em todos 

os níveis da referida norma técnica conforme demonstra o Quadro 22. Cabe aqui 

a mesma ressalva feita a respeito dos resultados da pesquisa na área das 

Engenharias sobre a necessidade de atentar para a necessidade de suprir a 

escala de mensuração com indicadores suficientes em todos os níveis. Nesse 

sentido, observa-se que o pesquisador sugeriu a inserção de outros indicadores, 

complementares aos da Norma ABNT NBR ISO 16290:2015, nos níveis sete e 

oito da escala de mensuração, pertencentes à categoria 7 “integração de 

tecnologias e sistemas” (Quadro 20). Trata-se de indicadores prevendo a 
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integração da tecnologia ao sistema ao qual foi destinada como solução de 

uma(s) de sua(s) carência(s).  

 Dessa forma, foi possível construir uma escala de mensuração de TRL, 

sob a ótica do pesquisador responsável pelo desenvolvimento da tecnologia 

objeto submetida à análise de maturidade, composta por indicadores 

relacionados a outros congêneres já observados na literatura e adotados por 

outras instituições. Foi possível manter a base dos indicadores da Norma ABNT 

NBR ISO 16290:2015, trazendo para a escala indicadores complementares 

relacionados à integração de tecnologias a sistemas (YASSERI, 2013; 

ASTRIMAR; WELLS, 2017) e considerando que a tecnologia em análise tem 

como objeto corantes naturais, que dependem de sua inserção em um sistema 

de célula fotovoltaica já existente, o que demanda monitoramento de integração.   

 A estrutura da UFSJ foi considerada pelo pesquisador consultado como 

suficiente para possibilitar o desenvolvimento da tecnologia até o nível sete, 

sendo que a tecnologia já alcançou o nível de maturidade quatro. Essas 

informações serão consideradas na avaliação do potencial de transferência da 

tecnologia no Objetivo 4.   

 

Pesquisa na área de Ciências Biológicas  

TECNOLOGIA: PREPARAÇÃO PROBIÓTICA, BEBIDA À BASE DE AÇAÍ COM 

PROBIÓTICO E PROCESSOS PARA SUA OBTENÇÃO 

ENTREVISTADO: Pesquisador P 10  

Nível máximo de TRL possível na UFSJ: 4  

Nível TRL atual: 4 

 

Quadro 23 – Indicadores de maturidade – Ciências Biológicas 

TRL Referencial teórico  Definição do indicador 
proposta pelo(a) 
entrevistado(a) 

Atividade da pesquisa 
relacionada com indicador 

1 

ABNT (2015)  Expressão dos princípios de 
base previstos para uso. 
Identificação de potenciais 
aplicações. Início de uma 
pesquisa de mercado.  
  

Busca de anterioridade. 
Busca de artigos científicos. 
Pesquisa de mercado. 
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2 

ABNT (2015) Formulações de aplicações 
em potencial. Projeto 
conceitual preliminar do 
elemento fornecendo 
entendimento de como os 
princípios básicos podem 
ser usados.  O problema foi 
identificado e validado. 

Planejamento experimental. 
Identificação das espécies. 
 
 

3 

ABNT (2015), 
BARDA (2020) e 
Velho et al. (2017) 

Estudos analíticos / testes 
laboratoriais (pré-clínicos, 
clínicos, in vitro) para a 
prova-de-conceito da função 
biológica do elemento e, 
respectivamente, sua 
viabilidade.  
Caracterização inicial de 
candidatos em estudos pré-
clínicos. 
 

Realização de ensaios sobre 
potencial probiótico. 
Testes de resistência ao 
suco gástrico e bile. 
Teste de susceptibilidade a 
antibióticos. 
Testes de atividade 
antimicrobiana. 
Teste de hidrofobicidade, 
agregação e autoagregação. 
Testes de adesão às células 
de HT-29. 
Estudo de Viabilidade e 
estabilidade da polpa de açaí 
com a cepa probiótica.  
Análise sensorial da polpa de 
açaí com a cepa probiótica. 

4 

BARDA (2020) e 
Velho et al. (2017) 

Uma prova-de-conceito foi 
desenvolvida para 
demonstração do 
desempenho biológico 
funcional básico. 
Avaliação da formulação, 
via(s) de administração, 
método de síntese, 
propriedades físicas / 
químicas, destino 
metabólico e excreção ou 
eliminação e variação da 
dose. 
Testes pré-clínicos para 
avaliar segurança, 
toxicidade, efeitos adversos 
e efeitos colaterais. 
Identificação dos ensaios a 
serem usados durante os 
estudos clínicos e não 
clínicos na avaliação de 
drogas. 
Realização de publicações 
científicas e/ou patentes a 
respeito do elemento. 

Ensaios pré-clínicos em 
animais do probiótico em 
açaí. 
Elaboração do protocolo. 
Fase I. 

5 

BARDA (2020) e 
Velho et al. (2017) 

Realização de um ensaio de 
potência propondo um 
processo de produção piloto 
compatível com Boas 
Práticas de Fabricação. 
Identificação e 
demonstração da prova-de-
conceito para um marcador 
de eficácia substituto em um 

Ensaios clínicos seres 
humanos fase I. 
Elaboração do protocolo. 
Fase II. 
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modelo animal aplicável 
para prever imunidade 
protetora em humanos e 
demonstrar segurança e 
eficácia preliminares. 
Iniciação do estudo de 
estabilidade. 

6 

BARDA (2020) e 
Velho et al. (2017) 

Termo de anuência para 
realização dos Ensaios 
Clínicos de Fase 1 na 
ANVISA. 
Apresentação dos dados de 
segurança dos Ensaios 
Clínicos de Fase 1 em um 
número reduzido de 
participantes, 
cuidadosamente controladas 
e intensamente 
monitoradas. 
Os dados obtidos suportam 
os Ensaios Clínicos de Fase 
2. 
Tecnologia de produção 
demonstrada por meio da 
qualificação da planta BPF 
em escala de produção. 

Ensaios clínicos seres 
humanos fase II. 
Elaboração do protocolo. 
Fase III. 

7 

BARDA (2020) e 
Velho et al. (2017) 

Realização de Ensaios 
Clínicos de Fase 2 
conduzidos para demonstrar 
a eficácia inicial e 
capturados mais dados de 
segurança e toxicidade. 
Definição da dose final do 
produto, intervalo de 
dosagem, esquema e via de 
administração estabelecidos 
a partir de dados clínicos 
farmacocinéticos e 
farmacodinâmicos. 
Os dados obtidos suportam 
os Ensaios Clínicos de Fase 
3. 

Ensaios clínicos seres 
humanos fase III. 

8 

BARDA (2020)  
Velho et al. (2017) 

Confirmação da segurança e 
eficácia do produto no 
Ensaio Clínico de Fase 3. 
Confirmação da rotulagem 
do produto. 
Confirmação da 
reprodutibilidade do lote. 
Foi concluída a Inspeção 
Pré-aprovação da 
instalação. 

Registro do produto ANVISA. 

9 

BARDA (2020) e 
Velho et al. (2017) 

Produto pronto para 
distribuição. 
Produto pronto para 
comercialização. 
Elaboração de vigilância 
pós-comercialização. 

Ensaios clínicos seres 
humanos fase IV – 
Farmacovigilância 
Vendas. 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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O pesquisador consultado, nesta segunda etapa da pesquisa, sugeriu 

indicadores pertencentes à categoria 1 “Padrão ABNT NBR ISO 16290:2015” 

(Quadro 20) somente nos três níveis iniciais da escala TRL, o que corrobora o 

resultado da primeira etapa da pesquisa realizada junto aos pesquisadores da 

área de Ciências Biológicas, que apresentou maior aceitação dos indicadores da 

referida norma técnica nos níveis iniciais da escala. Nos níveis três a nove, foram 

sugeridos indicadores compatíveis com as categorias 5 “boas práticas de 

laboratório” e 6 “consideração de normas de controle” (Quadro 20).  

 A estrutura da UFSJ foi considerada pelo pesquisador consultado como 

suficiente para possibilitar o desenvolvimento da tecnologia até o nível sete, 

sendo que a tecnologia já alcançou o nível de maturidade quatro, o máximo 

comportado pela estrutura oferecida pela UFSJ. Essas informações serão 

consideradas na avaliação do potencial de transferência da tecnologia no 

Objetivo 4. 

   

Pesquisa na área de Ciências da Computação   

TECNOLOGIA: SISTEMA DE APOIO ÀS ANÁLISES TÁTICA E FÍSICA NO FUTSAL BASEADO 

EM VISÃO COMPUTACIONAL 

ENTREVISTADO: Pesquisador P 19  

Nível máximo de TRL possível na UFSJ: 7  

Nível TRL atual: 5 

 

Quadro 24 – Indicadores de maturidade – Ciências da Computação 
TRL Referencial teórico  Definição do indicador proposta 

pelo(a) entrevistado(a) 
Atividade da pesquisa 
relacionada com 
indicador 

1 

DOD (2009) Desenvolvimento da solução em 
simuladores ou ambientes 
virtuais de simulação. 

Pesquisa básica de 
escolha dos ambientes 
mais adequados e 
concepção das soluções 
iniciais.  

2 

Capdeville et al. 
(2017), EMBRAPA 
(2017) e Juan et al. 
(2010)  

Inserção de outras soluções 
existentes atuais, tanto da 
literatura acadêmica quanto do 
mercado, para realização de 
comparação de desempenho, 
custos, praticidade e demais 
aspectos pertinentes 

Comparação da solução 
proposta a demais 
soluções existentes na 
literatura e no mercado. 

3 
EMBRAPA (2017) 
2 embarcado 

Realização de medições de 
custo, desempenho 

Análise de desempenho 
das ferramentas utilizadas 
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computacional, esforço de 
hardware necessário e precisão 
das respostas geradas 

no processo de 
comparação. 

4 
DOD (2009) 3 
software 

Implementação de um estudo de 
caso em ambiente controlado. 

Implementação na prática 
da solução proposta 

5 

ABNT (2015) 7 Inserção de cenários relevantes, 
tanto de situações positivas 
quanto exceções, os quais 
devem ser corretamente 
tratados pelo sistema proposto. 

Identificação a partir da 
literatura ou de 
especialistas do negócio 
sobre cenários reais bem 
como o comportamento 
esperado do sistema. 

6 

ABNT (2015)  8  Validação da solução usando um 
especialista da área para a qual 
a solução computacional está 
sendo desenvolvida.  

 
 

Validação da solução 
usando a participação de 
um especialista do 
negócio. Obs.: raramente, 
um sistema 
computacional é 
desenvolvido por um 
especialista na área. No 
nosso caso, estamos 
desenvolvendo uma 
solução que será utilizada 
por um treinador (ou 
comissão técnica) de 
futebol. 

7 

EMBRAPA (2017) 
– 7 embarcado 

Realização de testes de 
estresse, visando a aferir a 
robustez da solução. 

Geração do roteiro 
completo dos ensaios e 
consequente relatório 
técnico de resultados. 

8 

 Acredito que, pela natureza da 
área, este indicador seja 
desnecessário. 

 

9 
 Acredito que, pela natureza da 

área, este indicador seja 
desnecessário. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

   

Nessa segunda etapa da pesquisa, o pesquisador representante da área 

de Ciências da Computação apresentou, em sua proposta, indicadores das 

categorias pertencentes à classe 3 “escalas para áreas específicas” (Quadro 20) 

para utilização nos níveis 1, 2, 3, 4 e 7 da escala TRL. Somente para os níveis 

de maturidade intermediários 5 e 6 foram propostos indicadores que se 

relacionam com indicadores originais da Norma ABNT NBR ISO 16290:2015, o 

que corrobora os resultados da primeira etapa da pesquisa, que apresentaram 

um índice significativo de posicionamento neutro dos pesquisadores da área de 

ciências da computação sobre a adequação dos indicadores definidos pela 

referida norma técnica, especialmente quanto aos níveis 1 e 8, que se 

posicionam nos extremos da escala, conforme demonstrado pela Figura 11. Por 



98 

 

 

fim, o pesquisador consultado descartou a utilização dos últimos níveis da escala 

por entender que seriam desnecessários para aplicação na mensuração de 

maturidade de software em desenvolvimento.  

 Foi possível montar uma escala TRL com os níveis sugeridos pelo 

pesquisador de acordo com as peculiaridades da tecnologia em 

desenvolvimento. Contudo, cabe anotar que, em escalas concebidas para 

mensurar maturidade de demais softwares desenvolvidos na UFS, seria cabível 

considerar, na escala, os dois últimos níveis com indicadores das escalas de 

TRL para a mensuração da maturidade de softwares como serviços, 

embarcados, para web e como aplicativo móvel (EMBRAPA, 2017) e da escala 

de TRL para avaliação de softwares (DOD, 2009). Esses níveis mais altos da 

escala são úteis para direcionarem ajustes na tecnologia a partir de resultados 

do comissionamento e feedback de usuários.  

 A estrutura da UFSJ foi considerada pelo pesquisador consultado como 

suficiente para possibilitar o desenvolvimento da tecnologia até o nível 7, sendo 

que a tecnologia já alcançou o nível de maturidade 5. Essas informações serão 

consideradas na avaliação do potencial de transferência da tecnologia no 

Objetivo 4.   

 

4.4 Proposta de uma metodologia de avaliação de potencial das 

tecnologias para transferência, baseada em níveis de maturidade, para ser 

utilizada pela UFSJ (Objetivo específico 4) 

 
 Diante dos resultados apresentados no Objetivo 3, é possível propor a 

adoção pela UFSJ da prática de construir as escalas de TRL mediante sugestões 

dos pesquisadores, desde que respaldadas por critérios técnicos e referenciadas 

na literatura, a fim de viabilizar o consenso não somente entre os pesquisadores, 

mas também a fim de garantir a atuação desses profissionais ativamente na 

gestão dos projetos tecnológicos, fornecendo informações precisas sobre todos 

os estágios de desenvolvimento, até a efetivação da inovação tecnológica e sua 

aceitação pelo mercado.  

 Para tanto, a Instituição poderá utilizar os indicadores catalogados neste 

estudo, constituindo um banco de indicadores, o qual poderá ser constantemente 
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atualizado, mediante a absorção de novas metodologias que surgirem em função 

da constante ampliação do leque de inovações decorrente, principalmente, das 

pesquisas que envolvem várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento 

de uma tecnologia.   

 Tendo em vista a necessidade de ampliação do escopo da avaliação do 

potencial das tecnologias objeto de suas pesquisas para se tornarem inovações 

tecnológicas, propõe-se à UFSJ que, além da mensuração do TRL, considere, 

também, mais atributos das tecnologias, a fim de avaliar seu potencial para 

transferência, considerando que a destinação dessas tecnologias é o mercado 

(VALERDI; KHOL, 2004; XAVIER JR. et al., 2020). 

 

4.4.1 Calculadora do Nível Potencial da Tecnologia para Transferência 

(NPTT) 

 

 Foi criada uma calculadora do nível potencial para transferência de 

tecnologia, denominado NPTT, elaborada em Excel (versão 2013), que permite 

a obtenção do nível NPTT de uma tecnologia como resultado da média da 

pontuação de seus seis atributos demonstrados na Figura 12. A pontuação de 

NPTT vai de zero a dez. Considerando que cada atributo da tecnologia avaliado 

é constituído por número diferente de níveis, demonstrados nas figuras 13, 

14,15,16,17 e 18, foi feita uma ponderação fixando dez como pontuação máxima, 

que pode ser alcançada em cada um dos atributos.  

 

Figura 12 – Tela de menu dos atributos da tecnologia para avaliação 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  



100 

 

 

 

Conforme já abordado, o nível de TRL, denominado Nível de Maturidade 

Tecnológico (NMT) na calculadora proposta, deverá ser obtido por meio da 

aplicação de uma metodologia que utilize indicadores condizentes com as 

características da tecnologia em avaliação, podendo se valer das metodologias 

e indicadores levantados por este estudo. É possível, na calculadora, estipular 

até onde se pode avançar com o desenvolvimento da tecnologia contando 

somente com recursos e estrutura à disposição da Instituição, a fim de identificar 

o momento em que as atividades dependerão de formação de parceria conforme 

Figura 13.   

Figura 13 – Tela com os Níveis de Maturidade Tecnológica

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

O Nível de Demanda Tecnológica (NDT) representa o quanto a sociedade 

depende das soluções apresentadas pela tecnologia em desenvolvimento para 

a resolução de problemas ou satisfação de necessidades técnicas. Por exemplo, 

a tecnologia pode conferir mais eficiência a um sistema ou se tratar de um 

produto com menos consumo de energia ou que seja menos poluente. Na 
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calculadora, ele é constituído por cinco níveis conforme demonstrado na Figura 

14. 

 

Figura 14 – Tela com os Níveis de Demanda Tecnológica 

  

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

O Nível de Criticidade da Tecnologia (NCT) reflete o grau de dependência 

técnica do sistema a ser integrado pela tecnologia. Quanto maior a dependência, 

maior a probabilidade de transferência da tecnologia. Esse indicador não é 

adequado para aplicação às tecnologias autônomas, ou seja, que não se 

destinam a compor sistemas. Por isso, há, na calculadora, a opção “não se 

aplica”. Caso essa opção seja marcada, será considerada a pontuação referente 

ao nível máximo desse atributo para efeito do cálculo do NPTT. A Figura 16 

demonstra os cinco níveis de NCT da calculadora. 
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Figura 15 – Tela com os Níveis de Criticidade de Tecnologia 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

 O Ciclo de Vida da Indústria (CVI) aponta o estágio que a indústria 

destinatária dos resultados da pesquisa em desenvolvimento se encontra dentro 

de seu ciclo de vida. Ou seja, se no momento da avaliação da prontidão da 

tecnologia para o mercado o sistema ao qual ela será incorporada está iniciando, 

em crescimento, maduro ou em declínio. Esse indicador é composto por quatro 

níveis conforme demonstrado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Tela com os Níveis do Ciclo de Vida da Indústria 

 

             Fonte: elaborada pelo autor. 
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O Nível de Aceitação Político-Legal da Tecnologia (NAPOL), que é 

composto por seis níveis, conforme demonstra a Figura 17, trata das barreiras 

político-legais que a tecnologia enfrentará no momento da avaliação da sua 

maturidade. Por exemplo, um novo medicamento para doenças negligenciadas 

pode depender de compras públicas devido ao desinteresse econômico por 

parte da iniciativa privada ou um novo dispositivo de constatação de infração de 

trânsito pode depender de regulamentação para ter valor como prova.  

 

Figura 17 – Tela com os Níveis de Aceitação Político-Legal da Tecnologia 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

O Nível de Proteção de Propriedade Intelectual (NPPI) aponta o quanto a 

tecnologia está protegida em termos de propriedade intelectual conforme 

demonstrado a Figura 18. 
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Figura 18 – Tela com os Níveis de Proteção Intelectual da Tecnologia 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

O Nível Potencial da Tecnologia para Transferência (NPTT) é 

apresentado em uma escala de um a dez, possibilitando à Instituição ranquear 

suas tecnologias em desenvolvimento em função das respectivas prontidões 

para transferência. São apresentados, também, os resultados de cada atributo 

avaliado e a indicação se o nível máximo de maturidade tecnológica (NMT) já foi 

atingido na Instituição conforme demonstrado na Figura 19. A calculadora 

disponibiliza a opção de conversão do resultado em PDF para impressão ou 

inclusão em processo eletrônico para tramitação na Universidade.  
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Figura 19 – Tela do resultado da avaliação de maturidade do potencial de transferência 
da tecnologia 

 

 
  Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.4.1.2 Aplicação da Calculadora do Nível Potencial da Tecnologia para 

Transferência (NPTT) 

 

 Neste subcapítulo, os resultados da aplicação da calculadora de NPTT às 

quatro tecnologias, avaliadas no Objetivo específico 3, são demonstrados pelas 

Figuras 20, 21, 22 e 23. Foram consideradas as respostas dos quatro 

pesquisadores representantes das áreas do conhecimento relacionadas às 

referidas tecnologias. Os resultados mostram o posicionamento das tecnologias 

em todos os quesitos de avaliação componentes da calculadora e são 

apresentados, também, os respectivos níveis NPTT.   

 Diante disso, foi possível comprovar a aplicabilidade da calculadora em 

tecnologias das quatro áreas do conhecimento consideradas neste estudo. 
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Figura 20 – Tela do resultado da avaliação de maturidade do NPTT 
da tecnologia representante da área das Engenharias 

 

 
        Fonte: elaborada pelo autor.  
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Figura 21 – Tela do resultado da avaliação de maturidade do NPTT 
da tecnologia representante da área de Ciências Biológicas 

 

 
          Fonte: elaborada pelo autor.  
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Figura 22 – Tela do resultado da avaliação de maturidade do NPTT da 

tecnologia representante da área de Química 

 

 
          Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 23 – Tela do resultado da avaliação de maturidade do NPTT da 
tecnologia representante da área de Ciências da Computação 

 
         Fonte: elaborada pelo autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na persecução do primeiro objetivo específico do presente estudo, de 

avaliar a metodologia empregada pela UFSJ para a mensuração de maturidade 

das tecnologias destinadas à transferência para o setor produtivo, a fim de propor 

melhorias nesse procedimento, concluiu-se que, com base no referencial teórico 

e nos dados analisados, a Instituição carece de uma metodologia que confira 

maior precisão aos resultados de TRL e envolva atributos da tecnologia mais 

adequados aos propósitos da mensuração. Isso porque a ferramenta de 

mensuração de prontidão tecnológica, utilizada para subsidiar os processos de 

transferência formal de tecnologia, é baseada em um modelo originalmente 

concebido para auxiliar novos empreendimentos, o qual valoriza indicadores 

mais voltados ao interesse de spin-offs universitárias, prescindindo de 

indicadores que podem ser de grande valia no monitoramento do cenário que a 

tecnologia destinada à transferência enfrentará para ser inserida no mercado. 

Deve-se considerar que o ideal é que a mensuração de maturidade apresente 

resultados precisos de TRL, o que demanda a utilização de indicadores que não 

se limitem àqueles previstos pela Norma ABNT NBR ISO 16290:2015, e que a 

tecnologia também seja avaliada a partir de indicadores relacionados à demanda 

do mercado, às políticas públicas e à proteção da propriedade intelectual.  

 Tendo em vista a importância da utilização dos indicadores de maturidade 

comumente adotados por instituições que venham a interagir com a UFSJ no 

desenvolvimento conjunto e, especialmente, na aquisição de tecnologias, é 

aconselhável, a fim de facilitar o consenso, que seja considerado o máximo 

possível de indicadores originários ou baseados na Norma ABNT NBR ISO 

16290:2015, a qual se apresenta atualmente como padrão. Com efeito, este 

estudo demonstrou que os indicadores da referida norma técnica não são de 

todo rejeitados pelos pesquisadores da UFSJ. Complementarmente, tendo em 

vista as limitações desses indicadores para mensuração de tecnologias não 

destinadas ao setor aeroespacial, sugere-se a utilização de outros indicadores, 

conforme levantamento realizado neste estudo, no intuito de construir uma 

escala TRL específica para cada tecnologia, em função de suas características. 

Essa atividade deve contar com a participação dos pesquisadores, a exemplo do 
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que foi realizado neste estudo, nas áreas das Engenharias, Ciências Biológicas, 

Química e Ciências da Computação, os quais são os agentes que se relacionam 

diretamente com as atividades de pesquisa previstas pelos indicadores de 

maturidade.  

