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Retomar os investimentos no setor de infraestrutura é necessário, mas isto não basta.  
Os recursos devem ser aplicados com cautela e buscando modelos alternativos

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA:  
O REAL FUTURO DO BRASIL

INFRAESTRUTURA

Investimento em  
infraestrutura no Brasil  
(em porcentagem do PIB)

Fontes: Frischtak and Castelar 
2014. In: Brazil Systematic Country 
Diagnostic, World Bank Group e 
InfraLatam

D
esde 2007, o Brasil 
investe, em média, 
cerca de 2% do seu 
Produto Interno 
Bruto (PIB) em in-

fraestrutura. Essa taxa, de acor-
do com o Banco Mundial, não é 
suficiente nem para a manutenção 
dos investimentos que já existem 
(seriam necessários 2,3% do PIB). 
O Brasil tem desafios e oportuni-
dades à frente, com muitos garga-
los para o seu desenvolvimento.   
Como outras nações têm lidado 
com essa questão? Quais os nossos 
desafios?

Em países vizinhos, como o 
Peru, são investidos 5% do PIB em 
infraestrutura. Na Colômbia, 
3,5%. Ambos acumulam as maio-
res taxas de crescimento da Amé-
rica Latina, superando 3% ao ano, 
com baixos índices de inflação e 
ótimas perspectivas futuras. Eles 
não estão sozinhos.  A média geral 
da América Latina e do Caribe é 
de 3% e, não por acaso, a maior 
parte dos países da região, à exce-
ção da Venezuela e, até um certo 
ponto, do Brasil, mostram retoma-
da econômica. 

Por aqui, setores cruciais como 
transporte, saneamento, energia e 
telecomunicações já sofriam com a 
falta de investimento, mas ficaram 
quase estagnados com a crise eco-
nômica. Se falta dinheiro, qual a 
receita para o País voltar a crescer?

Martin Raiser, diretor-geral 

do Banco Mundial para o Brasil, 
diz que a resposta está na eficiên-
cia. Para ele, a infraestrutura pre-
cisa de uma visão de longo prazo. 
Além disso, é necessário desenvol-
ver capacidade de planejamento 
não só na esfera federal, mas tam-
bém nos municípios e estados. E a 
gestão dos recursos precisa melho-
rar, já que o Brasil tem programas 
sociais e gastos constitucionais que 
não podem ser cortados. “O que 
sobra tem que ser gasto de manei-
ra mais eficaz”, enfatiza.

O planejamento eficiente dos 
investimentos é outro ponto a ser 
aprimorado. Um projeto bem 
construído agiliza etapas posterio-
res, como a licitação e o licencia-
mento ambiental. Problemas co-
mo indefinição das taxas de risco, 
normas fora dos padrões técnicos 
internacionais e mudanças cons-
tantes nas regras contratuais atra-
palham os investimentos.

Para o diretor do Centro Bra-
sileiro de Infra Estrutura (CBIE), 
Adriano Pires, esse é um dos prin-
cipais desafios dos investidores. 
“Em infraestrutura, quem coloca 
dinheiro, coloca para ganhar da-
qui a 20 ou 30 anos. Não pode fi-
car mudando de regras toda ho-
ra”, diz.

Apesar da defasagem na maio-
ria dos segmentos, os setores mais 
carentes em investimentos são os 
de transporte e logística e de água 
e saneamento básico. Segundo 

dados do Sistema Nacional de In-
formações, 34 milhões de brasilei-
ros ainda não têm acesso à água 
encanada. Metade da população 
vive em locais sem coleta de esgo-
to, e apenas 38,7% do esgoto é 
tratado. No transporte, o Brasil 
ainda é dependente das rodovias 
(muitas delas em péssimo estado), 
enquanto países desenvolvidos 
apostam no modal ferroviário, 
mais eficiente, seguro e barato pa-
ra as pessoas e empresas.

