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DESCRIÇÃO

Objetivo Geral: Programa que abrange atividades de Pesquisa, Desenvolvimento, treinamento de RH em 

ciência e tecnologia cujo objetivo é desenvolver e implantar do Sistema Smart System

Objetivos Especificos: Desenvolver um Sistema de Gestão de P&D (Smart System) que proporcionará uma 

visão integrada do processo de gestão de P&D, facilitando o planejamento estratégico de P&D, permitindo a 

realização de auditoria tecnológica, prospecção tecnológica, análise de tendências, ameaças e oportunidades 

tecnológicas, cenários, gestão de patentes.

 Através do Sistema de Gestão de P&D será possível realizar a avaliação de projetos de P&D, critérios, 

procedimentos, avaliação de resultados de projetos, impacto do resultado de projetos sobre o desempenho 

da empresa, além de proporcionar um controle efetivo concernente há tempo, custo e qualidade dos projetos 

desenvolvidos e em desenvolvimento, além de prospecção de novos projetos de acordo com a necessidade da 

organização.

Fase I - Levantamento e Análise de Requisitos 

Fase II - Especificação Técnica e Projeto 

Fase III - Desenvolvimento 

Fase IV - Testes Unitários e Testes Integrados 

Fase V - Implantação 

Fase VI - Treinamento de Usuário

Aceite Final - Assinatura dos documentos de aceite final

GESTÃO DE P&D (SMART SYSTEM) FUNCIONALIDADES E CARACTERÍSTICAS INOVADORAS

O Seda PPB Portal – Sistemas de Gestão de P&D apresenta características importantes como: visão integrada 

do processo de gestão de P&D, facilitando o planejamento estratégico de P&D, permitindo o 

acompanhamento das obrigações referente a um determinado ano base, gerenciamento de custos, 

gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento dos projetos que utilizam verbas, internas, externas ou 

FNDTC. Fazer o acompanhamento do “Gap”, entre outras funcionalidades. Facilitando, dessa forma, a 

realização de auditoria tecnológica, prospecção tecnológica, análise de tendências, ameaças e oportunidades 

tecnológicas, cenários, gestão de patentes.
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