 Para subsidiar a elaboração das escalas de TRL, um outro objetivo 

específico deste estudo foi efetuar um levantamento na literatura das 

metodologias de mensuração tecnológica, a fim de disponibilizar dados para a 

constituição de um banco de indicadores, que possa ser utilizado pelos 

pesquisadores e gestores no momento de construir as escalas adequadas para 

cada tecnologia que será desenvolvida.  

 Por fim, tendo alcançado o objetivo de propor uma metodologia passível 

de adoção pela UFSJ para mensuração de maturidade tecnológica, a título de 

contribuição prática, foi criada a calculadora de Nível Potencial de Tecnologia 

para Transferência (NPTT), a qual é composta por indicadores destinados a 

avaliar cinco atributos da tecnologia, além do nível de TRL. O NPTT poderá ser 

utilizado pela UFSJ para ranquear as suas tecnologias em desenvolvimento, de 

acordo com a sua política de inovação, além de considerar os resultados de cada 

atributo para identificar ações possíveis e necessárias para maximizar as 

possibilidades de transferência das tecnologias.  

 Como limitação do estudo, a pesquisa obteve informações sobre a 

percepção somente de um número limitado de pesquisadores a respeito dos 

indicadores de mensuração de maturidade tecnológica, não alcançando os 

profissionais que atuam na gestão dos projetos tecnológicos nos NIT e, 

especialmente, na indústria, que, comumente, completa o desenvolvimento de 

tecnologias adquiridas das universidades em fases mais avançadas de 

escalonamento.  

 Também, devido à limitação de tempo, não foi possível o aprofundamento 

do estudo e validação dos atributos considerados pela calculadora do NPTT com 

o mesmo aprofundamento que foi feito com os níveis de TRL. Por isso, sugere-

se, como estudos futuros, a realização de pesquisas sobre o tema, ampliando o 

número de pesquisadores consultados e envolvendo também profissionais de 

todas as áreas, atuantes na gestão dos projetos de inovação tecnológica, 

considerando que, segundo Vasconcelos et al. (2020), essa atividade, para ser 
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bem-sucedida, não deve se limitar aos pesquisadores. Sugere-se, também, 

estudos sobre os indicadores utilizados na calculadora de Nível de Potencial de 

Tecnologia para Transferência, desenvolvida neste trabalho, aplicando-a a uma 

diversidade maior de tecnologias em desenvolvimento nas universidades.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 
TRLs para avaliação de maturidade de hardware 

TRL Definição Descrição Informações de apoio 

1 

Princípios básicos 
observados e relatados. 

Nível mais baixo de prontidão 
tecnológica. A pesquisa 
científica começa a ser 
transformada em pesquisa 
aplicada e desenvolvimento.  
Exemplos podem incluir estudos 
sobre propriedades básicas da 
tecnologia.  

Pesquisa publicada 
que identifica os 
princípios subjacentes 
a essa tecnologia. 
Referências a quem, 
onde e quando. 

2 

Conceito de tecnologia 
e/ou aplicação 
formulado. 

A invenção começa. Uma vez 
que princípios básicos são 
observados e as aplicações 
práticas podem definidas. 
Formulários são especulativos e 
pode não haver prova ou análise 
detalhada para apoiar as 
suposições. Exemplos são 
limitados a estudos analíticos. 

Publicações ou outras 
referências que 
descrevem o pedido 
são consideradas e 
fornecem análises 
para apoiar o conceito. 

3 

Crítica analítica e 
experimental de função 
e/ou prova 
característica do 
conceito. 

P&D ativo é iniciado incluindo 
estudos analíticos e estudos 
laboratoriais para validar 
fisicamente as previsões 
analíticas de elementos 
separados da tecnologia. 
Exemplos incluem componentes 
que não são ainda integrados ou 
representantes.  

Resultados de testes 
laboratoriais realizados 
para medir parâmetros 
de interesse e 
comparação de 
previsões analíticas 
para críticas de 
subsistemas. 
Referências a quem, 
onde e quando esses 
testes e comparações 
foram realizados. 

4 

Componente e/ou 
validação de 
breadboard em 
ambiente de laboratório. 

Componentes tecnológicos 
básicos estão integrados em 
conformidade para trabalharem 
juntos. Isso em um nível de 
“baixa fidelidade” em 
comparação com o eventual 
sistema. Exemplos podem 
incluir a integração de hardware 
ad hoc no laboratório. 

Conceitos de sistema 
que foram 
considerados e 
resultados da escala 
do laboratório de 
testes de placa de 
ensaio. Referências a 
quem fez esse 
trabalho e quando. 
Forneça uma 
estimativa de como o 
hardware da placa de 
ensaio e os resultados 
dos testes diferem do 
sistema esperado. 

5 

Componente e/ou 
validação de placa de 
ensaio em um ambiente 
relevante.  

A fidelidade da placa de ensaio 
aumenta significativamente. Os 
componentes tecnológicos 
básicos são integrados com 
realismo razoável a outros 
elementos para que eles 
possam ser testados em um 
ambiente simulado. Exemplos 

Resultados do teste de 
uma placa de ensaio 
de laboratório. 
Sistemas são 
integrados com outros 
elementos de suporte 
em um sistema 
operacional em 
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incluem Laboratório de “alta 
fidelidade” e integração de 
componentes. 

ambiente simulado. 
Como é que o 
“ambiente relevante” 
difere do ambiente 
operacional esperado? 
Quão os resultados do 
teste se comparam às 
expectativas? Quais 
problemas, se houver 
algum, foram 
encontrados? Foi o 
sistema de placa de 
ensaio refinado para 
coincidir mais com os 
objetivos esperados do 
sistema? 

6 

Sistema / subsistema 
modelo ou protótipo 
demonstração em um 
ambiente relevante. 

Nível em que a viabilidade de 
engenharia de uma tecnologia 
de software é demonstrada. 
Este nível estende-se ao 
protótipo de laboratório. 
Implementações em problemas 
realistas em grande escala em 
que o software é parcialmente 
integrado com hardware 
existente / sistemas de software. 

Resultados de testes 
de laboratório de um 
protótipo que está 
perto do desejado; 
configuração em 
termos de 
desempenho, incluindo 
físico, lógico, dados e 
segurança interfaces. 
Comparações entre 
ambiente testado e 
ambiente operacional 
analiticamente 
entendido. Análise e 
medições de teste 
quantificando a 
contribuição aos 
requisitos de todo o 
sistema como taxa de 
transferência, 
escalabilidade e 
confiabilidade. Análise 
de computador no 
ambiente do usuário 
iniciada. 

7 

Protótipo do sistema 
demonstrado em 
ambiente operacional 
com alta fidelidade. 

Nível em que a viabilidade de 
um software aplicado à 
tecnologia é demonstrada. Esse 
nível se estende para 
implementações em ambiente 
operacional, onde 
funcionalidade de risco técnico 
crítico está disponível para 
demonstração e um teste em 
qual tecnologia de software está 
bem integrado com hardware / 
software operacional de 
sistemas. 

 

8 

Sistema atual concluído 
e qualificado através de 
teste e demonstração. 

A tecnologia tem sido 
comprovada para o trabalho em 
sua forma final e sob as 
condições esperadas. Em quase 
todos os casos, esse TRL 

Resultados do teste do 
sistema em sua 
configuração final sob 
o intervalo esperado 
de condições 
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representa a finalização do 
verdadeiro sistema em 
desenvolvimento.  

ambientais em que se 
espera que funcione. 
Avaliação se a sua 
operacionalidade 
atenderá aos 
requisitos. Que 
problemas, se houver, 
foram encontrados? O 
que são / foram os 
planos, opções ou 
ações para resolver 
problemas antes de 
finalizar o design? 

9 

Sistema atual 
comprovado através de 
operações e missões 
bem-sucedidas. 

Aplicação atual da tecnologia 
em sua forma final e sob 
condições de missão, tais como 
aquelas encontradas em teste e 
avaliação operacionais. 
Exemplos incluem o uso do 
sistema operacional em 
condições da missão. 

Testes e avaliações 
operacionais 
reportados.  

Fonte: DOD (2009, p. C4-C5). 

 
TRLs para avaliação de maturidade de software 

TRL Definição Descrição Informações de apoio 

1 

Princípios básicos 
observados e relatados. 

Nível mais baixo de prontidão 
tecnológica. Novo domínio de 
software é investigado pela 
comunidade de pesquisa 
básica. Este nível se estende ao 
desenvolvimento de uso básico, 
propriedades básicas do 
software, arquitetura, 
matemática, formulações e 
recomendações gerais de 
algoritmos. 

Atividades básicas de 
pesquisa. Artigos 
científicos ou white 
papers revisados por 
pares, modelo inicial 
de laboratório pode ser 
útil para fundamentar o 
TRL. 

2 

Conceito de tecnologia 
e/ou aplicação 
formulado. 

Uma vez que os princípios 
básicos são observados, 
aplicações práticas podem ser 
inventadas. As aplicações são 
especulativas e pode não haver 
prova ou análise detalhada para 
apoiar as suposições. Os 
exemplos são limitados a 
estudos analíticos usando 
dados sintéticos. 

Atividades de pesquisa 
aplicada, estudos 
analíticos, pequenas 
unidades de código e 
documentos 
comparando 
tecnologias 
concorrentes. 

3 

Analise da função 
crítica e/ou prova 
característica do 
conceito. 

Nível em que a viabilidade 
científica é demonstrada através 
de análises e estudos em 
laboratório. Este nível estende-
se ao desenvolvimento de 
ambiente de funcionalidade 
limitada. 

Algoritmos executados 
em um processador 
substituto em um 
ambiente de 
laboratório 
instrumentado, 
componentes que 
operam em um 
ambiente de 
laboratório, resultados 
laboratoriais 
mostrando validação 
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de propriedades 
críticas. 

4 

Módulo e/ou validação 
de subsistema em um 
ambiente de laboratório 
(protótipo de software 
em desenvolvimento 
nesse ambiente). 

Componentes básicos de 
software são integrados para 
estabelecer que eles 
trabalharão juntos. Eles são 
relativamente primitivos no que 
diz respeito à eficiência e 
robustez em comparação com o 
eventual sistema. Arquitetura de 
desenvolvimento iniciada para 
incluir interoperabilidade, 
confiabilidade, manutenção, 
extensibilidade, escalabilidade e 
problemas segurança. 
Protótipos desenvolvidos para 
demonstrar diferentes aspectos 
do eventual sistema. 

Desenvolvimento de 
tecnologia avançada, 
protótipo autônomo 
resolvendo um 
problema em larga 
escala ou protótipo 
independente 
processando dados 
totalmente 
representativos de 
conjuntos. 

5 

Módulo e/ou validação 
de subsistema em um 
ambiente relevante. 

Nível em que a tecnologia do 
software está pronta para 
começar a integração com os 
sistemas existentes. As 
implementações do protótipo 
estão em conformidade com 
ambiente / interfaces de destino. 
Experiências com problemas 
realistas. Interfaces simuladas 
para sistemas existentes. 
Arquitetura do software do 
sistema estabelecida. Os 
algoritmos são executados em 
processador(es) com 
características esperadas no 
ambiente operacional. 

Diagrama da 
arquitetura do sistema 
com requisitos 
definidos. 
Processador, análise 
de seleção e 
simulação. Plano de 
montagem do 
laboratório. Programas 
colocados sob 
gerenciamento de 
configuração. 
Componentes da 
arquitetura do software 
são identificados. 

6 

Módulo e/ou validação 
de subsistema em um 
ambiente relevante de 
ponta a ponta. 

Nível em que a viabilidade da 
engenharia de uma tecnologia 
de software é demonstrada. 
Este nível estende-se ao 
protótipo de laboratório, 
implementações em problemas 
realistas em grande escala em 
que a tecnologia do software é 
parcialmente integrada com 
hardware existente /sistemas de 
software. 

Resultados de testes 
de laboratório de um 
protótipo que está 
perto da configuração 
desejada em termos 
de desempenho, 
incluindo físico, lógico, 
dados e interfaces de 
segurança 
Comparações entre 
ambiente testado e 
ambiente operacional 
analiticamente 
entendidas. Análise e 
medições de teste 
quantificando a 
contribuição aos 
requisitos de todo o 
sistema como taxa de 
transferência, 
escalabilidade e 
confiabilidade. Análise 
e iteração com o 
usuário iniciada. 



126 

 

 

7 

Protótipo do sistema 
demonstrado em um 
ambiente operacional 
de alta fidelidade. 

Nível em que a viabilidade da 
tecnologia de um software é 
demonstrada. Esse nível se 
estende para implementações 
de protótipos em ambiente 
operacional, onde 
funcionalidade de risco técnico 
crítico está disponível para 
demonstração e um teste no 
qual a tecnologia de software 
está bem integrada com 
sistemas operacionais de 
hardware / software. 

Propriedades 
tecnológicas críticas 
são medidas em 
relação aos requisitos 
de um ambiente 
operacional. 

8 

Sistema atual concluído 
e missão qualificada 
através de teste e 
demonstração em um 
ambiente operacional. 

Nível em que a tecnologia de 
um software é totalmente 
integrada com hardware 
operacional e sistemas de 
software. Desenvolvimento de 
software com documentação 
completa. Toda a funcionalidade 
testada em cenários simulado e 
operacional. 

Documentação e 
produto publicados. 
Programas de reserva 
de recursos medidos e 
monitorados. 

9 

Sistema atual 
comprovado através de 
missão bem-sucedida 
operacional. 

Nível em que a tecnologia de 
um software é prontamente 
repetível e reutilizável. O 
software baseado na tecnologia 
é totalmente integrado em 
sistemas operacionais com 
hardware / software. Toda 
documentação do software 
verificada. Experiência com 
sucesso operacional. Sistema 
atual. 

Relatórios de 
gerenciamento de 
configuração de 
produção. 

Fonte: DOD (2009, p. C6-C7). 
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ANEXO II  

Definições e as descrições dos indicadores dos níveis de TRL para tecnologias não 
médicas segundo a NASA/DOD 

TRL Definição TRLs não médicas TRLs médicas 

1 

Princípios básicos 
observados e relatados. 

O mais baixo nível de 
maturidade tecnológica. 
Pesquisa científica começa 
a ser traduzida em aplicada 
em pesquisa e 
desenvolvimento. Os 
exemplos podem incluir 
artigos que estudam as 
propriedades básicas de 
uma tecnologia 

Revisão de literatura 
científica de excelência e 
pesquisas de mercado 
iniciadas e avaliadas.  

2 

Conceito de tecnologia 
e/ou aplicação formulado. 

A invenção começa. Uma 
vez observados os 
princípios básicos, a 
aplicação prática pode ser 
inventada. A aplicação é 
especulativa e não pode 
haver prova ou análise de 
dados para apoiar 
suposições. Exemplos são 
limitados a estudos 
analíticos. 

Pesquisas e protocolos 
desenvolvidos. Hipóteses 
geradas. 

3 

Analise da função crítica 
e/ou prova característica 
do conceito. 

Pesquisa e 
desenvolvimento ativo 
iniciado. Isso inclui estudos 
analíticos e estudos de 
laboratórios para validar 
fisicamente as previsões 
analíticas de elementos 
separados da tecnologia. 
Exemplos incluem 
componentes que ainda 
não estão integrados ou 
representativos. 

O teste de hipóteses e a 
prova de conceito inicial 
demonstraram um número 
limitado de modelos in vitro 
e in vivo. 

4 

Validação de componente 
e/ou placa de ensaio em 
um ambiente de 
laboratório. 

Componentes tecnológicos 
básicos são integrados 
para estabelecer que eles 
trabalharão juntos. Isso é 
relatado como “baixa 
fidelidade” comparado com 
o sistema eventual. 
Exemplos incluem a 
integração de hardware ad 
hoc em laboratório. 

Teste de conceito e 
segurança do medicamento 
candidato ou produto 
biológico / vacina no 
desenvolvimento foram 
demonstrados no 
laboratório / animal. 

5 

Componente e/ou placa 
de ensaio validado em 
um ambiente relevante 

Fidelidade da tecnologia da 
placa de ensaio aumenta 
significativamente. Os 
componentes tecnológicos 
básicos são integrados a 
elementos de suporte 
razoavelmente realistas, 
para que possam ser 
testados em ambiente 
simulado. Os exemplos 
incluem a integração de 
componentes de 

Estudos pré-clínicos, 
incluindo Boas Práticas de 
laboratório com 
Experimentos com 
Animais, Toxidade & 
Segurança Animal, 
suficiente para suportar 
aplicações ligadas à 
produção de documentos 
para Investigação de Novo 
Medicamento (IND) a ser 
submetida à FDA. 
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laboratório de alta 
fidelidade. 

6 

Modelo de 
sistema/subsistema ou 
protótipo demonstrado 
em ambiente relevante. 

Modelo representativo ou 
protótipo do sistema, além 
de que o TRL 5 é testado 
em um ambiente relevante. 
Representa um grande 
passo na prontidão 
demonstrada de uma 
tecnologia. Os exemplos 
incluem o teste de um 
protótipo em um ambiente 
de laboratório de alta 
fidelidade ou em um 
ambiente operacional 
simulado. 

Ensaios clínicos de fase 1 
concluídos, suporte de 
dados para procedimentos 
de fase 2 clínicos. 
Aplicações IND preparadas 
e enviadas. 

7 

Protótipo do sistema 
demonstrado em um 
ambiente operacional. 

Protótipo próximo ou no 
sistema operacional 
planejado. Representa uma 
grande etapa do TRL 6, 
exigindo a demonstração 
em um protótipo de 
sistema atual em um 
ambiente operacional (ou 
seja, em uma aeronave, 
em um veículo ou no 
espaço). 

Ensaio clínico de fase 2 
concluído. Plano de estudo 
clínico da fase 3 aprovado. 

8 

Sistema atual concluído e 
qualificado através de 
teste e demonstração. 

Foi provado que a 
tecnologia funciona em sua 
forma final e nas condições 
esperadas. Em quase 
todos os casos, esse TRL 
representa o fim do 
desenvolvimento do 
sistema de verdade. Por 
exemplo, teste de 
desenvolvimento e 
evolução do sistema nesse 
sistema de armas 
pretendido para determinar 
se ele atende às 
especificações de design. 

Ensaio clínico de fase 3 
concluído. Aprovação do 
pedido de novas drogas 
para medicamentos pelo 
Centro de Avaliação de 
Medicamentos e Pesquisa 
(CDER) ou Pedido de 
Licenças Biológicas pelo 
Centro de Avaliação 
Biológica e Pesquisa 
(CBER). 

9 

Sistema atual 
comprovado através 
missão bem-sucedida. 

Aplicação efetiva da 
tecnologia em sua forma 
final e em condições de 
missão, como as que estão 
envolvidas em teste e 
avaliação operacional. Os 
exemplos incluem o uso do 
sistema em condições 
operacionais. 

Estudos pós-
comercialização / 
acompanhamento. Estudos 
pós-comercialização 
podem ser requeridos. 

Fonte: TIER SEVEN (Disponível em: <https://tier7.us/biomedical-line-dod-trls/>. Acesso em: 16 
jul. 2020). 
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ANEXO III 
MRL elaborada pelo DOD  

MRL Definição Descrição 

10 

Demonstração da taxa total de 
produção e práticas de produção 
enxuta. 

Este é o nível mais alto de prontidão de 
fabricação. As tecnologias devem ter 
amadurecido para o TRL 9. Este nível de 
fabricação, normalmente, está associado às fases 
de Produção e Implantação ou Operações e 
Manutenção do ciclo de vida da aquisição. As 
alterações de engenharia / projeto são poucas e 
geralmente limitadas a alterações de melhoria 
contínua ou problemas de obsolescência. 
Sistema, componentes e itens estão em plena 
produção e atendem a todos os requisitos de 
engenharia, desempenho, qualidade e 
confiabilidade. A capacidade do processo de 
fabricação está no nível de qualidade apropriado. 
Todos os materiais, ferramentas, equipamentos 
de inspeção e teste, instalações e mão de obra 
estão instalados e atendem aos requisitos de 
produção de taxa total. Validação de 
Equipamento Especial de Teste / Equipamento 
Especial mantida e revalidada conforme 
necessário. Os custos unitários de produção da 
taxa atendem às metas e o financiamento é 
suficiente para a produção nas taxas exigidas. 
Melhorias contínuas no processo estão em 
andamento. 

9 

Produção de baixa taxa 
demonstrada. Capacidade 
instalada para iniciar a produção 
de taxa total. 

Neste nível, o sistema, componente ou item está 
em produção ou alcançou com sucesso a 
produção inicial de baixa taxa. As tecnologias 
deveriam ter amadurecido para o TRL 8 ou 9. 
Este nível de prontidão está normalmente 
associado à disponibilidade para entrada na taxa 
de produção. Todos os requisitos de engenharia / 
projeto de sistemas devem ter sido atendidos de 
modo a haver mudanças mínimas no sistema. Os 
principais recursos de design do sistema são 
estáveis e foram comprovados em testes e 
avaliações operacionais. Materiais, peças, mão 
de obra, ferramentas, equipamentos de teste e 
instalações estão disponíveis para atender às 
programações de produção de taxa planejada. 
Validação de Equipamento Especial de Teste / 
Equipamento Especial mantida e revalidada 
conforme necessário. A capacidade do processo 
de fabricação em um ambiente de produção de 
baixa taxa está em um nível de qualidade 
apropriado para atender às tolerâncias da 
característica chave. Riscos e problemas 
gerenciados com o monitoramento contínuo. As 
metas de custo da produção de baixa taxa foram 
cumpridas e as curvas de aprendizado foram 
analisadas com dados reais. O modelo de custo 
foi atualizado para taxa completa de produção e 
reflete o impacto da melhoria contínua. 

8 
Demonstrada capacidade da 
linha piloto pronto para começar 
a produção inicial de baixa taxa. 

Este nível está associado à disponibilidade para 
uma decisão de entrada na produção inicial. As 
tecnologias devem ter amadurecido para pelo 
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menos TRL 7 ou 8. O projeto detalhado do 
sistema é completo e suficientemente estável 
para entrar na produção de baixa taxa. Todos os 
materiais, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos de teste e instalações são 
comprovados na linha piloto e estão disponíveis 
para atender ao cronograma de produção 
planejado de baixa taxa. O Equipamento Especial 
de Teste / Equipamento Especial de Inspeção foi 
validado como parte da validação da linha piloto 
de acordo com os planos de validação. Os 
processos e procedimentos de fabricação e 
qualidade foram comprovados em uma linha 
piloto e estão sob controle e prontos para 
produção de baixa taxa. Os riscos e problemas 
conhecidos de produtividade não apresentam 
desafios significativos para a produção de baixa 
taxa. O modelo de custo e as análises de 
rendimento e taxa foram atualizados com os 
resultados da linha piloto. Os testes de 
qualificação do fornecedor e as inspeções do 
primeiro artigo foram concluídos. A base industrial 
foi avaliada e mostra que a capacidade industrial 
foi estabelecida para dar suporte à produção 
inicial de baixa taxa.  

7 

Capacidade de produzir 
sistemas, subsistemas ou 
componentes em um ambiente 
representativo da produção. 