Por outro lado, eletrificação, 
energia e telecomunicação têm 
um gap menor de distância para 
os padrões internacionais. Mesmo 
assim, o país está longe dos países 
desenvolvidos. Uma saída é pensar 
em soluções do ponto de vista da 
demanda por serviços, ou seja, fa-
zer projetos onde realmente preci-
sa. No Brasil, é necessário conside-
rar fatores como as mudanças 
climáticas e socioeconômicas, 
como a urbanização e o cresci-
mento da classe média. Esses mo-
vimentos impactam especialmen-
te no transporte urbano e na 
eletricidade.

Por exemplo, as redes de distri-
buição de energia devem ser pla-
nejadas levando em conta aspectos 
como a vocação energética, pen-
sadas de acordo com as fontes mais 
disponíveis em cada região. No 
Nordeste, a forte incidência solar 
e de ventos é propícia para investi-
mentos em geração solar e eólica.

PPP É ALTERNATIVA AO 
INVESTIMENTO PÚBLICO
Hoje, cerca de 80% do investi-
mento em infraestrutura no Brasil 
vêm de recursos públicos, através 
de repasses do BNDES ou da Cai-
xa Econômica Federal. Na Ingla-
terra, por exemplo, a taxa fica em 
30%. As parcerias público-priva-
das, conhecidas pela sigla PPP, são 
uma alternativa para diversificar 
essas fontes de financiamento. 

O Governo Federal lançou um 
pacote de concessões de privatiza-
ções para atrair investimentos em 
áreas como ferrovias, rodovias, ter-
minais portuários, aeroportos e li-
nhas de transmissão que devem 
arrecadar R$ 45 bilhões nos próxi-
mos anos. E aí pode estar uma gran-
de oportunidade para as empresas.

O setor privado pode ser um  sa-
ída para os gargalos da infraestru-
tura por dois motivos principais: a 
primeira é trazer mais eficácia à 
gestão dos empreendimentos; e a 
segunda é justamente para variar as 
fontes de financiamento dos proje-
tos. Enquanto o setor público preci-
sa, muitas vezes, fazer restrições 
orçamentárias por causa de ajustes 
fiscais, o privado tem uma maior 
flexibilidade de gerir os orçamentos.

Desta vez, porém, o governo 
diz que está elaborando proje-
tos mais consistentes que sejam 
interessantes e seguros tanto 
para o poder público quanto pa-
ra as empresas.

Brasil aplica só 2% do PIB em 
infraestrutura. Não dá nem 
para manutenção
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2007 1,73%

2008 2,32%

2009 2,24%

2010 2,18%

2011 2,18%

2012 2,27%

2013 2,37%

2014 2,32%

2015 1,72%
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BRASIL PRECISA DE MAIS EFICIÊNCIA NOS GASTOS

Como o Brasil pode superar 
seus gargalos históricos 
na infraestrutura? Para 

Martin Raiser, diretor-geral do 
Banco Mundial no Brasil e pa-
lestrante sobre o tema no evento 
promovido pela Siemens, o País 
deve melhorar a gestão dos seus 
investimentos e ser mais trans-
parente. Além disso, é necessá-
rio planejar com eficiência. Hoje, 
os empreendimentos enfrentam 
problemas ainda na fase inicial, 
antes de saírem do papel. 

Com os recentes ajustes f is-
cais, as Parcerias Público Priva-
das são alternativa para dar pros-
seguimento aos projetos, mas é 
preciso construir um cenário de 
maior ef iciência nos gastos, na 
transparência e na execução.

“O Brasil precisa de um plano 
nacional de infraestrutura bem 
definido, com uma lista de proje-
tos selecionados com base em 
critérios objetivos”, disse Raiser, 
que defendeu também a necessi-
dade de uma política sobre como 
usar a experiência do setor priva-
do nos projetos.

Raiser defendeu ainda que a 
América Latina pode reduzir 
drasticamente a lacuna dos seus 
serviços ao gastar de forma efi-
ciente o certa.

MARTIN RAISER, diretor-geral 
do Banco Mundial no Brasil, 

defendeu que o país precisa 
melhor investir os seus recursos
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ENERGIA

Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com apoio da Siemens.

