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Os grandes desafios atuais
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Urbanização
Em 2050, quase 68% da população global viverá 

nas cidades; hoje, 55% já vivem. 

Consequentemente, os investimentos em 

infraestrutura urbana estão em alta.

Fonte: ONU, World Urbanization Prospects. The 2018 Revision, New York, publicado em 2017; ONU World Population Prospects. The 2017 Revision, New York, publicado em 2016; EY report on IDC, Internet of Things: Human-machine interactions that

unlock possibilities, 2016; Cave, Ande, What Will We Do When The World's Data Hits 163 Zettabytes In 2025?, abril 2017; (ambos os estudos estão baseados em MacGillivray, Carrie, Worldwide Internet of Things Forecast Update, 2015-2019, International

Data Corporation (IDC), fevereiro de 2016.)

Mudanças demográficas
Até 2050, a população global terá aumentado 

dos atuais 7,6 bilhões para 9,8 bilhões. 

Digitalização
Até 2025, o volume de dados armazenados 

aumentará para 163 zettabytes. 

Em 2020, 30 bilhões de aparelhos estarão 

conectados. 
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O Sistema elétrico está
mudando drasticamente
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A revolução Energética

Sistemas de Energia Descentralizados

Transmissão Distribuição e Consumo

Aquecimento e

Refrigeração 

Urbana

Ciclo 

combinado 

de calor e 

energia

De um Sistema elétrico

centralizado e 

unidirectional...

… para sistemas centrais 

e distribuídos de energia 

totalmente integrados e 

inteligentes com 

balanceamento bidirecional
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Duas grandes tendências estão impulsionando esta

transformação

Eficiência

Energética

Renováveis e Convencional

e-Mobility

Microgrid

Confiabilidade

Digital Twin

Blockchain

Plataformas de Distribuição

Analytics

Cyber security 

Novos modelos

de negócios

Sistemas de

Energia

Distribuídos

Digitalização

Peer-2-peer energy

Storage
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Conectividade

Substações digitais
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O que significa “Engenhosidade para vida” 

"Engenhosidade para a vida” significa inovação, engenhosidade e gênio. 

Para nós também inclui unidade: estamos unidos em nossos esforços 

e comprometidos com a parceria que temos com nossos clientes.

"Para a vida” se relaciona ao nosso papel na sociedade: tornar real o que 

importa.

"Engenhosidade para a vida” é, portanto, nosso impulso e promessa 

permanente de criar valor para os clientes, os funcionários e a 

sociedade.
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1 No exercício fiscal de 2018; operações contínuas 

2 Em 30 de setembro de 2018. Desde o Exercício Fiscal de 2018, os funcionários temporários são

incluídos de forma integral

3 Centros de Intercâmbio de Conhecimento

€ 5,6 bilhões 
Investimento em P&D1

43.400
Colaboradores de P&D2

7.300
Invenções1

3.850
Registros 

de patente1

8
Universidades 

CKI3

17
Universidades parceiro 

principal

Cooperação com Universidades

Siemens é a campeã europeia de patentes
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Investimento em P&D
Bilhões de € 

4,0
5,6 ~5,7

FY 2014 FY 2018 FY 2019e

~+40%

Pesquisa e desenvolvimento: 

estamos investindo mais e 

aprimorando nosso foco
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• ~1,4 milhão de dispositivos e sistemas 

conectados

• ~500 produtos digitais 

• Mais de 500 clientes,

mais de 200 parceiros, mais de 40 

aplicativos

• 57 Centros de Aplicação (MACs), sendo 

um no Brasil (Jundiaí) com ~900 

desenvolvedores de software, 

especialistas e engenheiros de dados 

• Novos parceiros no Brasil: Eleflow

(Manutenção Preditiva com IA) e LogicSP

(Desenvolvimento de Apps)

• Primeira Universidade no Brasil aprovada 

no Programa Acadêmico do MindSphere 

MindSphere - o sistema operacional aberto, 

baseado na nuvem, para a Internet das Coisas (IoT)
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Como
nós 

trabalhamos
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Co-criando novas soluções personalizadas juntamente

aos clientes

Improved 

asset management

New value

streams

Optimized

processes

Increased 

grid reliability

Co-creation

workshop

Potential

Our technical

industry expertise

Your operational

domain know-how

Your operational

and related data

Catalysts

• Data analytics

• Use case development

• Solution concept

• Prototyping

• Proof of concept

• Application development

• Business model (re)design

Results

Nossa experiência

técnica

O know-how do cliente

no domínio operacional

Os dados operacionais

do clientes

Potencial
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Co-criando novas soluções personalizadas juntamente

aos clientes

Gerenciamento

aprimorado de ativos

Novos

fluxos de 

valor

Processos

otimizados

Maior confiabilidade da rede

Co-creation

workshop

Potencial

Nossa experiência

técnica

O know-how do cliente

no domínio operacional

Os dados operacionais

do clientes

Catalisadores

• Data analytics

• Desenvolvimento de casos de uso

• Conceito de solução

• Prototipagem

• Proof of concept

• Desenvolvimento de aplicações

• (Re)Design de Business model

Resultados
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Desenvolvimento de novas solução em conjunto aos clientes

através de workshops

2. Necessidade específica do cliente

1. Interesse geral do cliente suportado pela 

análise de dados

Porque? O que? Como?