Este nível de prontidão de fabricação é típico do 
ponto médio da fase de engenharia e 
desenvolvimento de fabricação. As tecnologias 
devem ser avaliadas com um mínimo de TRL 7. A 
atividade de projeto detalhado do sistema está 
prestes a ser concluída. As especificações do 
material foram aprovadas e os materiais estão 
disponíveis para atender ao cronograma 
planejado de construção da linha piloto. Os 
processos e procedimentos de fabricação foram 
demonstrados em um ambiente representativo da 
produção. Estudos detalhados de comércio de 
produtividade são concluídos e aprimoramentos 
de produtividade e avaliações de risco estão em 
andamento. O modelo de custo foi atualizado com 
projetos detalhados produzidos em um ambiente 
relevante de produção, acumulado no nível do 
sistema e rastreado em relação às metas 
alocadas. Os esforços de redução de custos 
unitários foram priorizados e estão em 
andamento. As análises de rendimento e taxa 
foram atualizadas com dados representativos da 
produção. A cadeia de suprimentos e a garantia 
da qualidade do fornecedor foram avaliadas e os 
planos de compras de longo prazo estão em 
vigor. Planos de fabricação e metas de qualidade 
foram desenvolvidos. Os esforços de projeto e 
desenvolvimento de ferramentas de produção e 
equipamentos de teste são iniciados e os planos 
de validação para Equipamentos de Teste 
Especiais / Equipamentos de Inspeção Especiais 
estão completos. 

6 
Capacidade de produzir um 
protótipo de sistema ou 

Este MRL está associado à disponibilidade para 
uma decisão de iniciar um programa de 
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subsistema em um ambiente 
relevante de produção. 

aquisição, entrando na fase de aquisição de 
Engenharia e Desenvolvimento de Fabricação. As 
tecnologias deveriam ter amadurecido para pelo 
menos TRL 6. É normalmente visto como o nível 
de prontidão de fabricação que denota a 
aceitação de um projeto de sistema preliminar. 
Uma abordagem inicial de fabricação foi 
desenvolvida. A maioria dos processos de 
fabricação foi definida e caracterizada, mas ainda 
existem alterações significativas de engenharia e 
/ ou design no próprio sistema. No entanto, o 
projeto preliminar foi concluído e as avaliações de 
produtividade e os estudos comerciais das 
principais tecnologias e componentes estão 
concluídos. Os processos de fabricação e 
soluções de tecnologia de fabricação, materiais, 
ferramentas e equipamentos de teste bem como 
habilidades de pessoal foram demonstrados em 
componentes, subsistemas e/ou sistemas em um 
ambiente relevante de produção. As análises de 
custo, rendimento e taxa foram realizadas para 
avaliar como os dados do protótipo se comparam 
aos objetivos da meta e o programa desenvolveu 
estratégias apropriadas de redução de risco para 
alcançar os requisitos de custo. Estudos de 
comércio de produtividade e considerações de 
produtividade moldaram os planos de 
desenvolvimento do sistema. A avaliação das 
capacidades industriais foi concluída. Os 
principais elementos da cadeia de suprimentos de 
longo prazo e principais foram identificados. 

5 

Capacidade de produzir 
componentes de protótipo em 
um ambiente relevante para 
produção. 

Este nível de maturidade é típico do ponto médio 
na fase de aquisição da maturação tecnológica e 
redução de risco, ou no caso de tecnologias-
chave, próximo ao ponto médio de um projeto de 
demonstração de tecnologia avançada. As 
tecnologias deveriam ter amadurecido até um 
TRL mínimo 5. A avaliação da base industrial 
deveria ter sido iniciada para identificar possíveis 
fontes de fabricação. A estratégia de fabricação 
desenvolvida foi refinada com o contratante de 
maturação da tecnologia e integrada ao plano de 
gerenciamento de riscos. A identificação de 
tecnologias e componentes críticos está 
concluída. Com a liberação dos dados do produto 
necessários para a fabricação do componente de 
protótipo, foi iniciada a avaliação do projeto para 
determinar as principais características. Os 
materiais de protótipo foram demonstrados em 
componentes em um ambiente relevante para a 
produção, mas muitos processos e 
procedimentos de fabricação ainda estão em 
desenvolvimento. Foram iniciados os esforços de 
desenvolvimento de tecnologia de fabricação bem 
como avaliações de produtividade das principais 
tecnologias e componentes. 

4 
Capacidade de produzir a 
tecnologia em um ambiente de 
laboratório. 

Este nível de prontidão atua como um critério de 
saída para a fase de análise da solução do 
material. As tecnologias devem ter amadurecido 
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para pelo menos TRL 4. Este nível indica que as 
tecnologias estão prontas para a fase de 
aquisição de maturação tecnológica e redução de 
risco. Neste ponto, os investimentos necessários, 
como desenvolvimento de tecnologia de 
fabricação, foram identificados. Processos para 
garantir capacidade de fabricação, produtividade 
e qualidade estão em vigor e são suficientes para 
produzir demonstradores de tecnologia. Os riscos 
de fabricação foram identificados para a 
construção de protótipos e os planos de mitigação 
estão em vigor. Foram identificados drivers de 
custo de fabricação, material e requisitos 
especiais, e a incerteza do driver de custo foi 
quantificada. As avaliações de produtividade dos 
conceitos de design foram concluídas. Os 
principais parâmetros de desempenho foram 
identificados bem como ferramentas especiais, 
manuseio especial, conjuntos de habilidades de 
fabricação e requisitos de força de trabalho e 
disponibilidade de instalações. 

3 

Prova de conceito de fabricação 
desenvolvida. 

Este nível inicia a validação dos conceitos de 
fabricação por meio de experimentos analíticos 
ou de laboratório. Este nível de prontidão é típico 
das tecnologias em Pesquisa Aplicada e 
Desenvolvimento Avançado. Os materiais e/ou 
processos foram caracterizados quanto à 
capacidade de fabricação e disponibilidade, mas 
são necessárias avaliações e demonstrações 
adicionais. Modelos de hardware experimentais 
foram desenvolvidos em um ambiente de 
laboratório que pode possuir funcionalidade 
limitada. 

2 

Conceitos de fabricação 
identificados. 

Este nível é caracterizado pela descrição da 
aplicação de novos conceitos de fabricação. A 
pesquisa aplicada traduz a pesquisa básica em 
soluções para necessidades militares 
amplamente definidas. Normalmente, este nível 
de prontidão inclui identificação, estudos em 
papel e análise de abordagens de materiais e 
processos. Está surgindo uma compreensão da 
viabilidade e do risco de fabricação. 

1 

Implicações básicas de 
fabricação identificadas. 

Este é o nível mais baixo de prontidão de 
fabricação. O foco é abordar as deficiências e 
oportunidades de fabricação necessárias para 
alcançar os objetivos do programa. A pesquisa 
básica (isto é, financiada pela atividade 
orçamentária) começa na forma de estudos. 

Fonte: DOD (2011, p. 11-14). 
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ANEXO IV 
Definições e descrição nos níveis da MRL para o setor aeroespacial 

Fase MCRL Estado de desenvolvimento Descrição 

Construção 
da Produção 

9 

Processo totalmente 
capacitado para produção, 
qualificado em todas as 
partes por período 
prolongado (todas as 
métricas de casos de 
negócios obtidas). 

Esta última fase representa a 
demonstração do processo durante o 
volume de produção por um período 
prolongado. Novamente, não deve 
haver nenhuma mudança importante 
no processo durante esta fase. Se tal 
mudança for necessária, uma 
reavaliação e rebaixamento para um 
MCRL mais baixo pode ser 
necessário. Volume de produção se 
confirma como ótimo. Produção sem 
ação corretiva significativa. 

8 

Processo totalmente 
capacitado para produção, 
qualificado em todas as 
partes significativas de 
execução. 

Esta fase representa a 
demonstração do processo durante o 
início, mas estatisticamente 
significativo volume de produção. 
Não deve haver grandes mudanças 
de processo durante esta fase. Se 
uma mudança se tornar necessária, 
uma reavaliação e rebaixamento 
para um MCRL pode ser necessária. 
Volume inicial de produção confirma 
que o processo apoiará a produção 
sem ação corretiva significativa. 

7 

Capacidade e taxa 
confirmadas por períodos de 
execução econômica em 
peças de produção. 

Esta fase representa a 
demonstração do processo durante 
os estágios iniciais da produção. Não 
deve haver nenhuma mudança 
importante no processo durante este 
estágio. Se tal mudança for 
necessária, MCRL deve ser 
reavaliado, pois as alterações 
precisam ser confirmadas pela 
repetição da revisão do MCRL em 
um nível mais baixo. Prevê-se que a 
produção ocorra dentro do local de 
produção e ser executado pela 
equipe de operações. 

Pré-
produção 
aumento de 
escala 

6 

Processo otimizado para 
capacidade e taxa usando 
equipamento de produção.  

Esta fase representa o estágio em 
que o processo está selado. O 
processo e seu método de operação 
não devem mais estar sujeitos a 
qualquer mudança significativa. Os 
ensaios confirmam que o processo, 
em sua forma final e com seus 
métodos definidos de controle e 
operação, apoiarão a produção sem 
ação corretiva significativa. A equipe 
de operações do local de produção 
final precisa operar o equipamento 
durante os testes. 

5 

Capacidade básica 
demonstrada usando 
equipamento de produção. 

Esta fase requer demonstração na 
produção de equipamentos 
(incluindo ferramentas e acessórios). 
Os ensaios precisam confirmar que o 
entendimento fundamental do 
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processo desenvolvido anteriormente 
se aplica ao equipamento de 
produção. Normalmente, peças de 
motor reais (apoiar programas de 
desenvolvimento) são entregues 
durante esta fase. 

Avaliação e 
comprovação 
da tecnologia  

4 

Processo validado em 
laboratório usando 
representativo do 
equipamento em 
desenvolvimento. 

Neste ponto, os fundamentos do 
processo devem ser totalmente 
compreendidos. A confiança no 
entendimento fundamental do 
processo e suas capacidades é tal 
que existe um plano detalhado para 
MCRL9. Isso significa que todas as 
principais decisões relacionadas com 
a implementação foram tomadas, 
incluindo a seleção de equipamentos 
de produção e fornecedores e de 
parceiros de desenvolvimento além 
dos requisitos de validação e 
aprovação de componentes. 

3 

Prova experimental do 
conceito concluída. 

Esta fase de prova de conceito 
requer uma demonstração de que o 
processo pode ser aplicado a algo 
semelhante ao aplicativo de destino. 
Sugere que um aplicativo de destino 
conhecido com os requisitos é 
definido. Isso também significa que é 
verificável a existência de 
evidências, o que demonstra que os 
requisitos podem ser atendidos. 
Improvável a produção de peças 
utilizáveis nesta fase. No entanto, 
isso pode ser necessário se a 
complexidade geral for de tal ordem 
que esse seja o único meio viável de 
provar o conceito. 

2 

Aplicabilidade e validade do 
conceito descrito e verificado, 
ou demonstrado. 

Esta fase requer evidência verificável 
de que o processo conceito é 
fundamentalmente válido. Isso 
significa que aplicações-alvo em 
potencial devem ser conhecidas e 
que os requisitos básicos para essas 
aplicações são delineados em uma 
especificação inicial do cliente ou do 
processo. Espera-se que quaisquer 
ensaios nesta fase sejam baseados 
em provetes. O uso de peças 
reconhecíveis nesta fase é 
apropriado apenas se o conceito de 
fabricação e as características das 
peças são muito difíceis de serem 
separaradas. 

1 

Conceito de processo 
proposto com base científica. 

Esta fase representa uma posição 
em que uma invenção foi proposta e 
existe um nível de comprometimento 
dentro da empresa para realizar 
trabalhos de teste precoce para 
testar o conceito. Este trabalho de 
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teste ainda não é necessário neste 
estágio. 

Fonte: elaborado pelo autor e adaptado de Ward et al. (2011).  
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ANEXO V 
Definição e descrição dos níveis de TRL conforme o DOE 

Nível relativo de 
Desenvolvimento da 

Tecnologia 

Prontidão 
tecnológica 

Definição do TRL Descrição 

Operações do sistema  

TRL 9 

Sistema real operado em 
toda a gama de condições 
esperadas. 

A tecnologia está em 
sua forma final e é 
operada sob todas as 
condições operacionais. 
Exemplos incluem o uso 
do sistema real com 
toda a gama de 
resíduos em operações 
quentes. 

Comissionamento do 
sistema 

TRL  8 

Sistema atual completo e 
qualificado através de teste 
e demonstração. 

Foi comprovado que a 
tecnologia funciona em 
sua forma final e nas 
condições esperadas. 
Em quase todos os 
casos, esse TRL 
representa o fim do 
verdadeiro 
desenvolvimento do 
sistema. Os exemplos 
incluem testes de 
desenvolvimento e 
avaliação do sistema 
com desperdício real no 
comissionamento a 
quente. As informações 
de suporte incluem 
procedimentos 
operacionais que estão 
praticamente completos. 
Uma revisão da 
prontidão operacional 
da tecnologia foi 
concluída com sucesso 
antes do início do teste 
a quente. 

TRL 7 

Em grande escala, sistema 
semelhante (protótipo) 
demonstrado em ambiente 
relevante. 

Isso representa um 
grande passo em 
relação ao TRL 6, 
exigindo a 
demonstração de um 
protótipo real do sistema 
em um ambiente 
relevante. Exemplos 
incluem testes em larga 
escala de protótipo em 
campo com diversos 
simuladores em 
comissionamento a frio. 
As informações de 
suporte incluem 
resultados de testes em 
larga escala e análise 
das diferenças entre o 
ambiente de teste e a 
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análise do significado 
dos resultados 
experimentais para o 
eventual sistema 
operacional / ambiente. 
O design final está 
praticamente completo. 

Demonstração da 
tecnologia 

TRL 6 

Engenharia / escala piloto 
semelhante (prototípico). 
Validação do sistema em 
ambiente relevante. 

Modelos ou protótipos 
em escala de 
engenharia são testados 
em um ambiente 
relevante. Isso 
representa um grande 
passo na prontidão 
demonstrada de uma 
tecnologia. Exemplos 
incluem testar um 
sistema prototípico de 
escala de engenharia 
com vários simuladores. 
As informações de 
suporte incluem 
resultados dos testes e 
análises da escala de 
engenharia, diferenças 
entre a escala de 
engenharia, sistema / 
ambiente prototípico e 
análise do significado 
dos resultados 
experimentais para a 
eventual operação do 
sistema. O TRL 6 inicia 
o verdadeiro 
desenvolvimento de 
engenharia da 
tecnologia como um 
sistema operacional. A 
principal diferença entre 
o TRL 5 e o TRL 6 é o 
aumento da escala do 
laboratório à engenharia 
e a determinação dos 
fatores de escala que 
permitirão o design do 
sistema operacional. O 
protótipo deve ser capaz 
de executar todas as 
funções que serão 
exigidas do sistema 
operacional. O ambiente 
operacional para o teste 
deve representar de 
perto o ambiente real de 
operação. 

TRL 5 
Escala de laboratório, 
sistema semelhante, 

Os componentes 
tecnológicos básicos 
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Desenvolvimento da 
tecnologia  

validação em ambiente 
relevante 

são integrados para que 
a configuração do 
sistema seja 
semelhante à da 
aplicação final em 
quase todos os 
aspectos. Exemplos 
incluem testar um 
sistema de escala 
laboratorial de alta 
fidelidade em um 
ambiente simulado com 
uma variedade de 
simuladores e resíduos 
reais. As informações 
de suporte incluem 
resultados do teste em 
escala laboratorial, 
análise das diferenças 
entre o laboratório e o 
sistema operacional / 
ambiente eventual e 
análise do significado 
dos resultados 
experimentais para o 
eventual sistema 
operacional / ambiente. 
A principal diferença 
entre o TRL 4 e o TRL 5 
é o aumento da 
fidelidade do sistema 
em ambiente real 
previsto. O sistema 
testado é quase 
prototípico. 

TRL 4 

Componente e/ou 
validação do sistema em 
ambiente de laboratório. 

Os componentes 
tecnológicos básicos 
são integrados para 
estabelecer que as 
peças funcionem juntas. 
Isso é relativamente de 
“baixa fidelidade” em 
comparação com o 
eventual sistema. Os 
exemplos incluem a 
integração de hardware 
ad hoc em laboratório e 
testes com uma 
variedade de 
simuladores e testes em 
pequena escala em 
resíduos reais. 
Informações de apoio 
incluem os resultados 
das experiências 
integradas e estimativas 
de como os 
componentes 
experimentais e os 



139 

 

 

resultados dos testes 
experimentais diferem 
do sistema esperado e 
das metas de 
desempenho. Os TRL 4 
a 6 representam a ponte 
entre a pesquisa 
científica e a 
engenharia. O TRL 4 é 
o primeiro passo para 
determinar se os 
componentes individuais 
irão trabalhar juntos 
como um sistema. O 
sistema do laboratório 
provavelmente será 
uma mistura de 
equipamentos manuais 
e alguns componentes 
para fins especiais que 
podem exigir manuseio 
especial, calibração ou 
alinhamento para que 
funcionem. 

Pesquisa para 
comprovação 

TRL 3 

Função crítica analítica e 
experimental e/ou prova 
característica de conceito. 

Pesquisa e 
desenvolvimento ativos 
(P&D) são iniciados. 
Isso inclui estudos 
analíticos e estudos em 
escala laboratorial para 
validar fisicamente as 
previsões analíticas de 
elementos separados da 
tecnologia. Os exemplos 
incluem componentes 
ainda não integrados ou 
representativos testados 
com simuladores. As 
informações de suporte 
incluem resultados de 
testes de laboratório 
realizados para medir 
parâmetros de interesse 
e comparação com 
previsões analíticas 
para subsistemas 
críticos. No TRL 3, o 
trabalho mudou, além 
da fase do papel, até o 
trabalho experimental 
que verifica se o 
conceito funciona 
conforme o esperado 
em simuladores. Os 
componentes da 
tecnologia são 
validados, mas não há 
tentativa de integrar os 
componentes em um 
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sistema completo. 
Modelagem e simulação 
podem ser usadas para 
complementar 
experimentos físicos. 

TRL 2 

Conceito de tecnologia 
e/ou aplicação formulada. 

Uma vez observados os 
princípios básicos, 
aplicações práticas 
podem ser inventadas. 
Os pedidos são 
especulativos e pode 
não haver prova ou 
análise detalhada para 
apoiar as premissas. 
Exemplos ainda estão 
limitados a estudos 
analíticos. As 
informações de suporte 
incluem publicações ou 
outras referências que 
descrevem o aplicativo 
que está sendo 
considerado e fornecem 
análises para apoiar o 
conceito. O passo do 
TRL 1 para o TRL 2 
move as ideias da 
pesquisa pura para a 
aplicada. A maior parte 
do trabalho é de 
estudos analíticos ou de 
papel com ênfase na 
compreensão da 
ciência. O trabalho 
experimental é 
projetado para 
corroborar as 
observações científicas 
básicas feitas durante o 
trabalho do TRL 1. 

Básico da tecnologia  

TRL 1 

Princípios básicos 
observados e relatados. 

Este é o nível mais 
baixo de prontidão da 
tecnologia. A pesquisa 
científica começa a ser 
traduzida em P&D 
aplicada. Os exemplos 
podem incluir estudos 
em papel de uma 
tecnologia. 
Propriedades básicas 
ou trabalho 
experimental que 
consiste principalmente 
em observações do 
mundo físico. 
Informações de suporte 
incluem pesquisa 
publicada ou outras 
referências que 
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identificam os princípios 
subjacentes à 
tecnologia. 

Fonte: DOE (2008, p. 6). 
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ANEXO VI 
Definições de TRLs aplicados a tecnologias de contramedidas médicas 

TRL DEFINIÇÃO 

1 
Revisão da Base de Conhecimento Científico 
Monitoramento ativo da base de conhecimento científico. As descobertas científicas 
são revisadas e avaliadas como base para a caracterização de novas tecnologias. 

2 

Desenvolvimento de Hipóteses e Desenhos Experimentais 
“Estudos de papel” científicos para gerar ideias de pesquisa, hipóteses e desenhos 
experimentais para abordar as questões científicas relacionadas. Concentração em 
aplicações práticas com base nos princípios básicos observados. Uso de simulação 
por computador ou outras plataformas virtuais para testar hipóteses. 

3 

Identificação do Alvo / Candidato e Caracterização do(s) Candidato(s) 
Preliminar(es) 
Início da pesquisa, da coleta de dados e da análise para testar hipóteses. Exploração 
de conceitos alternativos, identificação e avaliação de tecnologias e componentes 
críticos e começo da caracterização do(s) candidato(s). Eficácia preliminar 
demonstrada in vivo. 
3-A Identificação do alvo e/ou candidato. 
3-B Demonstração da atividade in vitro do(s) candidato(s) para neutralizar os efeitos 
do agente de ameaça. 
3C Geração de dados preliminares de eficácia da prova de conceito in vivo (não GLP 
(Boas Práticas de Laboratório)). 

4 

Otimização de Candidatos e Demonstração de Atividade Não Atendimento a 
Boas Práticas de Laboratório (BPL) In Vivo e Eficácia 
Integração de tecnologias críticas para o desenvolvimento de candidatos. Iniciação do 
desenvolvimento de modelos animais. Demonstração de toxicidade e eficácia não BPL 
in vivo de acordo com o uso pretendido do produto. Início de experimentos para 
identificar marcadores, correlatos de proteção, ensaios e endpoints para outros 
estudos não clínicos e clínicos. 
Modelos animais: início do desenvolvimento de modelos animais apropriados e 
relevantes para as indicações desejadas. 
Ensaios: início do desenvolvimento de ensaios apropriados e relevantes e reagentes 
associados para as indicações desejadas. 
Fabricação: fabricação de quantidades em escala de laboratório (isto é, não BPF 
(Boas Práticas de Fabricação)) de produto a granel e produto formulado proposto. 
4-A Demonstração de atividade não BPL in vivo e potencial de eficácia consistente 
com o uso pretendido do produto (por exemplo, dose, horário, duração, via de 
administração e via de desafio do agente de ameaça). 
4-B Realização de estudos iniciais de toxicidade não BPL e determinação da 
farmacodinâmica e a farmacocinética e/ou a resposta imune em modelos animais 
apropriados (conforme aplicável). 
4-C Iniciação de experimentos para determinar ensaios, parâmetros, marcadores 
substitutos, correlatos de proteção e parâmetros a serem usados durante estudos não 
clínicos e clínicos para avaliar e caracterizar ainda mais os candidatos. 

5 

Caracterização avançada do candidato e início do desenvolvimento do processo 
BPF 
Continuação dos estudos não BLP in vivo e o desenvolvimento de modelos e ensaios 
em animais. Estabelecimento de rascunhos de perfis de produtos-alvo. 
Desenvolvimento de um processo de fabricação escalável e reproduzível, passível de 
GMP. 
Modelos animais: continuação do desenvolvimento de modelos animais para estudos 
de eficácia e variação de dose. 
Ensaios: iniciação do desenvolvimento de ensaios em processo e métodos analíticos 
para caracterização e liberação do produto, incluindo avaliações de potência, pureza, 
identidade, resistência, esterilidade e qualidade conforme apropriado. 
Manufatura: iniciação do desenvolvimento do processo para manufatura em pequena 
escala, passível de BPF. 
Perfil do produto alvo: rascunho preliminar do perfil do produto-alvo. Questões sobre 
prazo de validade, condições de armazenamento e embalagem devem ser 
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consideradas para garantir que o uso antecipado do produto seja consistente com o 
uso pretendido, cuja aprovação será solicitada pela FDA. 
5-A Demonstração de características aceitáveis e Absorção, Distribuição, Metabolismo 
e Eliminação e/ou respostas imunes em estudos com animais não BPL conforme 
necessário para o depósito Investigação de Novas Drogas (IND) na FDA. 
5-B Continuação de estabelecimento de correlatos de proteção, endpoints e/ou 
marcadores substitutos para eficácia para uso em futuros estudos de BPL em modelos 
animais. Identificação da dose minimamente eficaz para facilitar a determinação da 
dose “humanizada” após a obtenção dos dados clínicos. 