O que aconteceria se indústrias, varejo e 
até as residências pudessem gerar sua 
própria energia e vender o excedente? 
Como seria um sistema integrado, 
onde pequenos e médios geradores 

de energia solar, eólica, biomassa e cogerações 
pudessem ofertar energia limpa, eficiente e a um 
custo competitivo? Essa mudança de paradigma é 
um dos caminhos para o setor elétrico brasileiro, 
atualmente excessivamente concentrado nas gran-
des centrais hidrelétricas e térmicas. 

Os benefícios são muitos: com a proximidade 
entre os centros de produção e os de consumo, a 
perda energética é menor. Com isso, ganha o con-
sumidor pela qualidade e segurança maior no seu 
fornecimento, com menor risco de sofrer interrup-
ções, além dos ganhos ambientais ao evitar as cons-
truções de extensas linhas de transmissão.

A geração distribuída tem crescimento poten-
cial no Brasil e já foi autorizada pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel) em 2012, viabi-
lizando a implementação de projetos de micro e 
mini geração de energia. Hoje, porém, das mais de 
10 mil conexões, menos de 18% são em empresas. 
Mas o que já é realidade e pode ser colocado em 
prática pelas indústrias? Uma das soluções que 
despontam no cenário comercial é o da cogeração.

Nesse modelo, há o aproveitamento das fontes 
de energia para mais de uma finalidade. Uma fá-
brica pode investir em aproveitamento térmico e 
elétrico, por exemplo, instalando equipamentos 
como motores e turbinas. Os gases de escape do 
motor ou a turbina contêm calor que pode ser uti-

lizado como fonte térmica para suprir outras de-
mandas, como geração de vapor, aquecimento de 
água ou mesmo para uso em refrigeração.

“Esse é um exemplo de sistema de cogeração, 
aliado ao conceito de eficiência energética. Já é 
uma realidade no Brasil, mas pode acontecer mui-
to mais se a gente tiver mais estrutura e incentivos”, 
afirma Guilherme Mattos, diretor da área de Ener-
gia Distribuída da Siemens. Entre os benefícios da 
cogeração está o aumento da confiabilidade da 
energia e da redução de custos. “Com o que a em-
presa economiza, ela consegue gerar mais lucro ou 
aumentar a competitividade do que está produzin-
do”, diz.

AUTONOMIA PARA AS EMPRESAS
Uma vantagem da geração distribuída é a possibi-
lidade de a própria companhia administrar a ener-
gia que produz e consome. Em uma indústria, essa 
gestão dos recursos se traduz em menores custos e 
na adoção de medidas que trazem mais qualidade e 
eficiência energética para a planta.

Trocar equipamentos, redesenhar sistemas de 
iluminação e melhorar a logística de entrada e 
saída de cargas para operar em horários nos quais 
há economia de energia estão entre as possibilida-
des. “Em alguns países, como o Japão, já existem 
setores dentro das empresas dedicados ao acompa-
nhamento da utilização de energia. Em Tóquio, as 
fábricas contam com um energy manager, espécie 
de gerente de controle da eficiência energética”, 
compara Alexandre Moana, presidente da Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Serviços de 

Conservação de Energia (Abesco).
A eficiência do sistema energético também au-

menta porque a geração distribuída descentraliza 
a produção de energia e a coloca mais próxima dos 
centros de consumo. No modelo centralizado atu-
al, a energia produzida sofre muitas perdas desde 
a geração até chegar ao consumidor final – seja 
uma indústria de grande porte, seja uma residên-
cia. Com a descentralização, esses buracos na rede 
podem ser reduzidos.

SMART GRID = GESTÃO INTELIGENTE
Outro ponto-chave para um sistema energético 
mais eficiente é a implantação do Smart Grid, os 
sistemas inteligentes de controle e distribuição de 
energia. É a partir deles que dados de consumo e 
geração podem ser cruzados. 