Criação de 

valor para 

o cliente

App design
Prova de
conceito

Protótipo

Conceito
da

solução

Solução

personalizada
MindSphere
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Venda de produtos existentes e desenvolvimento de novos 

recursos em conjunto com os clientes através de workshops,              

PoCs e prototipagem

Vendas PLM

Cliente
Unidade de 

negócio

Novos modelos

de negócios

Novos Apps/ 

soluções

Novos/

Produtos

aprimorados

€

Conduzir

workshops com 

cliente

• IoT Teaser

• Desenvolvimento

de casos de 

aplicação

• Co-criação de 

valor com o cliente

Realizar Proof of 

Concept com 

cliente

Projetos para …

• IoT

• Casos de 

aplicação

• Business cases

 1ª referências

Protótipo,

Aplicações co-

criadas

• Data analytics

• Verificação do 

Business model

• Ambiente de 

protótipo rápido

Unidade de Negócio – MAC (Serviços MAC)

Velocidade e Escala

Coletar e 

avaliar os 

requisitos do 

produto

2 3 4

5

Venda

de produtos

existentes e 

modelo dos 

requisítos

técnicos

1
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Competências da comunidade MAC4IoE - compartilhadas                

entre regiões e BUs

Workshops conceitos:

1) IoT Innovation Teaser 

2) Ideação e desenvolvimento de 

casos de uso

3) Business Model Partnering

4) Low Voltage Smart Assembly

Baseado no Know-How da Siemens :

• Co-criação de valor para o cliente

• PTI compass

• (entre outros)

Novo modelos de negócios

• Suporte no desenvolvimento 

conjunto com clientes

• Cálculo do modelo de negócios

Seleção das primeiras soluções digitais 

(lançadas, em pré-visualização ou estudos de 

caso)

• Aplicação Landscape ao longo da cadeia de valor 

da energia

• “test & play” no the MAC4IoE Demo LaunchPad

• Área de download MAC4IoE

Conceitos de conectividade

• Governança e suporte ao projeto

Ambiente de protótipo rápido

• Ambiente de IoT sandbox para usuários e 

desenvolvedores

• Testar e mostrar os primeiros aplicativos no 

MindSphere e EnergyIP

Recursos de Data Analytics

• Data Experts disponíveis

• Jornadas de exploração de dados do cliente

• Visual Data Analytics e Data Mining

Auxiliar regiões durante:

• Pre-sales, preparação da proposta, 

project management 

Desenvolvimento estratégico de clientes e 

contas-chave

• Gerente de vendas corporativo e regional de 

apoio

• Close alignment with MDBs

Cybersecurity 

• Governança e reações de suporte às 

solicitações dos clientes

Ponte para especialistas

• Profundo conhecimento em IoT

• Portfolio digital white-spot e solicitações de 

mudanças

Kits de demonstração de vendas IoT

• Pré–design conceitual

• Facilitar o setup de kits regionais

Impulsionando a mudança - rumo a uma cultura para um mundo VUCA *

Metodologia Suporte na realização Capacitação técnica

*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
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MindSphere Application Center for Internet of Energy Brazil

Impressões da inauguração dia 7 de Junho, 2019

‘…O Siemens MindSphere Application Center é o ativo de conhecimento 

acumulado pela Siemens nas últimas décadas. Isso permitiu criar mecanismos 

para reduzir custos, aumentar a capacidade de rastrear ativos e, portanto, fazer 

análises de dados. Você pode transformar todos os dados baseados em nuvem 

em soluções estratégicas e muito significativas para nossos negócios…’

‘Esse espaço que a Siemens criou certamente ajudará as empresas de energia a 

seguir esse caminho, a desenvolver, já se preparando para esta nova era de 

transformação digital, que já é realidade em todo o mundo..’

‘Temos um banco de dados muito grande e vimos aqui hoje que esses bancos de 

dados que usamos apenas em tempo real, operando os sistemas, podem criar 

valor através da tecnologia de inteligência artificial, big data, analytics, análise de 

dados que podem criar valor para o departamento de manutenção, gerenciamento 

de ativos , através de aplicativos baseados na nuvem muito baratos, rápidos e 

ágeis.

Sr. Raphael Eckmann– Athon Energia SA / CEO

Sr. Darcio Dias – Enel Brazil / Smart Grid Device

Sr. Guilherme Amaral – ISA CTEEP/ Innovation and R&D



© Siemens Brasil 2019

Página 18 siemens.com.br

HackaSiemens
Desenvolvendo soluções inovadoras para 

clientes reais com problemas reais

Principais participantes

Estudantes Startups desenvolvedores

Próximo evento: 3º HackaSiemens

Sobre o que é o desafio?

Criar uma primeira versão de um aplicativo para equipamentos de 
subestação elétrica, baseado na Internet das Coisas (IoT), para 
conectar a infraestrutura física ao mundo digital.

Leia o regulamento e faça sua inscrição em nosso site: 
https://new.siemens.com/br/pt/empresa/eventos/hackasieme

ns-2019.html

https://new.siemens.com/br/pt/empresa/eventos/hackasiemens-2019.html
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Obrigado!

Sergio de Oliveira Jacobsen

Vice Presidente

Smart Infrastructure