6 

Produção de lote piloto de BPF, submissão de IND e ensaios clínicos de fase 1 
Fabricação de lotes piloto compatíveis com BPF. Preparação e envio do pacote IND à 
FDA e realização dos ensaios clínicos de Fase 1 para determinar a segurança e a 
farmacocinética do artigo do teste clínico. 
Modelos Animais: continuação do desenvolvimento de modelos animais através de 
estudos de toxicologia, farmacologia e imunogenicidade. 
Ensaios: qualificação dos ensaios para controle de qualidade de fabricação e 
imunogenicidade, se aplicável. 
Fabricação: fabricação, liberação e realização de testes de estabilidade de produtos a 
granel e em conformidade com GMP, em apoio ao IND e a ensaios clínicos. 
Perfil do produto de destino: atualização do perfil do produto de destino conforme 
apropriado. 
6-A Realização de estudos não clínicos de BPL para toxicologia, farmacologia e 
imunogenicidade conforme apropriado. 
6-B Preparação e envio do pacote IND completo à FDA para apoiar os ensaios 
clínicos iniciais. 
6-C Ensaios clínicos completos de Fase 1 que estabelecem uma avaliação inicial de 
segurança, farmacocinética e imunogenicidade conforme apropriado. 

7 

Ampliação, início da validação do processo BPF e ensaios clínicos de fase 2 
Ampliação e início da validação do processo de fabricação de BPF. Realização de 
estudos de eficácia animal conforme apropriado. Realização de ensaios clínicos de 
Fase 2. 
Modelos Animais: refinação do desenvolvimento do modelo animal em preparação 
para os principais estudos de eficácia animal das BPL. 
Ensaios: validação dos ensaios para controle de qualidade de fabricação e 
imunogenicidade, se aplicável. 
Fabricação: ampliação e validação do processo de fabricação de BPF em uma escala 
compatível com os requisitos do Governo dos Estados Unidos (USG). Começo dos 
estudos de estabilidade do produto BPF em uma formulação, forma de dosagem e 
recipiente consistente com o Perfil do Produto Alvo. Início da validação do processo de 
fabricação e produção de lotes de consistência. 
Perfil do produto de destino: atualização do perfil do produto de destino conforme 
apropriado. 
7-A Realização de estudos de eficácia animal das BPL conforme apropriado para o 
produto neste estágio. 
7B Conclua os testes clínicos de segurança expandidos conforme apropriado para o 
produto (por exemplo, Fase 2) . 

8 

Conclusão da validação de BPF e fabricação de lotes de consistência, estudos 
essenciais de eficácia animal ou ensaios clínicos e aprovação ou licenciamento 
da FDA 
Finalização do processo de fabricação de BPF. Estudos completos de eficácia animal 
ou ensaios clínicos (por exemplo, fase 3) e/ou ensaios clínicos ampliados de 
segurança conforme apropriado. Preparação e envio de Novo Pedido de Medicamento 
(NPM) / Pedido de Licenciamento Biológico (PLB). 
Fabricação: validação e fabricação completas de lotes de consistência em uma escala 
compatível com os requisitos do USG. Estudos completos de estabilidade em apoio à 
data de validade do rótulo. 
Perfil do produto alvo: finalização do perfil do produto-alvo em preparação para a 
aprovação da FDA. 
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8-A Estudos completos de eficácia animal de BPF ou ensaios clínicos principais (por 
exemplo, fase 3) e quaisquer ensaios clínicos adicionais de segurança expandidos 
conforme apropriado para o produto. 
8-B Preparação e envio do NPM ou o PLB à FDA.  
8-C Obtenção da aprovação ou licenciamento da FDA. 

9 

Atividades pós-licenciamento e pós-aprovação 
9-A Inicio de estudos pós-licenciamento / pós-aprovação e Fase 4 (compromissos pós-
comercialização), como vigilância de segurança, estudos para apoiar o uso em 
populações especiais e ensaios clínicos para confirmar a segurança e eficácia 
conforme possível e apropriado. 
9-B Manutenção da capacidade de fabricação conforme apropriado. 

Fonte: U.S. Department of Health & Human Services (2020).  
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ANEXO VII 
Sistema de mensuração adotado pela API 

Estágio Nível Estágio de 
Desenvolvimento 

TRL 

Estágio de 
Desenvolvimento  

IRL 

Estágio de 
Desenvolvimento  

SRL 

Validação do 
Sistema 

7 

Comprovado em 
campo. 
Sistema de 
Produção 
comprovado em 
campo. 

A integração é 
comprovada em 
campo através de 
operações bem-
sucedidas. 

Campo 
comprovado. 
Sistema 
operacional. 

6 

Sistema instalado 
Sistema de produção 
Instalado e testado. 

A integração está 
concluída e 
qualificada por 
meio de testes 
rigorosos no meio 
ambiente marinho. 

O sistema é 
instalado e testado. 
Comissionamento 
em progresso. 

Validação da 
Tecnologia 

5 

Sistema testado.  
Sistema de 
produção. 
Interface testada. 

A integração foi 
verificada e 
validada com 
detalhes suficientes 
para o sistema ser 
implantável. 

Fabricação e 
instalação em 
progresso. 

4 

Ambiente testado. 
Sistema de pré-
produção. 
Ambiente testado. 

Existem detalhes 
suficientes para 
garantir 
interoperabilidade 
entre tecnologias 
necessárias para 
estabelecer, 
gerenciar e garantir 
a integração. 

Design detalhado e 
compra final. 

3 

Protótipo testado. 

Função do sistema, 
desempenho e 
confiabilidade 
testada. 

Há detalhes 
suficientes no 
controle e garantia 
da integração entre 
tecnologias para 
entregar a 
funcionalidade 
necessária. 

Início da 

engenharia. 

Validação de 
Conceito 

2 

Conceito validado. 
Prova experimental 
de conceito usando 
testes de modelo 
físico. 

Existem evidências 
suficientes de 
compatibilidade 
entre tecnologias 
dentro do sistema. 
Ou seja, eles vão 
trabalhar juntos e 
podem ser  
integrados com 
facilidade. 

Seleção de 
conceito. 
Um conceito ideal 
emergiu. 

1 

Conceito 
demonstrado. 
Prova de conceito 
como estudo ou 
experimentação. 

Existe algum nível 
de especificidade 
para a 
funcionalidade do 
sistema para 
permitir 
identificação de 
ligação entre 
tecnologias. 

Refinamento do 
conceito. 
Dois ou mais 
conceitos 
concorrentes sendo 
considerados. 
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0 

Conceito não 
comprovado. 
Pesquisa básica e 
desenvolvimento em 
papéis. 

A interface, ou seja, 
a ligação entre 
tecnologias pode 
ser identificada / 
caracterizada com 
clareza suficiente. 

Definição de 
conceito. 
Várias ideias estão 
sendo considerado 
ou descartadas.  

Fonte: Yasseri e Bahai (2018, p. 36). 
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ANEXO VIII 
TRL aplicada à indústria química 

TRL  1 2 3 

Título Ideia Conceito Prova de 
conceito 

Descrição Oportunidades 
identificadas. 
Pesquisa básica 
traduzida em 
possíveis 
aplicações (por 
exemplo, brain 
storning, estudo 
de literatura). 

Conceito de 
tecnologia 
e/ou aplicação 
formulada, 
pesquisa de 
patentes 
realizada. 

A pesquisa de 
laboratório 
aplicada 
iniciada. 
Princípio / 
reação funcional 
(mecanismo) 
comprovado. 
Reação prevista 
observada 
(qualitativament
e). 

Critérios 
gerais do 
projeto  

Resultado tangível 
do trabalho 

Ideia 
documentada / 
conceito 
aproximado / 
visão / estratégia. 

Conceito de 
tecnologia 
formulado, 
lista de 
soluções, 
atividades 
futuras de 
P&D 
planejadas. 

Prova ou 
conceito (em 
laboratório). 

Ambiente de 
trabalho 

Escritório (folhas 
de papel (físico 
ou digital), quadro 
branco ou 
similar). 

Escritório 
(folhas de 
papel (físico 
ou digital), 
quadro branco 
ou similar). 

Laboratório. 

Produto 
(econômico) 

Pesquisa geral 
(interna ou 
externa), que 
pode influenciar o 
conceito do 
produto, pesquisa 
de usuário 
realizada. 

Formulação 
inicial do 
conceito de 
produto, 
pesquisa de 
usuário 
detalhada 
realizada. 

Conceito de 
produto e 
aplicações 
resultantes 
testadas em 
laboratório, 
testes do 
primeiro usuário 
realizados. 

Critérios de 
engenharia 

Engenharia de 
reação (incluindo 
cinética, 
termodinâmica, 
dados de 
propriedades, 
conversão, 
seletividade, 
rendimento) 

Grupo / classe de 
produtos, campo 
tecnológico 
especificado (por 
exemplo, 
combustíveis, 
minerais, gases 
técnicos, 
biotecnologia, 
mudança de 
catalisador, 
nanotecnologia. 

Reação 
química 
selecionada, 
número de 
etapas da 
reação 
identificadas. 

Valores-alvo 
definidos (por 
exemplo, para 
conversão, 
seletividade, 
rendimento) 
para escala 
laboratorial, 
informações 
sobre 
transferência de 
massa 
(parâmetros 
relevantes 
observados), 
termodinâmica, 
descrição 
cinética da 
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reação principal, 
propriedades 
físicas e síntese 
de catalisadores 
obtidos, balanço 
de massa 
fechado. 

Engenharia de 
processo (incluindo 
a montante e a 
jusante e tecnologia 
de processo das 
etapas de reação) 

- Operações 
unitárias 
(classes) 
identificadas 
(por exemplo, 
separação). 

Opções para 
operações 
unitárias 
encontradas 
(por exemplo, 
destilação), 
etapas únicas / 
opções de 
operação 
unitária 
realizadas. 

Diagramas de fluxo -  Diagrama de 
blocos, 
conceitos brutos 
/ iniciais para 
processos 
identificados. 

Capacidade 
como fração 
do fator de 
escala 
completa / 
escala para 
escala 
completa 

Mercadorias 
verdadeiras 

- - ≤ 0,001% / ≥ 
100000 

Pseudomercadorias - - ≤ 0,003% /  ≥ 
3333 

Produtos químicos 
finos 

- - ≤ 0,025% /  ≥ 
4000 

Produtos químicos 
especializados 

- - ≤ 0,125% / ≥  
800 

 

TRL 4 5 6 

Título Desenvolvimento 
de processo 
preliminar. 

Desenvolvime
nto de 
processo 
detalhado. 

Ensaios-piloto 

Descrição Conceito validado 
em ambiente de 
laboratório, 
iniciada a 
preparação da 
expansão, 
modelos de 
atalhos 
encontrados. 

Modelos de 
processo 
encontrados, 
dados de 
propriedades 
analisados, 
simulação de 
processo e 
planta piloto 
usando 
informações 
de escala de 
bancada. 

Planta piloto 
construída e 
operada com 
produção de 
baixa taxa, 
produtos 
aprovados na 
aplicação final, 
modelos de 
processo 
detalhados 
encontrados. 

Critérios 
gerais do 
projeto  

Resultado tangível 
do trabalho 

Documentação 
dos resultados 
experimentais 
reproduzidos e 
previsíveis 
(quantitativos), 
vários conceitos 

Dados de 
parâmetros e 
propriedades: 
alguns 
conceitos de 
processos 
alternativos 

Planta piloto de 
trabalho. 
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de processos 
alternativos 
avaliados. 

avaliados em 
detalhes. 

Ambiente de 
trabalho 

Laboratório. Laboratório / 
miniplanta. 

Planta piloto, 
centro técnico. 

Produto 
(econômico) 

Outras 
experiências 
realizadas para 
ampliar o 
espectro de 
aplicativos / 
melhorar a 
usabilidade. 
Processo de 
feedback do 
usuário 
implementado. 

Propriedades 
do produto 
detalhadas. 

Propriedades do 
produto 
finalizadas (não 
serão alteradas) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios de 
engenharia 

 
 
 
 

Engenharia de 
reação (incluindo 
cinética, 
termodinâmica, 
dados de 
propriedades, 
conversão, 
seletividade, 
rendimento) 

Viabilidade da 
reação 
confirmada. 
Reação otimizada 
em escala 
laboratorial em 
relação à 
conversão, 
Seletividade. 
aditivos, 
catalisadores, 
solventes e 
produtos 
secundários. 

Dados 
cinéticos 
detalhados 
disponíveis, 
estabilidade / 
decomposição 
do produto 
conhecida 
(taxa, 
mecanismo, 
produtos 
químicos 
presentes), 
mecanismos 
de 
controlabilidad
e estudados, 
análise de 
corrosão e 
material 
selecionado 

Produto e 
reação 
(totalmente) 
descobertos e 
compreendidos, 
sistema cinético 
de todas as 
reações que 
ocorrem. 

Engenharia de 
processo (incluindo 
a montante e a 
jusante e tecnologia 
de processo das 
etapas de reação) 

Operações 
unitárias 
detalhadas (por 
exemplo, 
retificação), tipo 
de equipamento / 
aparelho 
especificado (por 
exemplo, coluna), 
conceito de 
processo validado 
em laboratório, 
faixa para todas 
as condições 
operacionais 
características 
(pressão, 
temperatura, 
concentrações) 
identificadas, 

Conceito de 
processo 
refinado com 
base em 
experimentos 
de laboratório 
e simulação 
de etapas 
únicas / 
operações 
unitárias, 
parâmetros 
cinéticos e 
termodinâmico
s relevantes 
disponíveis a 
partir de 
cálculos ou 
medições, 
descrição 

Operações da 
unidade de 
tamanho piloto e 
etapas a jusante 
projetadas e 
comprovadas 
como viáveis na 
produção de 
baixa taxa, 
especificação 
adicional de 
equipamentos 
(por exemplo, 
coluna da 
bandeja de 
bolhas), 
elevação e 
materiais do 
equipamento 
especificado, 
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parâmetros 
cinéticos e 
termodinâmicos 
relevantes 
disponíveis a 
partir de 
aproximações ou 
literatura / 
quantidade de 
energia 
necessária 
estimada nas 
bases de dados 
(com base nas 
etapas principais 
da 
termodinâmica) 
para todas as 
operações da 
unidade. 

adicional do 
equipamento 
(por exemplo, 
coluna de 
bandeja), 
conceito de 
teste para 
unidades em 
escala 
empírica, fonte 
de energia 
(tipos) para 
unidade 
operações 
especificadas. 

estabilidade 
comprovada 
(por exemplo, 
acúmulo de 
produtos 
secundários 
manipulados, 
durabilidade do 
catalisador 
conhecida), 
quantidade de 
energia 
necessária 
conhecida por 
todas as 
operações da 
unidade. 

Diagramas de fluxo Diagrama de 
blocos 
aprimorado, 
incluindo fluxos 
de massa. 

Diagrama de 
fluxo de 
processo 
desenvolvido, 
incluindo 
fluxos de 
massa e 
energia. 

Diagrama de 
fluxo de 
processo 
aprimorado, 
instrumentos 
essenciais (por 
exemplo, 
válvulas) 
decididos 
(energia, fluxos 
de massa), 
conceito de 
integração de 
processos. 

Capacidade 
como fração 
do fator de 
escala 
completa / 
escala para 
escala 
completa  

Mercadorias 
verdadeiras 

≤ 0,01% / ≥ 10000 ≤ 0,1% / ≥ 
1000 

≤ 1% / ≥ 100 

Pseudomercadorias ≤ 0,02% / ≥ 5000 ≤ 0,1% / ≥ 
1000 

≤ 1% / ≥ 100 

Produtos químicos 
finos 

≤ 0,1% / ≥ 1000 ≤ 0,4% / ≥ 250 ≤ 2% / ≥ 50 

Produtos químicos 
especializados 

≤ 0,4 % / ≥ 250 ≤ 1% / ≥ 100 ≤ 4% / ≥ 25 

 

TRL 7 8 9 

Título Demonstração e 
engenharia em 
grande escala. 

Comissioname
nto 

Produção 

Descrição Parâmetro e 
desempenho da 
planta piloto 
otimizada, planta 
de demonstração 
(opcional) 
construída e 
operacional, 
especificação de 
equipamento, 
incluindo 

Produtos e 
processos 
integrados à 
estrutura 
organizacional 
(hardware e 
software), 
planta em 
larga escala 
construída. 

Planta em 
grande escala 
auditada (teste 
de aceitação do 
local), planta 
chave na mão, 
produção 
operada em 
toda a gama de 
condições 
esperadas em 
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componentes que 
são do tipo 
conferível à 
produção em 
larga escala. 

escala industrial 
e ambiente, 
garantia de 
desempenho 
executável. 

 
 
Critérios 
gerais do 
projeto  

Resultado tangível 
do trabalho 

Planta piloto 
otimizada, planta 
de demonstração 
de trabalho 
(opcional), 
produção de 
amostras, 
sistema finalizado 
e qualificado e 
plano de 
construção. 

Sistema 
finalizado e 
qualificado e 
plano de 
construção. 

Planta em 
grande escala 
testada e 
funcionando. 

Ambiente de 
trabalho 

Planta piloto, 
centro técnico 
(opcional), planta 
demo 
(potencialmente 
incorporada no 
local de 
produção). 

Local de  
Produção. 

Local de 
produção. 

Produto 
(econômico) 

Testado em 
ambiente de 
trabalho 
industrialmente 
relevante. 

Cliente final do 
produto aceito 
e feedback 
final incluído. 

Produto pronto 
(para venda). 

Critérios de 
engenharia 

Engenharia de 
reação (incluindo 
cinética, 
termodinâmica, 
dados de 
propriedades, 
conversão, 
seletividade, 
rendimento) 

Valores-alvo para 
produção em 
larga escala 
definidos, 
parâmetros 
otimizados por 
sensibilidade, 
dados de 
propriedades 
detalhados 
disponíveis. 

Início da 
instalação. 

Valores-alvo 
para a planta 
em grande 
escala 
alcançada, 
otimização. 

Engenharia de 
processo (incluindo 
a montante e a 
jusante e tecnologia 
de processo das 
etapas de reação) 

Todas as 
operações da 
unidade 
conectadas, 
sistema a jusante 
comprovadament
e adequado para 
escala de 
demonstração, 
tipos de 
equipamento final 
definidos para a 
planta em grande 
escala, todas as 
unidades de 
síntese (reação) e 
de processo 
coordenadas / 
balanceadas, 

Equipamentos 
/ aparelhos 
adaptados ao 
processo em 
grande escala. 

Otimização. 
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dimensionamento 
de equipamentos 
e design de 
instrumentação, 
especificação 
otimizada de 
equipamentos 
(por exemplo, 
design detalhado 
da bandeja) 
isolamento 
descrito. 

Diagramas de fluxo Diagrama de P&D 
desenvolvido 
(todos os fluxos 
de reciclagem / 
fluxos circulares, 
lista de todos os 
motores). 

Otimização. 
 

- 

Capacidade 
como fração 
do fator de 
escala 
completa / 
escala para 
escala 
completa  

Mercadorias 
verdadeiras 

≤ 3% / ≥ 33 - 100% 

Pseudomercadorias ≤ 3% / ≥ 33 - 100% 

Produtos químicos 
finos 

≤ 7% / ≥ 15 - 100% 

Produtos químicos 
especializados 

≤ 10% / ≥ 10 - 100% 

Fonte: Buchner et al. (2019, p. 6960). 
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ANEXO IX 
TRL para produtos químicos (CBIRC – University of Iowa) 

TRL 
ESTÁGIOS E MÉTRICAS 

TRL 3 
PROVA DE 
CONCEITO 
ESCALA DE 

LABORATÓTRIO 

TRL 4 
DESENVOLVIME

NTO DE 
PROCESSO 
PEQUENA 
ESCALA 

TRL 5 
MELHORIA DO 

SISTEMA 
ESCALA PRÉ-

PILOTO 

Escala Descrição 
 

Desenvolvimento 
em pequena 
escala no meio de 
crescimento de 
laboratório. 

Desenvolvimento 
de processos em 
pequena escala 
com média 
simplificação.  

Aprimoramento de 
processos múltiplos 
com média 
industrial. 

Produto  
Volume 

0,1 to 1g  
0,1 to 1L  

1 to 1Kg  
1 to 10L  

1 to 10Kg  
10 to 100L  

Fermentação Descrição Frasco de 
agitação 

Fermentador  Vaso fermentador 
agitado 

Título 

Produção 

Produtividade 

0,1 to 1 g/L 

1    to  20% 

0,01 to 0,1 g/L/h 

1 to 10 g/L 

20 to 40% 

0,1 to 0,5 g/L/h 

10 to 100 g/L 

40 to 80% 

0,5 to 2 g/L/h 

Catalisadores  Descrição Identificação de 
catalisador 

Malhoria do 
catalisador 

Opção de 
catalisador 

Título 

Sensibilidade 

Vida do 
catalisador 

60 a 70% 

85 a 100% 

0,1 a 1 hora 

70 a 80% 

80 a 100% 

1 a 100 hora 

80 a 90% 

90 a 100% 

100 a 10.000 hora 

Separações  Descrição Centro de 
tecnologia de 
materiais de 
defesa, mas 
processo não 
desenvolvido. 

Conceito de 
separação em 
desenvolvimento 
juntamente com a 
modelagem de 
processos. 

Separações 
avaliadas com 
detalhes do fluxo 
do processo, 
analises de risco e 
modelagem. 

Processo Descrição Conceito bruto de 
processo 
identificado. 

Fluxograma de 
processo 
desenvolvido. 

Diagrama de fluxo 
de processo 
aprimorado com 
analistas. 

Economia  Descrição Prova de conceito 

de análise tecno-

econômica com 

análise técnico-

econômica de 

estado inicial e 

modelagem.  

Desenvolvimento 

de processo de 

análise técnico-

econômica com 

modelagem em 

Aspen e diagrama 

de fluxo de 

processo. 

Demonstração de 

processo de análise 

técnico-econômica 

com Aspen 

avançado e 

diagrama de fluxo 

de processo com 

risco ajustado.  

Fonte: CBIRC (2008). Disponível em: <https://www.cbirc.iastate.edu/industry/technology-
readiness-levels/>. Acesso em: 18 set. 2020. 
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ANEXO X 
TRL para a indústria siderúrgica  

TRL LOCAL 
ADMISSÍVEL 

PARA 
JUNGAMENTO 

DIMENSÃO DO 
PRODUTO 

DIMENSÃO DO 
PROCESSO DE 
MANUFATURA 

PRINCIPAIS 
PERGUNTAS / 

CONSIDERAÇÕES 
PARA GESTÃO 

9 
Teste em 
larga escala 

Proposta 
trabalhando em 
meio ambiente 

Os clientes 
modificaram seu 
comportamento 
de compra e 
compram agora 
o novo produto. 

Nova fabricação. 
Processo 
integrado em 
produção em 
grande escala. 

A maioria dos clientes 
aceitou o novo 
produto? A melhoria 
do processo está em 
execução 
continuamente como 
parte da produção? 

8 

Proposta 
trabalhando em 
meio ambiente 

Teste em larga 
escala do 
produto com os 
clientes para 
validar o produto 
em lotes 
completos. 

Validação do 
novo processo 
em grande 
escala de 
trabalho 
proposto em 
meio ambiente. 

A qualidade e a 
quantidade do produto 
são mantidas em todo 
o sistema inteiro 
durante um longo 
período de tempo? O 
cliente aprova os 
produtos? O cliente 
pode ser usado como 
um caso de 
referência? 