“O conceito Smart Grid reúne tecnologias de 
automação, comunicação e TI, inserindo inteligên-
cia na rede de energia”, explica Guilherme Mendon-
ça, Vice-Presidente Sênior da Divisão Energy Ma-
nagement da Siemens no Brasil. 

A tecnologia também ajuda a melhorar os níveis 
de equalização e proteção do sistema, por meio da 
supervisão e do controle das usinas de geração e 
das cargas conectadas à rede inteligente.

Como na geração distribuída a fonte geradora 
de energia será também consumidora, a instalação 
das redes inteligentes é necessária para haver con-
trole desse fluxo bidirecional. Tanto para a conces-
sionária, quanto para o cliente, é preciso ficar cla-
ro quanto o consumidor usa da sua própria energia, 
e quanto consome e coloca na rede.

Descentralização traz flexibilidade e efetividade às redes, além de diminuir custos do consumo

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA É ALTERNATIVA 
PARA MELHORAR O SETOR ELÉTRICO

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NÚMERO DE CONEXÕES

INSTALAÇÕES POR CLASSE

Residencial ............................... 79,47%

Comercial .................................. 15,19%

Industrial ................................... 2,12%

Rural ........................................... 2,12%

Poder Público ........................... 0,82%

Serviço Público ....................... 0,26%

Iluminação pública ................. 0,06%

•  O Brasil tem mais de 10 mil projetos de geração distribuída, totalizando 
potência instalada de 114.490 kW. Isso representa apenas 0,07% da 
potência instalada do País.

•  Entre as energias renováveis mais utilizadas, a fonte fotovoltaica  
é a que mais se destaca, com 69% das conexões.

•  Até 2030, 2,7 milhões de unidades consumidoras poderão ter energia 
gerada por elas, o que pode resultar em 23,5 mil MW produzidos.  
Isso representa metade da geração da hidrelétrica  
de Itaipu.

•  Dessa forma, o Brasil pode evitar que sejam emitidos 29 milhões de 
toneladas de CO2 na atmosfera.
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DESCENTRALIZAÇÃO PERMITE A ENERGIA MAIS CONFIÁVEL

Avanços no setor elétrico 
dependem da evolução 
de um novo paradigma 

energético, no qual a descen-
tralização tem um papel funda-
mental. O assunto foi abordado 
na palestra de Rolf Buchmann, 
especialista em Renováveis e 
Desenvolvimento Sustentável e 
consultor da EnEd Clean Ener-
gy Solutions. 

O investimento em geração 
distribuída e em uma rede inte-
ligente oferecem a possibilidade 
de empresas e consumidores di-
minuírem custos e aumentarem 
a segurança energética. Para o 
País, os ganhos estão na redução 
de emissões de poluentes e maior 
confiabilidade da rede elétrica, 
como mostrou Buchmann du-

rante sua palestra.
“As futuras normas e regu-

lamentações no Brasil vão ter 
um papel importante para 
apoiar as empresas brasileiras 
na descentralização de energia. 
Estudar as ferramentas de re-
gulação de outros países tam-
bém ajuda. O desafio será faci-
litar o interesse das empresas e 
não o interesse das grandes 
companhias fornecedoras de 
energia”, disse Buchmann.

ROLF BUCHMANN defendeu 
que o Brasil precisa avançar 

na descentralização da 
geração de energia
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FONTE: Dados públicos da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)



Evento abordou temas crucias para o País, como transporte, digitalização, energia e infraestrutura

EMPRESAS DISCUTEM PROPOSTAS PARA O 
BRASIL CRESCER DE FORMA SUSTENTÁVEL

Gianna Sagazio (CNI), José Borges Frias 
(Siemens), Claudiney Santos (TI inside)

Erminio Casadei (ViaQuatro),  
Ricardo Kenzo (Siemens)

Willy Hanisch (Siemens), Rezier Possidente (Siemens), Luciano Fernandes (CCr), 
Andreas Facco Bonetti (Siemens), Marisilvia Mattedi (Siemens)