7 

Proposta 
trabalhando em 
meio ambiente 

Teste em larga 
escala da nova 
tecnologia de 
produto que 
valida o conceito 
em sua proposta 
internamente na 
empresa em 
ambiente de 
trabalho bem 
como validação 
do conceito nas 
instalações dos 
clientes com 
lotes menores. 

Teste em larga 
escala da nova 
tecnologia de 
produto que 
valida o conceito 
em sua proposta 
internamente na 
empresa. 

O produto e/ou 
processo conceito 
comprovado para 
trabalhar no real 
sistema? A qualidade 
e a quantidade do 
produto são 
mantidas? Testes em 
larga escala do 
processo conceito 
revela qualquer risco 
imprevisto ou 
incertezas? 

6 
Teste 
escala em 
piloto 

Instalação 
piloto 

Grande tamanho 
de lote e/ou 
produção de alta 
taxa validada 
em instalação 
piloto. 

Conceito do 
processo 
validado em 
uma instalação 
piloto. 

O conceito pode ser 
validado através de 
um ambiente piloto 
com uma grande 
produção em lote / 
taxa alta? A 
capacidade de 
produzir o conceito de 
produto e/ou processo 
validado para 
trabalhar na 
instalação piloto? O 
conceito do produto 
afetou o projeto do 
processo de 
fabricação ou vice-
versa? O conceito de 
produto / processo 
comprovado em uma 
extensão indica como 
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vai funcionar em larga 
escala? 

5 

Instalação 
piloto 

Pequenos 
tamanhos de 
lote e/ou 
produção de 
baixa taxa 
validados 
através de 
testes em 
instalações-
piloto. 

Conceito de 
processo 
testado em uma 
instalação piloto. 

O conceito de produto 
/ processo 
comprovado para 
trabalhar no piloto em 
meio ambiente? O 
produto e/ou processo 
conceito provou ser 
estável? O conceito 
do produto afetou o 
projeto do processo 
de fabricação ou vice-
versa? 

4 
Teste em 
grande 
escala de 
laboratório 

Laboratório Validando 
experimentos 
que suportam  
totalmente a 
aplicabilidade do 
conceito de 
produto. 

Validando 
experimentos 
apoiando 
totalmente o 
aplicabilidade do 
conceito de 
processo. 

O produto e/ou 
processo conceito 
validado para 
trabalhar em um 
ambiente de 
laboratório? A 
capacidade de 
produzir o conceito de 
produto e/ou processo 
validado para 
trabalhar em um 
ambiente de 
laboratório? Possuir 
dependências 
potenciais entre 
produto e processo foi 
abordado em nível 
teórico? Foi 
determinado como 
deve ser comprovado 
que o conceito 
trabalha em instalação 
piloto? 

3 

Laboratório O conceito do 
produto e sua 
aplicabilidade 
podem ser 
comprovados 
em testes 
laboratoriais 
preliminares. 

O conceito de 
processo de 
aplicabilidade e 
funcionalidade 
pode ser 
comprovado em 
caráter 
preliminar em 
testes 
laboratoriais. 

Os parâmetros 
teóricos foram 
estabelecidos e 
confirmados através 
de testes 
laboratoriais? Foi 
obtida uma prova de 
conceito em ambiente 
de laboratório? 

2 
Criação do 
conceito 

Nenhuma 
restrição de 
local 

Um conceito 
inicial de 
produto foi 
formulado e sua 
aplicabilidade 
potencial em um 
futuro produto 
novo ou 
aprimorado foi 
documentada. 

Um processo 
inicial de 
tecnologia ou 
processo 
conceito tem 
sido formulado e 
sua 
aplicabilidade 
em potencial em 
um futuro 
processo de 
manufatura novo 

Possuir um produto 
e/ou processo 
conceito inicial foi 
formulado? 
Parâmetros-chave 
que influenciam os 
conceitos foram 
identificados em um 
nível teórico? 
Aplicações práticas 
em potencial para os 
conceitos foram 
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ou melhorado foi 
documentado. 

identificadas? O 
conceito é viável a 
partir de perspectiva 
de fabricação? Foi 
determinado como 
deve ser comprovado 
que o conceito 
trabalha em uma 
escala de laboratório? 

1 
Identificação 
do conceito 

Nenhuma 
restrição de 
local 

Pesquisa básica 
(interna ou 
externa) que 
possa influenciar 
um conceito de 
produto. 

Pesquisa básica 
(interna externo) 
que poderia 
influenciar um 
processo 
conceito. 

Foi identificado algum 
potencial efeito 
positivo ou negativo 
no produto ou 
processo? Foi 
realizada uma 
pesquisa de literatura 
acadêmica relevante? 
Foi realizada uma 
pesquisa de relatórios 
internos da empresa e 
experimentos? 

Fonte: Klar et al. (2016, p. 4). 
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ANEXO XI 
TRL/MRL EMBRAPA  

TRL/ 
MRL 

Escala ou Fase 
/ Ação de PD&I 

Fidelidade / 
Configuração 

do Objeto 

Ambiente Descrição geral Descrição 
detalhada 

1 

Conceitual Descrição  Teórico Produto ou 
processo: 
princípios 
básicos 
observados e 
reportados. 

A pesquisa 
científica 
começa a ser 
traduzida em 
pesquisa e 
desenvolviment
o, no entanto, 
sem realização 
de investigação 
aplicada nem 
desenvolviment
o. 

2 

Conceitual  Descrição Teórico Produto: 
concepção 
tecnológica e/ou 
aplicação 
formulada. 
Processo: 
conceito de 
manufatura 
definido. 

Uma vez que 
princípios 
básicos foram 
observados, 
aplicações 
práticas são 
propostas ou 
têm algum grau 
de sustentação. 
No entanto, são 
especulativas, 
podendo não 
haver provas ou 
análise 
detalhada para 
sustentá-las. 

3 

Prova de 
conceito / 
Laboratorial / 
Pré-
melhoramento 

Componentes 
Físicos 
isolados 

Simulado Produto: prova 
de conceitos 
das funções 
críticas de forma 
analítica ou 
experimental 
Processo: 
processo de 
manufatura 
demonstrado 
(fazer 
funcionar). 

Pesquisa de 
desenvolviment
o é iniciada, 
como prova de 
conceito 
preliminar, 
envolvendo 
estudos 
analíticos e 
laboratoriais 
para a validação 
físico-analítica 
dos 
componentes 
isolados da 
tecnologia. 

4 

Prova de 
conceito / 
Laboratorial / 
Pré-
melhoramento 

Componentes 
físicos 
isolados  

Simulado Produto: 
validação em 
ambiente 
controlado de 
componentes ou 
arranjos 
experimentais 
básicos de 
laboratório. 
Processo: 

Componentes 
básicos da 
tecnologia são 
desenhados, 
desenvolvidos e 
integrados para 
verificação de 
que funcionam 
em conjunto. 
Validação em 
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capacidade de 
produzir a 
tecnologia em 
ambiente 
controlado 
(fazer funcionar 
apropriadament
e). 

ambiente de 
laboratório de 
componentes ou 
arranjos 
experimentais 
básicos de 
laboratório. 

5 

Prova de 
conceito / 
Laboratorial / 
Pré- 
melhoramento 

Similar (com 
configuração 
que 
corresponde à 
aplicação final 
em boa parte 
dos aspectos). 

Relevante 
(ambiente 
de teste 
que utiliza 
os 
aspectos 
fundamenta
is do 
ambiente 
operacional
). 

Produto:  
validação em 
ambiente 
relevante de 
componentes ou 
arranjos 
experimentais 
com 
configurações 
física final. 
Processo: 
capacidade de 
produzir CTR(s); 
protótipo do 
componente do 
produto em 
ambiente 
relevante de 
produção. 

Os 
componentes 
tecnológicos 
básicos são 
integrados com 
elementos de 
suporte 
razoavelmente 
realísticos, 
possibilitando 
testes em 
ambiente 
relevante e com 
maior fidelidade 
em relação ao 
nível anterior. A 
validação ocorre 
em ambiente 
relevante de 
componentes ou 
arranjos 
experimentais 
com 
configurações 
físicas finais. 

6 

Piloto / 
Melhoramento 

Similar (com 
configuração 
que 
corresponde à 
aplicação final 
em quase 
todos os 
aspectos). 

Relevante 
(ambiente 
de teste 
que utiliza 
os aspectos 
fundamenta
is do 
ambiente 
operacional
). 

Produto: modelo 
do sistema / 
subsistema 
protótipo de 
demonstrador 
em ambiente 
relevante. 
Processo: 
capacidade de 
produzir o 
produto ou seus 
subconjuntos 
em ambiente 
relevante de 
produção. A 
tecnologia está 
em fase de 
testes sem 
alcançar a 
escala final. 

Modelo do 
sistema / 
subsistema 
protótipo, com 
configuração da 
tecnologia mais 
avançada em 
relação ao nível 
anterior, é 
demonstrado 
em ambiente 
relevante, 
significantement
e mais 
representativo 
em termos de 
finalização. 

7 

Final (completa) 
/ Pós-
melhoramento 

Similar 
(configuração 
corresponde à 
aplicação final 
em quase 

Operaciona
l (ambiente 
que aborda 
todos os 
requisitos 
operacionai

Produto: 
protótipo do 
demonstrador 
do sistema em 
ambiente 
operacional. 

Protótipo com 
configuração 
próxima ou 
exata à 
aplicação em 
ambiente 
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todos os 
aspectos). 

s e 
especificaç
ões 
exigidas do 
produto). 

Processo: 
capacidade de 
produzir o 
produto ou seus 
subconjuntos 
em ambiente 
representativo 
de produção. A 
tecnologia está 
em 
comissionament
o inativo. Isso 
pode incluir 
testes 
operacionais e 
testes de 
fabricação, mas 
é testado 
usando 
modelos/simula
dores inativos 
compatíveis. 

operacional. 
Representa 
evolução 
significativa em 
relação ao nível 
anterior, 
requerendo 
demonstração 
em ambiente 
operacional. 

8 

Final (completa) 
/ Pós-
melhoramento 

Idêntico 
(corresponde 
à aplicação 
final em todos 
os aspectos). 

Operaciona
l (ambiente 
que aborda 
todos os 
requisitos 
operacionai
s e 
especificaç
ões 
exigidas do 
produto). 

Produto: 
sistema 
totalmente 
completo, 
testado, 
qualificado e 
demonstrado. 
Processo: 
implementação 
da produção e 
minimização 
dos custos. 
Tecnologia em 
comissionament
o ativo. 

Prova de que a 
tecnologia 
funciona em sua 
forma final e sob 
condições 
esperadas. 
Sistema 
totalmente 
completo, 
testado, 
qualificado e 
demonstrado. 
Representa o 
final da etapa de 
desenvolviment
o da tecnologia 

9 

Final (completa) 
/ Pós-
melhoramento 

Idêntico 
(corresponde 
à aplicação 
final em todos 
os aspectos). 

Operaciona
l (ambiente 
que aborda 
todos os 
requisitos 
operacionai
s e 
especificaç
ões 
exigidas do 
produto). 

Produto: o 
sistema já foi 
operado em 
todas as 
condições, 
extensão e 
alcance. 
Processo: uso 
do produto em 
todo seu 
alcance e 
quantidade. 

Tecnologia em 
formato final, 
em 
aplicação/execu
ção de 
produção, 
correspondente
s a todas as 
condições 
operacionais 
(em 
extensão/alcanc
e). 

Fonte: adaptação do quadro de Capdeville et al. (2017, p. 19-22). 

 

 

 

 

 



160 

 

 

TRL para software – EMBRAPA 

TRL  WEB Aplicativo móvel Serviço Embarcado 

1 

É conhecido que 
sensores podem 
funcionar sem uma 
fonte direta de 
alimentação 
elétrica e tal 
princípio poderia 
ser aplicado no 
aumento da 
eficiência da 
irrigação.  
Não há CTA* definido  

 

Estudo de 
dispositivos e 
aderência da 
aplicação de 
aplicativo móvel 
como solução para 
problema levantado 
perante as 
características do 
público-alvo de 
utilizadores, forma 
de distribuição os 
desafios técnicos 
apresentados e 
identificados 
possíveis 
frameworks que 
possam ser 
utilizados. 

Análise da 
necessidade da 
elaboração de 
novos serviços em 
software para 
oferta de dados ou 
informação oriunda 
do processamento 
computacional 
para público-
alvo/mercado 
demandante 
definido e 
identificado 
possíveis 
ecossistemas de 
serviços que 
possam ser 
utilizados. 

Identificado 
possíveis 
frameworks que 
possam ser 
utilizados e estudo 
de viabilidade 
para avaliar a 
aderência da 
proposta de 
solução aos 
conceitos teóricos 
propostos. 

2 

Identidade visual, 
composição 
gráfica, mapa de 
navegação, 
plataforma 
tecnológica, 
recursos de 
infraestrutura 
definidos, 
levantamento de 
possíveis 
parceiros, modelo 
de 
suporte/operação 
negócio e público-
alvo definido para o 
software web.  

Identidade visual, 
plataforma móvel 
(Android/IOS etc.), 
recursos dos 
dispositivos 
necessários e 
características 
técnicas (sensores, 
modelos de 
tablets/celulares 
compatíveis) 
definidos, 
levantamento de 
possíveis parceiros, 
modelo de 
suporte/operação, 
gestão de dados e 
negócio definido 
para o aplicativo 
móvel e proposta de 
valor. 

Levantamento dos 
dados de entrada 
e saída, análise de 
viabilidade, estudo 
teórico, público-
alvo, modelo de 
oferta, provedor de 
serviços realizado 
para software 
ofertado como 
serviço e proposta 
de valor definido. 

Aderência das 
características do 
software às 
condições e 
restrições do 
hardware 
verificada, 
arquitetura de 
hardware 
selecionado, 
condições do 
ambiente onde a 
tecnologia estará 
em operação, 
definição da 
plataforma de 
construção e 
gestão de dados 
declarada, modelo 
de comunicação 
estabelecido, 
sensores, 
atuadores, dados 
abertos, missão e 
requisitos de 
produto 
declarados, 
parceiros e 
modelo de 
negócio ou 
resultado social 
levantado e 
declarado. 

3 

Requisitos 
funcionais e não 
funcionais 
documentados, 
desenho da 

Requisitos funcionais 
e não funcionais 
documentados, 
desenho da 
arquitetura e de 

Plano de 
capacidade x 
demanda e 
documentação do 
serviço declarado 

Requisitos 
funcionais 
documentados, 
desenho da 
arquitetura e de 
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arquitetura e de 
integração com 
demais 
componentes 
declarados, 
requisitos validados 
com os 
stakeholders, plano 
de integração e de 
dados elaborado e 
protótipo de 
software construído 
e testes em 
ambiente de 
desenvolvimento 
realizados. 

integração com 
demais 
componentes 
declarados, 
requisitos validados 
com os stakeholders, 
plano de integração 
e de dados 
elaborado e protótipo 
de software 
construído.. 

e algoritmo 
desenvolvido e 
implantado no 
provedor de 
serviço. 

integração com 
demais 
componentes 
declarados, 
requisitos 
validados com os 
stakeholders, 
requisitos 
priorizados por 
criticidade e 
agregação de 
valor ao negócio, 
plano de 
integração 
realizado e 
protótipo de 
software 

construído. 

4 

Testes das 
interfaces de 
integração com 
outros sistemas 
realizados. 

Teste de 
microsserviços, 
autenticação, teste 
de segurança, 
desempenho, 
domínio e integração 
com outros serviços 
em ambiente de 
desenvolvimento 
realizado. 

Casos de teste do 
serviço executado. 

Implantação do 
software no 
hardware 
selecionado 
realizada e teste 
das principais 
funcionalidades 
realizada. 

5 

Teste de carga de 
dados e avaliação 
do desempenho 
realizado. 

Testes em 
dispositivos 
elencados como 
compatíveis com a 
aplicação. 

Teste de 
segurança, 
desempenho, 
domínio e 
integração com 
outros serviços. 

Teste dos 
requisitos de 
produto e domínio 
da aplicação 

6 

Disponibilização do 
software em 
ambiente de 
homologação e 
plano de marketing 
elaborado. 

Disponibilização na 
Loja de Aplicativo 
como versão beta 
realizada. Plano de 
distribuição e de 
marketing elaborado. 

Avaliação do 
desempenho em 
condições 
similares à 
produção. 

Implantação do 
software 
embarcado no 
hardware para 
testar a 
experiência de 
uso na 
perspectiva 
técnica. Plano de 
distribuição e de 
marketing 
elaborado. 

7 

Avaliação de 
satisfação 
realizada e plano 
de mudanças 
gerenciado. 
Software em 
Versão Candidata 
a Final 

Avaliação de 
satisfação realizada 
e plano de 
mudanças 
gerenciado. Software 
em Versão 
Candidata a Final 

Avaliação do 
desempenho em 
condições 
similares à 
produção com 
usuários finais.  
Gestão de log 
implantada. 

Teste de estresse, 
robustez, 
disponibilidade, e 
outros 
estabelecidos 
para garantir o 
funcionamento 
sem qualquer 
degradação no 
serviço 
disponibilizado. 
Experiência do 
usuário avaliada e 
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plano de 
mudanças 
gerenciado. 
Software em 
Versão Candidata 
a Final 

8 

Software 
disponibilizado e 
testado por um 
grupo restrito de 
usuários finais. 

Aplicativo distribuído 
e testado por um 
grupo restrito de 
usuários finais. 

Serviço testado e 
disponibilizado a 
um grupo restrito 
de utilizadores. 

Industrialização e 
Comercialização 
em Lote 
Experimental. 

9 
Software 
disponibilizado ao 
mercado. 

Aplicativo 
disponibilizado ao 
mercado. 

Serviço 
disponibilizado ao 
mercado. 

Industrialização e 
Comercialização 
em Escala 

Fonte: EMBRAPA (2017, p. 34-39). 
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ANEXO XII 
TRL elaborada pela EARTO 

Grupo TRL Terminologia 
Horizon 2020 

Leitura 
EARTO 

Definição e descrição EARTO 

Invenção 

1 

Princípios básicos 
observados.  

Princípios 
básicos 
observados. 

A pesquisa científica básica é 
traduzida em possíveis novos 
princípios básicos que podem 
ser usados em novas 
tecnologias. 

2 

Conceito da 
tecnologia 
formulado. 

Conceito da 
tecnologia 
formulado. 

Aplicações potenciais do 
básico (tecnológico) são 
indefinidas, incluindo seu 
conceito tecnológico. 

Validação do 
conceito 

3 

Prova experimental 
de conceito. 

Primeira 
avaliação da 
viabilidade 
do conceito e 
das 
tecnologias. 

Com base em estudo 
preliminar, agora a pesquisa 
real é realizada para acessar a 
viabilidade técnica e de 
mercado do conceito. Isso 
inclui P&D ativo em escala 
laboratorial e primeiras 
discussões com clientes em 
potencial. A equipe de 
pesquisa é ainda mais 
expandida e a viabilidade 
inicial do mercado é avaliada. 

4 

Validade 
tecnológica em 
laboratório. 

Validação da 
prototipia 
integrada em 
um 
laboratório. 

Os componentes tecnológicos 
básicos são integrados para 
avaliar o mais cedo possível, 
testando em um ambiente de 
laboratório. A manufatura é 
ativamente pesquisada, 
identificando os principais 
princípios de produção. Os 
líderes de mercado estão 
envolvidos para garantir a 
conexão com a demanda. 
Organização é preparada e é 
realizada uma análise 
completa do mercado. 

Prototipagem 
e incubação 

5 

Tecnologia 
validada em um 
ambiente relevante 
(ambiente 
industrialmente 
relevante em caso 
de principais 
tecnologias 
facilitadoras*) 

Testado e 
prototipado 
no ambiente 
do usuário. 

O sistema é testado em um 
ambiente de usuário conectado 
à infraestrutura tecnológica 
mais ampla. O sistema atual é 
testado e validado. A 
manufatura é preparada e 
testada em um ambiente de 
laboratório e os líderes de 
mercado podem testar 
produtos de pré-produção. Os 
primeiros ativos dentro da 
organização são estabelecidos 
para aumentar ainda mais a 
produção piloto e mercado. 

Produção 
piloto e 
demonstração  

6 

Tecnologia 
demonstrada em 
um ambiente 
relevante 
(ambiente 
industrialmente 

Testando 
protótipo no 
ambiente do 
usuário. 

As tecnologias de produto e 
fabricação agora estão 
integradas em uma linha piloto 
ou planta piloto (fabricação de 
baixa taxa). A interação entre o 
produto e a tecnologia de 



164 

 

 

relevante em caso 
de principais 
tecnologias 
facilitadoras*). 

fabricação é avaliada e 
ajustada, incluindo P&D 
adicional. Os mercados líderes 
testam os primeiros produtos e 
processos de fabricação e a 
organização da produção é 
operacionalizada (incluindo 
mercado, produção logística e 
outros). 

7 

Protótipo do 
sistema 
demonstrado no 
ambiente 
operacional. 

Produto 
piloto de 
baixa escala 
demonstrado. 

A fabricação dos produtos 
agora está totalmente 
operacional a baixa taxa, 
produzindo produtos 
comerciais reais. Lidera o teste 
de mercado desses produtos 
finais e a implementação 
organizacional é finalizada 
(estabelecimento completo de 
marketing bem como todas as 
outras atividades de produção 
totalmente organizadas). O 
produto é formalmente lançado 
nos primeiros mercados de 
adoção precoce. 

Introdução 
inicial no 
mercado. 

8 

Sistema concluído 
e qualificado. 

Fabricação 
totalmente 
testada, 
validada e 
qualificada. 

A fabricação do produto bem 
como a sua versão final estão 
agora totalmente 
estabelecidas, assim como a 
organização da produção e do 
marketing. O lançamento 
completo do produto está 
agora estabelecido no mercado 
nacional e geral. 

Expansão do 

mercado.  

9 

Sistema atual 
comprovado em 
ambiente 
operacional 
(fabricação 
competitiva no 
caso das principais 
tecnologias 
facilitadoras* ou no 
espaço).  

Produção e 
produto 
totalmente 
operacionais 
e 
competitivos. 

A produção total é mantida, o 
produto é expandido para um 
mercado maior e mudanças 
incrementais no produto criam 
novas versões. A fabricação e 
a produção geral são 
otimizadas por inovações 
incrementais contínuas no 
processo. Os mercados 
majoritários iniciais são 
totalmente endereçados.  

* Grupo de seis tecnologias: micro e nanoeletrônica, nanotecnologia, biotecnologia industrial, 
materiais avançados, fotônica e tecnologias avançadas de manufatura aumentam a inovação 
industrial para enfrentar os desafios sociais e criar economias avançadas e sustentáveis 
(Comissão Europeia, 2012). 

Fonte: EARTO (2014, p. 17). 
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ANEXO XIII 
TRL/CRL elaborado pela NYSERDA  

Categoria Níveis Critérios 

Tecnologia  1 O trabalho do projeto está além da pesquisa básica e o 
conceito de tecnologia foi definido. 

2 A pesquisa aplicada foi iniciada e as aplicações práticas 
foram identificadas. 

3 
Os testes preliminares dos componentes da tecnologia foram 
iniciados e a viabilidade técnica foi estabelecida em um 
ambiente de laboratório. 

4 O teste inicial do produto / sistema integrado foi concluído em 
um ambiente de laboratório. 

5 Produto / sistema integrado em escala de laboratório 
demonstra desempenho na(s) aplicação(ões) pretendida(s). 

Desenvolvimento 
do produto 

1 O ajuste inicial do produto / mercado foi definido. 

2 O produto / sistema em escala piloto foi testado nas 
aplicações pretendidas. 

3 
A demonstração de um protótipo de produto / sistema em 
grande escala foi concluída na(s) aplicação(ões) 
pretendida(s). 

4 
Comprovou-se que o produto / sistema real funciona em sua 
forma quase final sob um conjunto representativo de 
condições e ambientes esperados. 

5 O produto / sistema está na forma final e foi operado sob toda 
a gama de condições e ambientes operacionais. 

Produto 
Definição/Design 

1 Uma ou mais hipóteses iniciais do produto foram definidas. 

2 
O mapeamento dos atributos do produto / sistema em relação 
às necessidades do cliente destacou claramente uma 
proposta de valor. 

3 
O produto / sistema foi escalado do laboratório para a escala 
piloto e foram identificados problemas que podem afetar a 
obtenção da escala completa. 

4 

Modelo abrangente de proposição de valor para o cliente foi 
desenvolvido, incluindo um entendimento detalhado das 
especificações de projeto do produto / sistema, certificações 
necessárias e trade-offs. 

5 

A otimização do projeto final do produto / sistema foi 
concluída, as certificações exigidas foram obtidas e o produto 
/ sistema incorporou requisitos detalhados do cliente e do 
produto. 

Panorama 
competitivo 1 

Uma pesquisa de mercado secundária foi realizada e o 
conhecimento básico de aplicações potenciais e o cenário 
competitivo foram identificados. 

2 
A pesquisa de mercado principal para provar a viabilidade 
comercial do produto / sistema foi concluída e o entendimento 
básico de produtos / sistemas competitivos foi demonstrado. 

3 

Pesquisa de mercado abrangente para provar a viabilidade 
comercial do produto / sistema foi concluída e o entendimento 
intermediário dos produtos / sistemas competitivos foram 
demonstrados. 

4 
A análise competitiva para ilustrar características e vantagens 
exclusivas do produto / sistema em comparação com os 
produtos / sistemas concorrentes foi concluída. 

5 
Foi alcançado um entendimento completo do cenário 
competitivo, aplicações de destino, produtos / sistemas 
competitivos e mercado. 
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Equipe 1 Nenhuma equipe ou empresa (local único, nenhuma pessoa 
jurídica). 

2 Fundador(es) técnico(s) ou não técnico(s) que administram a 
empresa sem assistência externa. 

3 
Fundador(es) técnico(s) ou não técnico(s) que administram a 
empresa com assistência de consultores / mentores externos 
e/ou incubadora / aceleradora. 

4 

Equipe equilibrada com experiência técnica e de 
desenvolvimento / comercialização de negócios na 
administração da empresa com assistência de consultores / 
mentores externos. 

5 

Equipe equilibrada com todos os recursos a bordo (por 
exemplo, vendas, marketing, atendimento ao cliente, 
operações etc.) administrando a empresa com assistência de 
consultores / mentores externos. 

Vá ao mercado 1 Modelo de negócio inicial e proposição de valor foram 
definidos. 

2 

Clientes / parceiros foram entrevistados para entender seus 
pontos negativos / necessidades, e o modelo de negócios e a 
proposta de valor foram refinados com base no feedback do 
cliente / parceiro. 

3 

As necessidades do mercado e do cliente / parceiro e como 
elas se traduzem nos requisitos do produto foram definidas e 
os relacionamentos iniciais foram desenvolvidos com os 
principais interessados em toda a cadeia de valor. 

4 
As parcerias foram formadas com as principais partes 
interessadas da cadeia de valor (por exemplo, fornecedores, 
parceiros, prestadores de serviços e clientes). 

5 
Acordos de fornecimento com fornecedores e parceiros estão 
em vigor e pedidos de compra iniciais de clientes foram 
recebidos. 

Fornecimento / 
cadeia de 
fabricação  

1 
Potenciais fornecedores, parceiros e clientes foram 
identificados e mapeados em uma análise inicial da cadeia de 
valor. 

2 

Os relacionamentos foram estabelecidos com fornecedores, 
parceiros, prestadores de serviços e clientes em potencial, e 
eles forneceram informações sobre os requisitos de produto e 
capacidade de fabricação. 

3 As qualificações do processo de fabricação foram definidas e 
estão em andamento. 

4 Os produtos / sistemas foram fabricados e vendidos pelos 
pilotos aos clientes iniciais. 

5 Foi alcançada fabricação em larga escala e implantação 
generalizada de produto / sistema para clientes e/ou usuários. 

Fonte: NYSERDA (2017).  
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ANEXO XIV 
TRL Clean Growth Hub Technoblog – Canadá  

Estágio de 
desenvolvimento 

da tecnologia 
TRL 

Definição  Descrição Checklist 

Pesquisa 
fundamental  

 

1 

Princípios 
básicos 
observados e 
reportados 

A pesquisa científica 
começa com as 
propriedades em 
potencial de uma 
tecnologia observadas 
no mundo físico. 
Essas propriedades 
básicas estão sendo 
relatadas na literatura. 

Foram realizadas 
atividades básicas de 
pesquisa e princípios 
básicos foram 
definidos. 
Princípios e 
descobertas foram 
publicados (por 
exemplo, artigos de 
pesquisa, revisão por 
pares papéis e papéis 
brancos). 

2 

Tecnologia e/ou 
conceito de 
aplicativo 
formulado 

A pesquisa aplicada 
começa com a 
identificação de 
aplicações práticas da 
ciência básica. Há 
ênfase em 
compreender melhor 
a ciência e 
corroborando as 
observações 
científicas básicas 
feitas durante o 
trabalho no TRL 1. 
Análise da viabilidade 
de aplicações 
especulativas está 
sendo conduzida e 
relatada em estudos 
científicos. 

Aplicações de 
princípios básicos 
foram identificadas. 
Aplicações e análises 
de suporte foram 
publicadas (por 
exemplo, estudos 
analíticos, pequenas 
unidades de código 
para software e 
papéis comparando 
tecnologias). 

Pesquisa e 

desenvolvimento 

3 

Prova de 
conceito 
experimental 

Iniciam-se a pesquisa 
e o desenvolvimento 
ativos. Os aplicativos 
estão sendo movidos 
para além do estágio 
do papel para trabalho 
experimental. 
Viabilidade de 
componentes da 
tecnologia estão 
sendo separados e 
validados por meio 
analítico e de 
laboratório. 
Ainda não há estudos 
para uma tentativa de 
integração 
componentes em um 
sistema completo. 

Prova de conceito 
e/ou analítica e 
função crítica 
experimental foram 
desenvolvidas. 
Componentes foram 
separados e validados 
em um ambiente de 
laboratório. 

4 

Validação de 
componente(s) 
em um ambiente 
de laboratório 

Os componentes 
tecnológicos básicos 
são integrados ad hoc 
para estabelecer que 

Componentes 
integrados ad hoc, 
subsistemas e/ou 
processos foram 
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 eles funcionarão 
juntos em um 
ambiente de 
laboratório. O sistema 
ad hoc, 
provavelmente, seria 
uma mistura de 
equipamentos e 
alguns componentes 
com fins especiais 
que podem exigir 
manuseio especial na 
calibração ou 
alinhamento para 
funcionarem. 

validados em um 
ambiente de 
laboratório. 
Como a integração ad 
hoc e os resultados 
do teste diferem dos 
objetivos esperados. 

5 

Validação de 
componente(s) 
semi-integrados 
em um ambiente 
simulado 
 

Os componentes 
tecnológicos básicos 
integrados estão 
sendo executados 
para os aplicativos 
pretendidos em um 
ambiente simulado. 
As configurações 
estão em 
desenvolvimento, mas 
podem sofrer 
alterações 
fundamentais. A 
tecnologia e o 
ambiente em TRL 5 é 
mais semelhante ao 
final da aplicação do 
TRL 4. 

Componente(s) / 
subsistemas semi-
integrados ou 
processos foram 
validados em um 
ambiente simulado 
Como é entendida a 
diferença entre o 
ambiente simulado do 
ambiente operacional 
esperado e como os 
resultados dos testes 
comparados com as 
expectativas são 
compreendidos. 

Piloto e 
demonstração  

6 

Sistema e/ou 
processo ou 
protótipo 
demonstrado em 
um simulado 
ambiente 

Um modelo ou 
protótipo, que 
representa uma 
configuração mais 
próxima da desejada, 
está sendo 
desenvolvida em uma 
escala piloto, 
geralmente menor do 
que a escala 
completa. O teste do 
modelo ou protótipo 
está sendo conduzido 
em um ambiente 
simulado. 

Modelo em escala 
piloto ou protótipo 
desenvolvido. 
O modelo em escala 
piloto ou sistema de 
protótipo está perto da 
configuração 
desejada em 
desempenho e 
volume, mas, 
geralmente, menor do 
que a escala completa 
O protótipo em escala 
piloto ou sistema 
modelo foi 
demonstrado em um 
ambiente simulado 
Como é entendida 
diferença entre o 
ambiente simulado e 
do operacional e 
como os resultados 
diferiram das 
expectativas. 

7 
Protótipo do 
sistema pronto 

Um protótipo em 
escala real está sendo 

Protótipo em escala 
real com forma 
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(forma, ajuste e 
função) e 
demonstrado em 
um ambiente 
operacional 
apropriado 
 

demonstrado em um 
ambiente operacional, 
mas em condições 
limitadas (ou seja, 
testes de campo). 
Nesta fase, o projeto 
final está muito 
próximo da conclusão. 

pronta, ajuste e 
função desenvolvida. 
Protótipo em escala 
real demonstrado em 
um ambiente 
operacional, mas sob 
condições limitadas. 

8 

Tecnologia real 
completada e 
qualificada 
através de 
testes e 
demonstrações 

A tecnologia está 
sendo comprovada 
para funcionar em sua 
fase final na forma e 
nas condições 
esperadas. Este 
estágio comumente 
representa o fim do 
desenvolvimento da 
tecnologia. Nesta 
fase, as operações 
estão bem 
entendidas, os 
procedimentos 
operacionais estão 
sendo desenvolvidos 
e os ajustes finais 
estão sendo feitos. 

Configuração final da 
tecnologia 
desenvolvida. 
Configuração final 
testada com sucesso 
em um ambiente 
operacional. 
A capacidade da 
tecnologia de atender 
aos requisitos foi 
avaliada e problemas 
documentados. 
Planos, opções ou 
ações para resolver 
problemas foram 
determinados. 

Adoção 
antecipada 

9 

Tecnologia real 
provada através 
de sua 
implantação 
bem-sucedida 
em um ambiente 
operacional. 

Aplicação real da 
tecnologia em sua 
final está sendo 
conduzida sob uma 
ampla gama de 
condições 
operacionais. Às 
vezes referido como 
“operações do 
sistema”, este estágio 
é onde a tecnologia é 
ainda mais refinada e 
adotada. 

A tecnologia foi 
implantada com 
sucesso e 
comprovada sob uma 
ampla gama de 
condições 
operacionais. 
Relatórios 
operacionais, de teste 
e avaliação foram 
completados. 

Disponível 
comercialmente 

O 
desenvolvimento 
da tecnologia 
está completo  

A tecnologia está 
abertamente 
disponível no 
mercado e/ou foi 
vendida diretamente 
para um comprador 
no setor público ou 
privado em seu 
estado atual ou oferta 
de serviço para fins 
de desenvolvimento. 
A tecnologia é 
comercial e 
competitiva, mas pode 
precisar de mais 
esforços de 
integração para uma 
ampla difusão de sua 
adoção. 

A tecnologia está 
abertamente 
disponível no 
mercado e/ou foi 
vendido em seu 
estado atual de oferta 
de serviço com 
finalidade de 
desenvolvimento. 

Termos: 
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Pesquisa científica: pesquisa que visa a expandir a base de conhecimentos teóricos 
científicos e previsões que têm aplicabilidade universal. 

Pesquisa aplicada: a aplicação de conhecimentos científicos para resolver problemas 
práticos específicos ou responder a certas questões. 

Pesquisa e desenvolvimento: trabalho sistêmico projetado para produzir novos produtos, 
técnicas ou processos ou melhorar produtos, técnicas ou processos existentes. 

Prova de conceito: demonstração analítica e experimental de conceitos de hardware / 
software. 

Modelo: uma escala reduzida, forma funcional de um sistema, próximo ou na especificação 
operacional. 

Protótipo: a primeira representação inicial do sistema que oferece a funcionalidade esperada 
e o desempenho esperado da implementação final. 

Ambiente de laboratório: um ambiente de teste totalmente controlado onde um número 
limitado de funções e variáveis são testadas. Testes em ambiente de laboratório são 

unicamente com o propósito de demonstrar os princípios subjacentes de desempenho 
técnico (funções) sem respeito ao impacto do meio ambiente. 

Ambiente simulado: um ambiente de trabalho relevante com condições realistas controladas, 
geralmente fora do laboratório. Se a tecnologia será usada em vários ambientes (por 

exemplo, Ártico e Sul do Canadá), a tecnologia deve ser desenvolvida e testada em um 
ambiente simulado para todas as condições. 

Ambiente operacional: ambiente do “mundo real” com condições associadas ao uso típico do 
produto e/ou processo. Se a tecnologia será usada em vários ambientes (por exemplo, Ártico 

e Sul do Canadá), a tecnologia deve ser desenvolvida e testada em cada ambiente 
operacional. 

Fonte: https://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/eng/00039.html 
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ANEXO XV 

Pedidos de patente da UFSJ 

Título Área do conhecimento Processo  

Processo de obtenção da fibra da casca de 
arroz modificada, fibra da casca de arroz 
modificada, uso da fibra da casca de arroz 
modificada 

Ciências Biológicas   
PI0703218-8 

Aparelho para avaliar e treinar a força dos 
lábios. 

Engenharias  PI1005052-3 
 

Dispositivo para avaliar e treinar a força da 
língua 

Engenharias PI1005217-8 
 

Sequências de ribonucleotídeos 
quimicamente modificadas como 
moduladores da atividade de receptores 
purinérgicos p2y2 e aptâmero b7 

Química  
PI1106312-2 

Compósito cerâmico polimérico particulado, 
compósito cerâmico polimérico hibrido, 
processo de recuperação de peças 
fabricadas em esteatito (pedra-sabão) 

Engenharias  
 

PI1106872-8 

Gerador de energia do movimento da 
massa excêntrica  

Engenharias BR1020120325918 

Composição farmacêutica antimalárica, 
processo para sua obtenção e uso 

Ciências Biológicas BR1020130007412 

Compostos derivados de 2,3-DIHIDRO-
1,3,4-OXADIAZÓIS com atividade 
antitumoral  

Ciências Biológicas  
BR1020130106100 

Utilização de epítopos como alvos vacinais 
contra a esquistossomose  

Ciências Biológicas BR1020130113301 
 

Processo de produção e aplicação de 
pigmento oriundo do fungo Fusarium 
oxysporum 

Ciências Biológicas BR1020130153052 

Processo e kit de identificação molecular 
via PCR de material biológico proveniente 
de Piracanjuba (Brycon orbignyanus) 

Ciências Biológicas BR1020130232696 

Compostos sintéticos análogos do 
alcaloide marinho Teoneladina C e seu uso 
como agentes antimaláricos e antitumorais 

Ciências Biológicas BR1020130244384 
 

Família de choppers para acionamento de 
máquinas de corrente contínua 

Engenharias BR1020130270350 

Processos de tingimento de tecidos e 
plásticos utilizando pigmentos fúngicos 

Ciências Biológicas BR1020130270369 

Dispositivo de controle de cruzamentos de 
trânsito com baixo fluxo de veículos 
automotores 

Ciências da 
Computação 

BR1020130272833 

Processo de produção de surfactina por 
Bacillus subtilis ATCC 19659 e uso para 
disruptura de biofilme. 

Ciências Biológicas BR1020140141855 

Sequência geneticamente modificada da 
enzima fitase de Yersinia intermédia, 

enzima fitase recombinante e bactéria 
geneticamente modificada que expressa a 
enzima fitase recombinante 

Ciências Biológicas BR1020140168796 

Sistema de apoio às análises tática e física 
no futsal baseado em visão computacional 

Ciências da 
Computação 

BR1020150062400 

Reator UASB com separador trifásico Engenharias BR1020150105622 
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Método analítico para determinação 
espectrofotométrica de alumínio em 
antitranspirantes 

Química BR1020150105614 

Proteína recombinante multiepítopo e seu 
uso para diagnóstico e tratamento de 
leishmaniose 

Ciências Biológicas BR1020150161620 

Material compósito estrutural tipo 
sanduíche contendo fibras de sisal e 
alumínio 

Engenharias BR1020150266472 

Sistema para avaliação do efeito da 
temperatura sobre a atividade física 
controlada em roedores 

Engenharias BR1020150266480 

Sistema de comunicação de dados entre 
dispositivos através da codificação e 
decodificação de SSIDs 

Engenharias BR1020150285426 

Dispositivo para comunicação de 
surdocegos 

Engenharias BR1020160045800 

Proteína multiepítopo recombinante e seu 
processo de obtenção para uso no 
diagnóstico de esquistossomose 

Ciências Biológicas BR1020160052025 

Éter coroa hidroxilado de uso como 
catalisador de transferência de fase em 
fluoração nucleofílica 

Química BR1020160134838 

Processo de remoção de corantes têxteis 
utilizando biomassa fúngica como leito fixo 
em um sistema de biorreator em batelada 

Engenharias BR1020160139023 

Material compósito estrutural tipo 
sanduíche contendo núcleo constituído de 
cilindros de polímero termoplástico tipo 
polipropileno e lâminas de alumínio 

Engenharias BR1020160177987 

Isolados de Bacillus subtilis ATCC 19659 e 
seu uso para prevenir aderência bacteriana 
em titânio e cateteres 

Ciências Biológicas BR1020160206774 

Material polimérico à base de polipirrol e 
nanotubos de carbono oxidados para 
processos de adsorção em fase sólida e 
exclusão proteica, processo de preparação 
e utilização 

Química BR1020160210593 
 

Equipamento para diálise de proteínas e 
macromoléculas para fins biotecnológicos 

Engenharias BR1020160211638 

Compostos sintéticos inibidores de 
desacetilases de histonas (HDACs), 
composições farmacêuticas, processo de 
preparação e uso 

Ciências Biológicas BR1020160216729 

Extração de antocianina do capim gordura 
via sistemas aquosos bifásicos 

Ciências Biológicas BR1020160250927 

Base fixadora de cadeira de rodas Engenharias BR1020160249848 

Bebida à base de polpa de cacau in natura 
com adição de probiótico  

Ciências Biológicas BR1020160259282 

Disposição aplicada a aparelho 
PULLEY/PUXADOR 

Engenharias BR2020160285319 

Disposição aplicada a aparelho para 
exercício físico denominado voador 

Engenharias BR2020160285483 

Disposição aplicada a aparelho para supino Engenharias BR2020160285777 

Dispositivo de comunicação para 
surdocegos utilizando ferrogel como 
transdutor tátil 

Engenharias BR1020170028577 
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Polianilina revestida como material 
solvente em extração em fase sólida para 
exclusão proteica, preparo e aplicação. 

Química BR1020170047318 

Composições e kits para sistemas multiplex 
de genotipagem molecular via 
microssatélites específicos para 
piracanjuba (Brycon orbignyanus- 
Actinopterygii: Bryconidae) 

Ciências Biológicas BR1020170063534 

Uso de compostos sintéticos derivados do 
1-10 decanodiol contendo diferentes 
heterociclos como agentes antimaláricos 

Ciências Biológicas BR1020170067254 

Sistema para automação de método para 
análise dos parâmetros cinemáticos 
quantitativos de marcha humana 

Engenharias BR1020170082385 

Compósito polimérico à base de polianilina 
e acetato de celulose para processos 
adsortivos, preparo do material e aplicação 
do mesmo 

Engenharias BR1020170097374 

Composições inseticidas nanoestruturadas 
a base de avermectinas  e 
benzoilfenilureias com ciclodextrinas, 
formulações e usos 

Ciências Biológicas BR1020170102963 

Compostos derivados tetrazólicos ou 
oxadiazólicos de glicosamina, composições 
farmacêuticas antineoplásicas e usos 

Ciências Biológicas BR1020170107833 

Nanomicelas formadas a partir do 
poloxamer conjugado ao metotrexato e 
incorporadas de etoposídeo destinadas ao 
tratamento do retinoblastoma e outros 
tumores malignos 

Ciências Biológicas BR1020170116298 

Sistema para reabilitação de paciente com 
lesão no joelho 

Engenharias BR1020170116344 

Solvente para extração em fase sólida 
baseado em um compósito de polianilina e 
nanotubos de carbono com dupla camada 
externa para exclusão proteica, processo 
de preparo e utilização 

Química BR1020170118258 

Copolímero de polipirrol e polianilina 
restrito à ligação de macromoléculas, 
processo de produção e aplicação 

Química BR1020170118266 

Nanofibras constituídas de poli (Ácido 
Láctico-Co- Ácido Glicólico) (Plga) e 
anfotericina B para o tratamento das 
infecções fúngicas vulvovaginais 

Ciências Biológicas BR1020170119548 

Compósito polimérico como material 
adsorvente para processos de adsorção 
em fase sólida, preparação e utilização 

Química BR1020170124266 

Dispositivo para medição de lesões orais e 
dermatológicas segundo o sistema de 
classificação de tumores malignos tumor 
nodes metastasis-TNM 

Engenharias BR2020170148853 

Sistema de facilitação de aeração para 
microrganismos aeróbicos baseado no uso 
de cubetas espectrofotométricas 
modificadas 

Ciências Biológicas BR1020170148912 

Compósito revestido à base de polipirrol, 
polianilina e nanotubos de carbono, 
obtenção e uso 

Química BR1020170149161 
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Sistemas sólidos implantáveis para o 
tratamento das infecções bacterianas 
oculares 

Ciências Biológicas BR1020170165892 

Material duplamente encapsulado à base 
acetato de celulose, processo de obtenção 
e sua aplicação 

Química BR1020170176894 

Tubo para prótese de membro inferior 
utilizando estrutura de travessas   

Engenharias BR1020170180794 

Implante para o tratamento intra-articular 
da inflamação decorrente da artrite 
reumatoide 

Ciências Biológicas BR1020170191443 

Compostos sintéticos análogos do 
alcaloide marinho viscosalina como 
fungicidas contra Candida sp 

Ciências Biológicas BR1020170193110 

Quimera imunogênica com antígenos de 
Schistosoma mansoni para aplicações 
biotecnológicas 

Ciências Biológicas BR1020170194400 

Microimplantes intraoculares destinados ao 
tratamento da toxoplasmose intraocular 

Ciências Biológicas BR1020170197948 

Creme vaginal antifúngico contendo 
hidroxi-chalcona sintética 

Ciências Biológicas  BR1020170213390 

Proteína recombinante imunogênica com 
antígenos de zika vírus para vacina e seus 
usos 

Ciências Biológicas BR1020170240304 

Processo de beneficiamento do minério de 
ferro utilizando polímero natural para 
coagulação e floculação 

Química BR1020170241050 

Quimera imunogênica para composição de 
kits de diagnóstico para zika vírus 

Ciências Biológicas BR1020170241173 

Proteína quimérica recombinante, vacina 
contra leishmanioses e uso 

Ciências Biológicas BR1020170256219 

Composição antitumoral à base de 
quenopodina 

Ciências Biológicas BR1020180010280 

Degradação de 17- α- etinilestradiol 
presente em efluentes por meio de uso de 
eletro-oxidação com pentóxido de vanádio 

Química BR1020180041150 

Oligômeros de polipeptídeos com atividade 
de hidrólise a-1,6-galactosídicas, processo 
de obtenção, composições enzimáticas e 
usos 

Ciências Biológicas BR1020180055097 

Quimera imunogênica com aplicações 
biotecnológicas para o diagnóstico de 
Schistosoma mansoni 

Ciências Biológicas BR1020180078674 

Nanofibras constituídas de poli 
(caprolactona) e anfotericina b, processo 
de obtenção, composição farmacêutica 
antifúngica e uso 

Química BR1020180116444 

Proteína sintética, seu processo de 
obtenção e suas aplicações relacionadas à 
esquistossomose 

Ciências Biológicas BR1020180128035 

Processo e composições para sistema 
multiplex de DNA microssatélites para o 
Dourado (Salminus brasiliensis) – 
Actinopterugii: Bryconidae 

Ciências Biológicas BR1020180128558 

Isolamento e caracterização de compostos 
bioativos do veneno de sapo Rhinella 
marina (Bufonidae) e seu uso como 
agentes antimaláricos 

Ciências Biológicas BR1020180140710
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Isolamento e caracterização de compostos 
bioativos do veneno de sapo Rhinella 
marina (Bufonidae) e seu uso como 
agentes antitumorais 

Ciências Biológicas BR1020180140795 

Fusão peptídica, proteína quimérica, seu 
processo de obtenção e suas aplicações 
relacionadas à esquistossomose  

Ciências Biológicas BR1020180167235 

Preparação probiótica, bebida à base de 
açaí com probiótico e processos para sua 
obtenção 

Ciências Biológicas BR1020180167332 

Filmes e revestimentos a partir de 
biopolímeros associados a nanoestruturas 
para a preservação de frutas pós-colheita 

Ciências Biológicas BR1020180171771 

Nanopartículas constituídas de Eudragit 
RL100 e Anfotericina B e revestidas com 
ácido hialurônico: processo de obtenção, 
composição farmacêutica e aplicação 

Ciências Biológicas BR1020180674811 

Sensor e nanosensor colorimétrico 
constituído de hidróxido de cobalto e 
nanotubos de carbono para detecção de 
glifosato 

Química BR1020180714589 

Forno micro-ondas de aquecimento híbrido 
industrial para a calcinação 

Engenharias BR2020180730024 

Peptídeo sintético, seu método de 
obtenção e suas 
aplicações relacionadas à rubéola 

Ciências Biológicas BR1020180730649 

Peptídeo sintético e suas aplicações 
relacionadas à 
esquistossomose 

Ciências Biológicas BR1020180731017 

Uso da polimixina B no biofilme de 
Klebsiella pneumoniae 

Ciências Biológicas BR1020180732226 

Sequência geneticamente modificada da 
enzima chenopodina, enzima chenopodina 
recombinante, sua expressão heteróloga e 
levedura geneticamente modificada 

Ciências Biológicas BR1020180733419 

Peptídeos sintéticos neuroprotetores e 
analgésicos, formulações farmacêuticas e 
usos 

Ciências Biológicas BR1020180750356 

Nanoemulsão incorporada de 10-(4,5-
dixidrotiazol-2- 
iltio)decan-1ol: processo de obtenção, 
composição farmacêutica e aplicação 

Ciências Biológicas BR1020190006692 

Máquina para ensaios de fadiga em flexão 
plana de três pontos com controle em 
deslocamento 

Engenharias BR1020190017902 

Aparelho para exercício físico carretel Engenharias BR1020190020687 

Sistema de análise postural e 
eletromiográfica 

Engenharias BR1020190021896 

Sistema de medição de 
eletrossensibilidade em peixes 

Engenharias BR1020190028360 

Proteína quimérica recombinante 
multiepítopo e suas aplicações para 
leishmanioses 

Ciências Biológicas BR1020190042125 

Derivados de D-Glicosamina, composições 
farmacêuticas e usos 

Ciências Biológicas BR1020190043512 
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Creme vaginal antifúngico contendo 
curcumina 

Ciências Biológicas BR1020190044268 

Atividade antimalárica dos compostos 
anisodamina e erypoegin 

Ciências Biológicas BR1020190044250 
   

Nanopartículas formadas a partir do N,N-
dodecil,metil-PEI incorporadas de 
vancomicina e revestidas pelo ácido 
hialurônico 

Química  
BR1020190055677 

Gel Mucoadesico com nanopartículas 
poliméricas incorporadas de fármaco anti-
inflamatório e imunossupressor. 

Ciências Biológicas BR1020190058307 

Preparação probiótica, sorbet à base de 
fruta com probiótico e processos para sua 
obtenção 

Ciências Biológicas BR1020190070650 

Uso da atividade antimalárica do composto 
Clioquinol 

Ciências Biológicas BR1020190071567 

Preparação probiótica com propriedades 
antimicrobianas em cosméticos e 
processos para sua obtenção 

Ciências Biológicas BR1020190076046 

Uso da fração MCc1 derivada da espécie 
Miconia chamissois Naudin como 
antitumoral em tumor no SNC 

Ciências Biológicas BR1020190092432 

Aplicação de frações enriquecidas do 
extrato de folhas de Annona coriácea Mart. 
como moduladoras da morte celular em 
linhagens de células ginecológicas CaSki, 
HeLa e SiHa 

Ciências Biológicas BR1020190092440 

Processo de tratamento de lixiviado de 
aterro sanitário com coagulantes 
constituído por polímero de Musa sp. e 
ozonização 

Ciências Biológicas BR1020190107936 

Apalpador acionado por sensor de fluxo 
magnético auxiliado por mola magnética 

Engenharias BR1020190116854 

Braço de medição de coordenadas 3D de 
cinco graus de liberdade auxiliado por 
juntas com redutores e sensores 
magnéticos 

Engenharias BR1020190121610 

Sensores eletroquímicos com sistema de 
eletrodos impressos (screen-printed) via 
silk-screen, unificados em substrato de 
vidro ou politetrafluoretileno (PTFE) e 
processo de fabricação 

Química BR1020190163020 

Uso dos compostos sintéticos B-
carbolínicos sintetizados a partir da 
triptamina e do L-triptofano como agentes 
antimaláricos 

Ciências Biológicas BR1020190177730 

Método analítico para a determinação de 
chumbo em batons 

Química BR1020190181257 

Sistema de monitoramento e treinamento 
de assoalho pélvico 

Engenharias BR1020190199555 

Análogo sintético da viscosalina com 
atividade antibacteriana e antibiofilme in 
vitro frente a S. aureus resistente à 
meticilina 

Ciências Biológicas BR1020190210486 
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Produção de espuma de poliuretano a 
partir do óleo de semente da espécie M. 
oleífera Lam 

Ciências Biológicas BR1020190237864 

Uso do clorciclizina como agente antiviral 
em infecções causadas pelo Zika vírus 

Ciências Biológicas BR1020190247630 

Transcriptase reversa recombinante, seu 
processo de obtenção e uso 

Ciências Biológicas BR1020190247622 

Levedura recombinante para a produção 
de pululanase, seu processo de obtenção e 
uso 

Ciências Biológicas BR1020190247568 

Produção de canabidiol a partir do cultivo in 
vitro de calos de C. sativa 

Ciências Biológicas BR1020190256036 

Processo de síntese de poliol e poliuretano 
a partir do óleo da semente de amendoim 

Química BR1020190256150 

Peptídios sintéticos, método e kit de 
diagnóstico da esquistossomose mansoni e 
uso 

Ciências Biológicas BR1020190256010 

Probiótico com atividade antioxidante e 
antimicrobiana e bioprocesso para sua 
obtenção 

Ciências Biológicas BR1020190255994 

Material compósito estrutural tipo 
sanduíche com núcleo de cilindros 
individuais de bambu 

Engenharias BR1020200012630 

Processo de produção de canabinoides em 
calos de cannabis sativa l. sob ausência de 
luz 

Ciências Biológicas BR1020200024183 

Configuração aplicada a moinho de martelo 
para moagem de vidro 

Engenharias BR2020200038473 

Sistema com motores elétricos para 
plataformas veiculares, robóticas e 
tecnologias assistivas controlado via 
bluetooth 

Engenharias BR1020200047655 

Disposição aplicada a cadeiras veiculares Engenharias BR2020200049815 

Disposição aplicada a plataformas 
veiculares 

Engenharias BR2020200048630 

Compostos derivados da isocumarina e da 
3,4- Diidroisocumarina, processos de 
obtenção, composições farmacêuticas 
antimaláricas e usos 

Ciências Biológicas BR1020200073389 
 

Ciclo ergômetro automatizado com controle 
do esforço físico 

Engenharias BR1020200090763 

Sistema para gerenciamento da informação 
de máquinas agrícolas em tempo real 
baseado em Internet das coisas 

Ciências da 
Computação 

BR1020200099779 

Espuma de poliuretano a partir do óleo de 
semente de girassol e seu processo de 
produção 

Ciências Biológicas BR1020200114506 

Biomoléculas sintéticas, método e kit de 
diagnóstico da Esquistossomose mansoni e 
uso 

Ciências Biológicas BR1020200132660 

Tioureia éter coroa de uso como catalisador 
de transferência de fase para fluoração 
nucleofílica 

Química BR1020200132687 
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Sensor de inclinação composto por bolha de 
ar contida em um tubo 

Engenharias BR1020200177508 

Sistema de sensoriamento de proximidades 
aplicado às plataformas veiculares, 
robóticas e tecnologias assistivas  

Engenharias BR1020200185756 

Sistema de sensoriamento do movimento 
cervical via comunicação remota utilizando 
sensores de flexão ou encoder  

Engenharias BR1020200202570 

Kit para diagnóstico da covid-19, método e 
uso 

Ciências Biológicas BR1020200192655 

Kit para diagnóstico da covid-19, método e 
uso 

Ciências Biológicas BR1020200192930 

Aparelho para trabalho de membro superior 
bíceps adaptado  

Engenharias BR1020200205170 

Sistema catalítico combinando éter coroa 
com diol volumoso de uso em reações de 
fluoração nucleofílica 

Química BR1020200207008 

Sistema de transdução de força para 
avaliação da contratilidade ventricular de 
animais laboratoriais baseados em sensor 
de fluxo magnético 

Engenharias BR1020200214217 

Processo de determinação de demanda 
química de oxigênio sem digestão artificial 
da amostra 

Química BR1020200249169 

Levedura, plasmídeo e enzima 
recombinantes para a produção de 
amilase, processo de obtenção da enzima 
e usos 

Ciências Biológicas BR1020210045728 

Método de obtenção e determinação de 
canabinoides em materiais vegetais e 
produtos à base de cannabis 

Ciências Biológicas BR1020210053992 

Proteína quimérica, kit e método para 
diagnóstico da Covid-19 e usos  

Ciências Biológicas BR1020210067594 

Célula solar flexível sensibilizada por 
corante natural, baseada em pentóxido de 
vanádio como fotoânodo e polianilina como 
contra-eletrodo  

Química BR1020210077972 

Sistema de carregamento com comutador 
para múltiplas baterias 

Engenharias BR1020210083808 

Sistema de diagnósticos e comunicação 
aplicado a plataformas veiculares, robóticas 
e tecnologias assistivas 

Engenharias BR1020210083948 

Levedura, plasmídeo e enzima 
recombinantes para a produção de fitase, 
processo de obtenção da enzima e usos 

Ciências Biológicas BR1020210088150 

Uso de antígenos de hemolinfa para 
controle do carrapato Rhipichepalus 
sanguineus 

Ciências Biológicas BR1020210088346 

Formulação gelificada para uso vaginal à 
base de quitosana com Mitracarpus 
frigidus, processo de obtenção, 
composições e usos 

Ciências Biológicas BR1020210095164 
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Proteína quimérica recombinante, kit, 
método para diagnóstico da covid-19 e usos 

Ciências Biológicas BR1020210100800 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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ANEXO XVI 
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ANEXO XVII 
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ANEXO XVIII 
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ANEXO XIX 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I 
 
COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA ESCALA 
TECHNOLOGICAL READINESS LEVEL (TRL) NA MENSURAÇÃO DE 
MATURIDADE TECNOLÓGICA NAS PESQUISAS DESENVOLVIDAS NA 
UFSJ.   

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
Prezado participante, 
 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada 

“Análise da Escala TRL para Mensuração da Maturidade das Tecnologias 
Desenvolvidas na UFSJ”, desenvolvida por Antônio Henrique Polastri 
Rodrigues no Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual 
e Transferência de Tecnologia para Inovação da Universidade Federal de 
São João del-Rei (PROFNIT). 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a aplicação dos níveis da 
escala TRL na mensuração da maturidade de tecnologias desenvolvidas no 
âmbito da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), a partir da 
percepção dos pesquisadores, de modo a compreender a relação entre esse 
instrumento de mensuração e as atividades de pesquisa voltadas à inovação 
tecnológica.  
 O convite para a sua participação se deve à sua atuação em pesquisas 
na UFSJ voltadas à geração de inovação tecnológica.  

A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo 
plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua 
participação a qualquer momento. Você não será penalizado(a) de nenhuma 
maneira caso decida não consentir sua participação ou desistir da mesma. 
Contudo, a sua participação é muito importante para a execução da pesquisa, 
considerando que os resultados subsidiarão melhorias na aplicação da 
atividade de mensuração na gestão dos projetos de pesquisa tecnológica 
desenvolvidas na UFSJ, beneficiando, também, os pesquisadores da 
Instituição. 

Os riscos relacionados à coleta de dados serão mínimos. Contudo, 
serão seguidas todas as normas da Resolução 510/16 do Conselho Nacional 
de Saúde e as salvaguardas estabelecidas pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa no âmbito das ciências aplicadas, 
não há exames clínicos ou procedimentos invasivos envolvidos na realização 
da pesquisa, limitando-se as perguntas aos quesitos profissionais de atuação 
do pesquisador acerca de sua percepção sobre a adequação do método de 
mensuração de maturidade tecnológica às pesquisas que desenvolve em sua 
área, não acarretando nenhum desconforto além do tempo dispendido para 
o preenchimento do questionário. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações 
prestadas e toda a avaliação será realizada de forma individual sem a 
presença de outros voluntários no local de exame. 



193 

 

 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos 
resultados da pesquisa, e o material será armazenado em local seguro. Na 
pesquisa, você será identificado(a) pela letra “P” de “pesquisador” e um 
número sequencial natural (1, 2, 3...). 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você 
poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou 
sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 
explicitados neste documento. 

A sua participação consistirá em responder a um questionário 
semiestruturado sobre a sua percepção a respeito da aplicabilidade dos 
indicadores da escala TRL nas pesquisas que você desenvolve. 

O tempo de duração estimado da pesquisa será em torno de 20 
minutos por participante, para o preenchimento do questionário, que será 
arquivado digitalmente e só terão acesso aos arquivos o pesquisador, o 
orientador e coorientador. Ao final da pesquisa, todo material será mantido 
em arquivo por pelo menos cinco anos conforme Resolução 466/12 e 
orientações do CEPSJ. Os resultados gerais poderão ser divulgados em 
artigos científicos e na dissertação. Não haverá nenhum custo pela sua 
participação e nenhuma imagem será feita durante a realização dos 
procedimentos neste estudo. 

Como benefício direto aos participantes, teremos a possibilidade de 
aumentar o potencial de transferência das tecnologias desenvolvidas por 
eles, considerando que a pesquisa visa a analisar a aplicação da mais 
importante ferramenta de mensuração de maturidade tecnológica na gestão 
de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na UFSJ, a fim de 
apontar melhorias que possam conferir mais precisão aos resultados.  

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este 
estudo. Se outras perguntas surgirem mais tarde, você poderá entrar em 
contato com os pesquisadores. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ (CEPSJ). O Comitê de 
Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos 
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir 
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma, o 
Comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo 
que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos 
humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 
confidencialidade e da privacidade. 

Tel.: (32)3379- 5598 e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 
Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Campus Dom Bosco, Bairro Dom 

Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36301-160. 
Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP):  
Tel.: (61)3315-5878 / (61)3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br 
Contato com o pesquisador e responsável: Antônio Henrique Polastri 
Rodrigues  
E-mail: polastri@ufsj.edu.br Telefone: (32) 99902 9838 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar. 

(   ) SIM  

mailto:cepsj@ufsj.edu.br
mailto:conep@saude.gov.br
mailto:polastri@ufsj.edu.br


194 

 

 

 
NOME____________________________________________________ 

 
QUESTIONÁRIO 

TRL 1 – PRINCÍPIOS DE BASE OBSERVADOS E RELATADOS 
 
INDICADORES (TRL 1) – TRABALHO REALIZADO:  
 
Expressão dos princípios de base previstos para uso. Identificação de 

potenciais aplicações (Fonte: ABNT NBR ISO 16290:2015). 
Os indicadores do nível 1 da escala TRL para identificação dos trabalhos 

realizados visando a estabelecer o nível de maturidade em que se encontra a 
tecnologia, considerando as características e atividades inerentes às pesquisas 
que eu desenvolvo, podem ser considerados adequados.  

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente 
 
TRL 2 – CONCEITO E/OU APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

FORMULADOS 
INDICADORES (TRL 2) TRABALHO REALIZADO:  
Formulações de aplicações em potencial. Projeto conceitual preliminar 

do elemento fornecendo entendimento de como os princípios básicos podem 
ser usados (Fonte: ABNT NBR ISO 16290:2015). 

Os indicadores do nível 2 da escala TRL para identificação dos trabalhos 
realizados visando a estabelecer o nível de maturidade em que se encontra a 
tecnologia, considerando as características e atividades inerentes às pesquisas 
que eu desenvolvo, podem ser considerados adequados.  

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente  
 
TRL 3 – PROVA DE CONCEITO ANALÍTICA E EXPERIMENTAL DA 

FUNÇÃO CRÍTICA E/OU DA CARACTERÍSTICA 
 

INDICADORES (TRL 3) TRABALHO REALIZADO: 
 
Requisitos de desempenho preliminares (podem objetivar diversas 

missões), incluindo definição de requisitos de desempenho funcionais. 
Projeto conceitual do elemento. Entrada de dados experimentais, definição e 
resultados de experimentos laboratoriais. Modelos analíticos do elemento 
para prova de conceito (Fonte: ABNT NBR ISO 16290:2015.) 

Os indicadores do nível 3 da escala TRL para identificação dos trabalhos 
realizados visando a estabelecer o nível de maturidade em que se encontra a 
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tecnologia, considerando as características e atividades inerentes às pesquisas 
que eu desenvolvo, podem ser considerados adequados. 

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente 
 

TRL 4 – VERIFICAÇÃO FUNCIONAL EM AMBIENTE 
LABORATORIAL DO COMPONENTE E/OU MAQUETE 

 
INDICADORES (TRL 4) TRABALHO REALIZADO:  
 
Requisitos de desempenho preliminares (podem objetivar diversas 

missões), com definição de requisitos de desempenho funcionais. Projeto 
conceitual do elemento. Plano de ensaios de desempenho funcional. 
Definição da maquete* para verificação de desempenho funcional. Relatório 
de ensaios com maquete*.  

* MAQUETE: modelo físico (10) projetado para ser submetido a 
ensaios de funcionalidade e adaptado à necessidade da demonstração 
(Fonte: ABNT NBR ISO 16290:2015.) 

Os indicadores do nível 4 da escala TRL para identificação de nível de 
maturidade de tecnologia, considerando as características e atividades 
inerentes às pesquisas que desenvolvo, podem ser considerados adequados.  

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente  
 

TRL 5 – VERIFICAÇÃO EM AMBIENTE RELEVANTE DA FUNÇÃO 
CRÍTICA DO COMPONENTE E/OU MAQUETE 

 
INDICADORES (TRL 5) TRABALHO REALIZADO:  
Definição preliminar dos requisitos de desempenho* e do ambiente 

relevante**. Identificação e análise das funções críticas do elemento***. 
Projeto preliminar do elemento**** sustentado por modelos apropriados para 
a verificação das funções críticas. Plano de ensaio das funções críticas. 
Análise de efeitos de escala. Definição da maquete para verificação da 
função crítica. Relatório de ensaios com a maquete. 

 
* REQUISITOS DE DESEMPENHO: Conjunto de parâmetros que são 
satisfeitos pelo elemento. 

 
Nota 1 - O conjunto completo de requisitos de desempenho inclui, 
inevitavelmente, as condições ambientais nas quais o elemento é usado e 
operado e, portanto, está ligado à(s) missão(ões) em consideração e, 
também, ao ambiente do sistema no qual está incorporado (DESEMPENHO: 



196 

 

 

Aspectos de um elemento observados ou medidos a partir de sua operação 
ou função. Nota - Esses aspectos são, geralmente, quantificados). 

** AMBIENTE RELEVANTE: Subconjunto mínimo do ambiente 
operacional que é necessário para demonstrar o desempenho das funções 
críticas do elemento em seu ambiente operacional. 

 
*** FUNÇÃO CRÍTICA DO ELEMENTO: Função mandatória que requer 
verificação específica da tecnologia. 

 
Nota - Esta situação ocorre quando o elemento ou seus componentes 

são novos e não é possível que sejam avaliados com base em realizações 
anteriores ou quando o elemento é usado em um domínio novo, como nova 
condição ambiental ou diferente utilização específica não demonstrada 
anteriormente.  

Nota - Quando usada na Norma ABNT, “função crítica” sempre se 
refere à “função crítica da tecnologia” e não convém confundir com “função 
crítica de segurança”. 

Nota - Quando usada na Norma ABNT, “função crítica” sempre se 
refere à “função crítica de um elemento”. 

**** ELEMENTO: Item ou objeto sob consideração para avaliação da 
maturidade tecnológica.  

Nota - O elemento pode ser um componente, uma parte do 
equipamento, um subsistema ou um sistema (Fonte: ABNT NBR ISO 
16290:2015.) 

Os indicadores do nível 5 da escala TRL para identificação de nível de 
maturidade de tecnologia, considerando as características e atividades 
inerentes às pesquisas que desenvolvo, podem ser considerados adequados.  

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente  
 

TRL 6 – MODELO DEMONSTRANDO AS FUNÇÕES CRÍTICAS DO 
ELEMENTO EM UM AMBIENTE RELEVANTE 

 
INDICADORES (TRL 6) TRABALHO REALIZADO:  
 
Definição de requisitos de desempenho* e do ambiente relevante**. 

Identificação e análise das funções críticas do elemento***. Projeto do 
elemento sustentado por modelos apropriados para verificação das funções 
críticas. Plano de ensaios da função crítica. Definição do modelo**** para 
verificação das funções críticas. Relatórios dos ensaios com o modelo.  
 
* REQUISITOS DE DESEMPENHO: Conjunto de parâmetros que são 
satisfeitos pelo elemento. 

Nota 1 - O conjunto completo de requisitos de desempenho inclui, 
inevitavelmente, as condições ambientais nas quais o elemento é usado e 
operado e, portanto, está ligado à(s) missão(ões) em consideração e, 
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também, ao ambiente do sistema no qual está incorporado (DESEMPENHO: 
Aspectos de um elemento observados ou medidos a partir de sua operação 
ou função. Nota - Esses aspectos são, geralmente, quantificados). 
 
** AMBIENTE RELEVANTE: Subconjunto mínimo do ambiente operacional 
que é necessário para demonstrar o desempenho das funções críticas do 
elemento em seu ambiente operacional. 

*** FUNÇÃO CRÍTICA DO ELEMENTO: Função mandatória que requer 
verificação específica da tecnologia. 

Nota - Esta situação ocorre quando o elemento ou seus componentes 
são novos e não é possível que sejam avaliados com base em realizações 
anteriores ou quando o elemento é usado em um domínio novo, como nova 
condição ambiental ou diferente utilização específica não demonstrada 
anteriormente.  

Nota - Quando usada na Norma ABNT, “função crítica” sempre se 
refere à “função crítica da tecnologia” e não convém confundir com “função 
crítica de segurança”. 

Nota – Quando usada na Norma ABNT, “função crítica” sempre se 
refere à “função crítica de um elemento”. 

**** MODELO: Representação física ou abstrata de aspectos 
relevantes de um elemento (4), que serve de base para cálculos, predições, 
ensaios e avaliações futuras. 

Nota – O termo “modelo”, também, pode ser usado para identificar 
casos particulares do elemento, por exemplo, modelo de voo  
(Fonte: ABNT NBR ISO 16290:2015). 

Os indicadores do nível 6 da escala TRL para identificação de nível de 
maturidade de tecnologia, considerando as características e atividades 
inerentes às pesquisas que desenvolvo, podem ser considerados adequados.  

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente  
 

TRL 7 - MODELO DEMONSTRANDO O DESEMPENHO DO 
ELEMENTO PARA O AMBIENTE OPERACIONAL 

 
INDICADORES (TRL 7) TRABALHO REALIZADO:  
 
Definição de requisitos de desempenho*, incluindo definição do 

ambiente operacional**. Definição e realização do modelo***. Plano de 
ensaio do modelo. Resultado de ensaios com o modelo.  

* REQUISITOS DE DESEMPENHO: Conjunto de parâmetros que são 
satisfeitos pelo elemento. 

Nota 1 - O conjunto completo de requisitos de desempenho inclui, 
inevitavelmente, as condições ambientais nas quais o elemento é usado e 
operado e, portanto, está ligado à(s) missão(ões) em consideração e, 
também, ao ambiente do sistema no qual está incorporado (DESEMPENHO: 
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Aspectos de um elemento observados ou medidos a partir de sua operação 
ou função. Nota - Esses aspectos são, geralmente, quantificados). 

** AMBIENTE OPERACIONAL: Conjunto de condições naturais e 
induzidas que constitui uma restrição para o elemento (4) desde a definição 
de sua concepção até sua operação. 

Nota - exemplo - condições naturais: tempo, clima, condições 
oceânicas, terreno, vegetação, poluição, contaminação etc.  
Nota - exemplo - condições induzidas: interferência eletromagnética, calor, 
vibração, poluição, contaminação etc. 

*** MODELO: Representação física ou abstrata de aspectos relevantes 
de um elemento (4), que serve de base para cálculos, predições, ensaios e 
avaliações futuras.  

Nota – O termo “modelo”, também, pode ser usado para identificar 
casos particulares do elemento, por exemplo, modelo de voo 
(Fonte: ABNT NBR ISO 16290:2015). 

Os indicadores do nível 7 da escala TRL para identificação de nível de 
maturidade de tecnologia, considerando as características e atividades 
inerentes às pesquisas que desenvolvo, podem ser considerados adequados. 

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente  
 

TRL 8 – SISTEMA REAL DESENVOLVIDO E ACEITO PARA VOO 
(“QUALIFICADO PARA VOO”) 

 
INDICADORES (TRL 8) TRABALHO REALIZADO:  
 
Comissionamento em fase inicial de operação. Relatório de operação 

em órbita (Fonte: ABNT NBR ISO 16290:2015). 
Os indicadores do nível 8 da escala TRL para identificação de nível de 

maturidade de tecnologia, considerando as características e atividades 
inerentes às pesquisas que desenvolvo, podem ser considerados adequados. 

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente  
 
TRL 9 – SISTEMA REAL “DEMONSTRADO EM VOO” POR MEIO DE 

OPERAÇÕES EM MISSÃO BEM-SUCEDIDA 
 

INDICADORES (TRL 9) TRABALHO REALIZADO:  
 
Comissionamento em fase final de operação. Relatório de operação 

em órbita (Fonte: ABNT NBR ISO 16290:2015). 
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Os indicadores do nível 9 da escala TRL para identificação de nível de 
maturidade de tecnologia, considerando as características e atividades 
inerentes às pesquisas que desenvolvo, podem ser considerados adequados. 

 
(  ) Concordo completamente 
(  ) Concordo parcialmente 
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente 
(  ) Discordo completamente  
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APÊNDICE II 

COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES PARA A MENSURAÇÃO 
DE MATURIDADE TECNOLÓGICA NAS PESQUISAS DESENVOLVIDAS NA 
UFSJ.   

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Prezado(a) participante, 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Análise 

da escala TRL para Mensuração da Maturidade das Tecnologias Desenvolvidas 
na UFSJ”, desenvolvida por Antônio Henrique Polastri Rodrigues no Programa 
de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para Inovação da Universidade Federal de São João del-Rei. O 
objetivo geral da pesquisa é analisar a aplicação dos níveis da escala TRL na 
mensuração da maturidade de tecnologias desenvolvidas no âmbito da 
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), a partir da percepção dos 
pesquisadores, de modo a compreender a relação entre esse instrumento de 
mensuração e as atividades de pesquisa voltadas à inovação tecnológica. O 
convite à sua participação se deve à sua atuação em pesquisas na UFSJ 
voltadas à geração de inovação tecnológica. A sua participação é voluntária, isto 
é, ela não é obrigatória, possuindo plena autonomia para decidir se quer ou não 
participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não 
será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua 
participação ou desistir da mesma. Contudo, a sua participação é muito 
importante para a execução da pesquisa, considerando que os resultados 
subsidiarão melhorias na aplicação da atividade de mensuração na gestão dos 
projetos de pesquisa tecnológica desenvolvidas na UFSJ, beneficiando, 
também, os pesquisadores da Instituição. 

Os riscos relacionados à coleta de dados são mínimos e com o mínimo 
possível de desconforto para o participante. Por se tratar de uma pesquisa no 
âmbito das ciências aplicadas, não há exames clínicos ou procedimentos 
invasivos envolvidos na realização da pesquisa, limitando-se as perguntas aos 
quesitos profissionais de atuação do pesquisador acerca de sua percepção 
sobre a adequação do método de mensuração de maturidade tecnológica às 
pesquisas que desenvolve em sua área. O risco inerente à pesquisa em 
ambiente virtual será mitigado mediante o envio de mensagem, via e-mail, 
exclusivo para o participante, sem utilização de formulários eletrônicos 
disponíveis em nuvens. Contudo, cabe enfatizar que as tecnologias utilizadas 
para a segurança de informações das pesquisas em ambientes virtuais são 
limitadas, envolvendo, portanto, algum risco.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações 
prestadas e toda a avaliação será realizada de forma individual sem a presença 
de outros voluntários no local de exame. 

Qualquer dado que possa identificá-lo(a) será omitido na divulgação dos 
resultados da pesquisa e o material será armazenado em local seguro. Na 
pesquisa, você será identificado(a) pela letra “P” de “pesquisador” e um número 
sequencial natural (1, 2, 3 e 4). 

A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá 
solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a 
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pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste 
documento. 

Você tem o direito de não responder a qualquer questão, sem 
necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo, também, se retirar 
da pesquisa a qualquer momento.  

A sua participação consistirá em responder a algumas perguntas a 
respeito da aplicabilidade dos indicadores da escala TRL para mensuração de 
maturidade tecnológica nas pesquisas que você desenvolve.  

O tempo de duração estimada da pesquisa será em torno de 40 minutos 
por participante, para responder às perguntas de um formulário elaborado em 
arquivo DOC, que será enviado por e-mail individual e exclusivo a você, caso 
concorde em participar da pesquisa. Após responder às perguntas do formulário, 
você deverá gravá-lo em PDF e enviá-lo para o e-mail polastri@ufsj.edu.br. 
Nenhuma das perguntas é de resposta obrigatória. As respostas serão 
guardadas em arquivos digitais próprios do pesquisador, por pelo menos cinco 
anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ, com acesso 
exclusivo dele e de seus orientadores no mestrado, esclarecendo que não serão 
armazenadas em “nuvem”.  

Os resultados gerais poderão ser divulgados em artigos científicos e na 
dissertação. Não haverá nenhum custo pela sua participação e nenhuma 
imagem será feita durante a realização dos procedimentos neste estudo. Fica, 
também, garantida indenização em caso de danos comprovadamente 
decorrentes da participação na pesquisa conforme decisão judicial ou 
extrajudicial.  

Como benefício aos participantes, teremos a possibilidade de aumentar o 
potencial de transferência das tecnologias desenvolvidas por eles, considerando 
que a pesquisa visa a analisar a aplicação da mais importante ferramenta de 
mensuração de maturidade tecnológica na gestão de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico na UFSJ, a fim de apontar melhorias que possam 
conferir mais precisão aos resultados.   

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este 
estudo. Se outras perguntas surgirem mais tarde, você poderá entrar em contato 
com os pesquisadores. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância 
que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em 
sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 
dentro de padrões éticos. Dessa forma, o Comitê tem o papel de avaliar e 
monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios 
éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 
maleficência, da confidencialidade e da privacidade. Contatos: Tel.: (32)3379- 
5598; e-mail: cepsj@ufsj.edu.br; Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Campus 
Dom Bosco, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36301-
160. 

Se desejar, consulte, ainda, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). Contatos: Tel.: (61)3315-5878 / (61)3315-5879; e-mail: 
conep@saude.gov.br 

Contato com o pesquisador e responsável: Antônio Henrique Polastri 
Rodrigues; Tel.: (32)99902 9838 e-mail: polastri@ufsj.edu.br   
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Assinale a opção abaixo, concordando ou não com a sua participação na 
pesquisa (caso concorde em participar, este TCLE deverá ser assinado com 
assinatura digital ou digitalizada, da forma que você achar mais segura, gravado 
em PDF e enviado para o e-mail polastri@ufsj.edu.br. É importante que você 
guarde uma cópia deste documento com você):  

  
( ) Li e entendi e concordo com toda a informação repassada sobre o 

estudo, sendo os objetivos, procedimentos e linguagem técnica 
satisfatoriamente explicados. Tive tempo suficiente para considerar a informação 
acima. Estou participando da pesquisa voluntariamente e tenho direito de, agora 
ou mais tarde, discutir qualquer dúvida que eu tenha com relação à pesquisa 
com Antônio Henrique Polastri Rodrigues, (32)99902-9838, e com o seu 
orientador prof. Gabriel de Menezes Yazbeck, (32)98887-8539. Assinalando esta 
opção referente a este termo de consentimento, eu estou indicando que eu 
concordo em participar deste estudo e autorizo a utilização das informações 
obtidas no formulário que será preenchido, relacionadas à pesquisa, nas 
condições estabelecidas neste TCLE.  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha 
participação na pesquisa, especialmente os riscos inerentes às pesquisas em 
ambiente virtual, e concordo em participar. Entendi que as informações pessoais 
dos participantes são sigilosas de forma que não serão publicadas em hipótese 
alguma. Os demais dados obtidos serão utilizados para fins de pesquisa e 
publicações acadêmicas, não sendo divulgados em nenhum outro tipo de veículo 
de comunicação ou utilizados com outra finalidade além da pesquisa.  

Manifesto minha decisão em participar do estudo, e ficaram claros, para 
mim, os propósitos do estudo, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Minha participação é voluntária e isenta de 
despesas. Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e poderei 
retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos, 
realizando a solicitação de revogação do consentimento pelo e-mail 
polastri@ufsj.edu.br. Eu obtive uma via deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), que me foi encaminhado em mensagem individual de e-mail 
pelo pesquisador Antônio Henrique Polastri Rodrigues.  

(  ) Não desejo participar desta pesquisa. 
Local________________________ 
Data ______:de _______________________de 2021  
 
Assinatura: _________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
Nome:  
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FORMULÁRIO SOBRE NÍVEIS DE MATURIDADE  

Pesquisador: Antônio Henrique Polastri Rodrigues (PROFNIT/UFSJ)  

Nome do entrevistado:  

Área da pesquisa tecnológica:  

TECNOLOGIA:  

1) Considerando as características da tecnologia objeto da sua pesquisa 
intitulada “Máquina para ensaios de fadiga em flexão plana de três pontos com 
controle em deslocamento”, quais os tipos de indicadores seriam mais 
adequados para integrar uma metodologia de mensuração de maturidade 
tecnológica baseada em níveis? Para responder, por favor, preencha o quadro 
abaixo.  

TRL 

Definição de referência 

ABNT NBR ISO 16290:2015 

Definição do 
indicador 
proposta pelo(a) 
entrevistado(a) 

Atividade da 
pesquisa 
relacionada 
com indicador 

1 

Expressão dos princípios de base previstos 
para uso. Identificação de potenciais 
aplicações. 

  

2 

Formulações de aplicações em potencial. 
Projeto conceitual preliminar do elemento 
fornecendo entendimento de como os 
princípios básicos podem ser usados.  

  

3 

Requisitos de desempenho ** preliminares 
(podem objetivar diversas missões), 
incluindo definição de requisitos de 
desempenho funcionais. Projeto conceitual 
do elemento. Entrada de dados 
experimentais, definição e resultados de 
experimentos laboratoriais. Modelos 
analíticos do elemento para prova de 
conceito. 

  

4 

Requisitos de desempenho preliminares 
(podem objetivar diversas missões), com 
definição de requisitos de desempenho 
funcionais. Projeto conceitual do elemento. 
Plano de ensaios de desempenho 
funcional. Definição da maquete* para 
verificação de desempenho funcional. 
Relatório de ensaios com maquete*.  

  

5 

Definição preliminar dos requisitos de 
desempenho** e do ambiente relevante***. 
Identificação e análise das funções críticas 
do elemento****. Projeto preliminar do 
elemento sustentado por modelos 
apropriados para a verificação das funções 
críticas. Plano de ensaio das funções 
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críticas. Análise de efeitos de escala. 
Definição da maquete para verificação da 
função crítica. Relatório de ensaios com a 
maquete. 

6 

Definição de requisitos de desempenho* e 
do ambiente relevante**.  
Identificação e análise das funções críticas 
do elemento***. Projeto do elemento 
sustentado por modelos apropriados para 
verificação das funções críticas. Plano de 
ensaios da função crítica. Definição do 
modelo***** para verificação das funções 
críticas. Relatórios dos ensaios com o 
modelo. 

  

7 

Definição de requisitos de desempenho*, 
incluindo definição do ambiente 
operacional**. Definição e realização do 
modelo***. Plano de ensaio do modelo. 
Resultado de ensaios com o modelo.  

  

8 
Comissionamento em fase inicial de 
operação. Relatório de operação em órbita. 

  

9 
Comissionamento em fase final de 
operação. Relatório de operação em órbita. 

  

Fonte: elaborado pelo autor. 
* MAQUETE: Modelo físico projetado para ser submetido a ensaios de funcionalidade e adaptado 
à necessidade da demonstração. 
** REQUISITOS DE DESEMPENHO: Conjunto de parâmetros que são satisfeitos pelo elemento. 
Nota - O conjunto completo de requisitos de desempenho inclui, inevitavelmente, as condições 
ambientais nas quais o elemento é usado e operado e, portanto, está ligado à(s) missão(ões) em 
consideração e, também, ao ambiente do sistema no qual está incorporado (DESEMPENHO: 
Aspectos de um elemento observados ou medidos a partir de sua operação ou função. Nota – 
Esses aspectos são, geralmente, quantificados). 
*** AMBIENTE RELEVANTE: Subconjunto mínimo do ambiente operacional que é necessário 
para demonstrar o desempenho das funções críticas do elemento em seu ambiente operacional. 
**** FUNÇÃO CRÍTICA DO ELEMENTO: Função mandatória que requer verificação específica 
da tecnologia. Nota - Esta situação ocorre quando o elemento ou seus componentes são novos 
e não é possível que sejam avaliados com base em realizações anteriores ou quando o elemento 
é usado em um domínio novo, como nova condição ambiental ou diferente utilização específica 
não demonstrada anteriormente. Nota - Quando usada na Norma ABNT, “função crítica” sempre 
se refere à “função crítica da tecnologia” e não convém confundir com “função crítica de 
segurança”. Nota - Quando usada na Norma ABNT, “função crítica” sempre se refere à “função 
crítica de um elemento” (ELEMENTO: Item ou objeto sob consideração para avaliação da 
maturidade tecnológica. Nota - O elemento pode ser um componente, uma parte do 
equipamento, um subsistema ou um sistema). 
*****MODELO: Representação física ou abstrata de aspectos relevantes de um elemento, que 
serve de base para cálculos, predições, ensaios e avaliações futuras. Nota - O termo “modelo”, 
também, pode ser usado para identificar casos particulares do elemento; por exemplo, modelo 
de voo. 

2) Considerando os indicadores propostos, em qual o nível de maturidade 

tecnológica (TRL), de 1 a 9, encontra-se a tecnologia “___________________” 

neste momento?  

Resposta: ____________________________________________ 
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3) Considerando a estrutura disponível na UFSJ atualmente para a 

realização da pesquisa em análise, qual o nível máximo de maturidade é possível 

chegar? Para a resposta, utilize os indicadores que você propôs.  

Resposta: _____________________________________________ 
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APÊNDICE III 
 
COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA CALCULADORA DE 
NÍVEL POTENCIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NAS 
PESQUISAS DESENVOLVIDAS NA UFSJ 

FORMULÁRIO SOBRE NÍVEL POTENCIAL PARA TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA 

Pesquisador: Antônio Henrique Polastri Rodrigues (PROFNIT/UFSJ)  
 
Nome do entrevistado:  
Área da pesquisa tecnológica: _______________________ 
TECNOLOGIA: _____________________________________ 
 
1) Níveis de Demanda Tecnológica (NDT):  Níveis de prontidão da 

tecnologia no que se refere à sua capacidade de atendimento às demandas 
da sociedade para a resolução de problemas técnicos. Exemplo: mais 
eficiência, menos consumo de energia e automação. 

 
Preencha a opção abaixo que reflete a situação da tecnologia em análise:  
( ) Atributos da tecnologia não atendem às principais demandas, 

sistema/tecnologia não está acima do limite padrão e não há suporte técnico 
aceitável para alternativas. 

( ) Atributos da tecnologia atendem às principais demandas, o 
desempenho ainda não é o desejável e não há soluções aceitáveis. 

( ) Atributos da tecnologia atendem às principais demandas e o 
desempenho ainda não é o desejável, mas há soluções aceitáveis disponíveis. 

(  ) Exigências-chave satisfeitas, mas há necessidade de pequenos 
ajustes. 

(   ) Ajustes “perfeitos” entre demandas e produtos/funções da tecnologia. 
Requisitos para produtos satisfeitos. 

 
2) Níveis de Criticidade de Tecnologia (NCT): Níveis de dependência 

do sistema a ser integrado pela tecnologia. Quanto maior a dependência 
da tecnologia, maior a probabilidade de transferência.  

Preencha a opção abaixo que reflete a situação da tecnologia em análise:  
(Obs.: caso esse tipo de indicador não se enquadre no caso da tecnologia 

em análise, marque “não se aplica”). 
(  ) Há alternativa aceitável para suprir o sistema de destino da tecnologia 

sem a necessidade de realizar adequações. Não há nenhuma dependência da 
tecnologia em desenvolvimento. 

( ) Há alternativa aceitável para suprir o sistema de destino da tecnologia, 
mas é necessário reprojetar somente o componente substituto. Há pouca 
dependência da tecnologia em desenvolvimento. 

( ) Há alternativa aceitável para suprir o sistema de destino da tecnologia, 
mas é necessário reprojetar vários componentes do sistema. Há dependência 
moderada da tecnologia em desenvolvimento. 

(  ) Há alternativa aceitável para suprir o sistema de destino da tecnologia, 
mas são necessárias alterações e adaptações complexas e/ou é preciso 
reprojetar a maioria dos componentes do sistema. Há muita dependência da 
tecnologia em desenvolvimento. 
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( ) Não há alternativa no estado da técnica aceitável para suprir o sistema 
de destino da tecnologia sem uma completa reformulação do sistema. Há total 
dependência da tecnologia em desenvolvimento.  

(  ) Não se aplica.  
 
3) Ciclo de Vida da Indústria (CVI): Níveis de maturidade da indústria 

destinatária da tecnologia. Este indicador destina-se à identificação da 
oportunidade de inserção da nova tecnologia no mercado. Ou seja, se no 
momento da avaliação da prontidão da tecnologia para o mercado o 
sistema ao qual ela será incorporada está em crescimento, estabilização 
ou em declínio.   

Preencha a opção abaixo que reflete a situação da tecnologia em análise:  
(  ) Declínio: demanda do mercado diminui significativamente por causa 

da falta de recursos que a indústria depende ou devido à nova reforma 
tecnológica. 

( ) Maturidade: a demanda do mercado tende a ser estável. A tecnologia 
é muito madura. Começa a declinar a lucratividade do setor. Desenvolver 
produtos substitutos é o ponto chave da inovação tecnológica. 

(  ) Crescimento: a demanda do mercado cresce rapidamente. A 
informação técnica é mais clara. O ponto chave é melhorar o desempenho e 
aumentar a variedade de produto. 

( ) Introdução: a demanda do mercado cresce rapidamente. A reforma 
tecnológica está ativa. Principais usuários comprometidos com a abertura do 
mercado e ansiosos por obter vantagens competitivas em produtos tecnológicos.  

 
4) Níveis de Aceitação Político-legal da Tecnologia (NAPOL): Níveis 

de aceitação do uso da tecnologia, considerando as vedações legais, 
necessidade de regulamentação e políticas públicas vigentes no País. 
Exemplos: novo medicamento para doenças negligenciadas que depende 
de compras públicas e novo dispositivo de constatação de infração de 
trânsito que depende de regulamentação para ter valor como prova.  

Preencha a opção abaixo que reflete a situação da tecnologia em análise:  
(  ) Há vedação legal sobre o uso da tecnologia no Brasil. 
(  ) Há necessidade de criação de regulamentação específica para o uso 

da tecnologia no Brasil. 
(  ) Há necessidade de atualização de regulamentação sobre o uso da 

tecnologia no Brasil. 
( ) Há necessidade de implementação de política pública no Brasil para 

viabilizar o uso da tecnologia. 
( ) O uso da tecnologia no Brasil depende de investimentos 

governamentais ainda não garantidos.  
(  ) Não há vedação legal ou há regulamentação para o uso da tecnologia 

e/ou há política pública promotora do uso da tecnologia no Brasil, o seu uso 
depende de investimentos governamentais que estão garantidos ou não há 
nenhuma vedação, dependência de regulamentações ou de políticas públicas 
para viabilidade da transferência da tecnologia devido às suas características e 
funcionalidades.  
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5) Níveis de Proteção de Propriedade Intelectual (NPPI): Níveis de 
proteção da propriedade intelectual referente à tecnologia em 
desenvolvimento. 

Preencha a opção abaixo que reflete a situação da tecnologia em análise:  
( ) Existe termo de confidencialidade em vigor; resultados não foram 

divulgados; resultados foram divulgados pelo próprio autor há menos de um ano.  
(  ) Pedido de patente depositado no Brasil ou registro de know-how. 
(  ) Pedido de patente depositado no Brasil e no exterior. 
(  ) Pedido de patente concedido no Brasil. 
(  ) Pedido de patente concedido no Brasil e no exterior.  
 

 

 

 

 

 

 