Guilherme Mattos (Siemens), Willi Nass (Vice-
Presidente da Basf), Julio Cunha (Siemens)

Arthur Pereira Neto (Siemens), Weberson Abreu  
(ISA CTEEP), Guilherme Mendonça (Siemens),  
Sergio Jacobsen (Siemens)

André Clark Juliano (Acciona),  
Gilson Krause (Grupo Promon),  
Paulo Stark (Presidente Siemens)

COBERTURA

Q
uais caminhos deve-
mos trilhar para cres-
cer com sustentabili-
dade? Esse foi o foco 
dos debates do fórum 

“Fazendo o Brasil avançar com en-
genhosidade”, promovido pela Sie-
mens em parceria com o Estadão. O 
evento, realizado no dia 1º de junho, 
no Palácio Tangará, em São Paulo, 
reuniu mais de 200 participantes, 
entre CEOs, diretores e especialis-
tas de grandes empresas.

Assuntos cruciais para o desen-
volvimento da economia do País e 
para o futuro das empresas, como 
infraestrutura, digitalização, o 
novo paradigma de energia e a 
modernização dos transportes fo-
ram discutidos. Paulo Ricardo 
Stark, presidente e CEO da Sie-
mens no Brasil, falou sobre a im-
portância do avanço tecnológico 

para os negócios. Ele citou, por 
exemplo, a transformação provo-
cada nas indústrias.

“A digitalização vai permitir o 
desenvolvimento, globalmente, de 
novos modelos de negócios, mode-
los em que será possível a customi-
zação em massa. Isso traz aumento 
da eficiência das economias, com 
uso de menos recursos naturais e 
energia para atender melhor a de-
manda da população”, disse Stark, 
destacando que o Brasil precisa 
aproveitar esse momento para di-
minuir o gap de competitividade 
em relação a outros países. 

Os part icipantes do evento 
também puderam ver uma expo-
sição com tecnologias de vanguar-
da da Siemens e conhecer o novo 
lançamento da companhia, o 
MindSphere (ver mais página 5 
desse caderno).

Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com apoio da Siemens.

Pablo Fava (Siemens), Mark Copman (3M),  
Steve Page (Evonik), Julio Cunha (Siemens), 
Fabio Koga (Siemens), Osvaldo Maia (Senai)
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Rafael Dias (Siemens), Mohamed Nassif (Grupo Petrópolis), 
Fabricio Drumond (Super Bac), Guilherme Mattos (Siemens)



José Moreira (Siemens), Mario Yaschiro (Schuler), 
Renato Buselli (Siemens)

Eduardo Angelo (Siemens), Antonio Carlos Matos 
(WorleyParsons), Andrew Rog (Worley Parsons)

Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com apoio da Siemens.

Fabricio Freitas (Porto Central), 
Murilo Teixeira (Siemens)

João Pereira (Siemens), Nilson Oliveira (Fibria), 
Leandro Costa (Siemens)

Alfredo Griesinger (Heller),  
Renato Buselli (Siemens)

Rainer Brehm (Siemens), Claudio Makarovsky 
(Siemens), Achilli Sfizzo Neto (Siemens)

José Borges Frias (Siemens), Murilo Morais 
(Siemens), Luis Carlos Henriques de Souza 
(Siemens), Antonio Carmesini (Embraer), 
Julio Cunha (Siemens) 

William Pereira (Siemens), Miguel Manas 
(Siemens), José Sebastião Viel (Cobei)

Durante o fórum, participantes puderam 
ver tecnologias de vanguarda da Siemens
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Modernização e expansão da malha reduzem custos e aumentam eficiência do transporte de cargas

TRANSPORTE

INVESTIMENTO EM ELETRIFICAÇÃO 
DE FERROVIAS PODE TRANSFORMAR 
SETOR LOGÍSTICO

C
om aproximadamen-
te 12 mil quilômetros 
em funcionamento e 
outros 18 mil fora de 
operação, o sistema 

ferroviário é hoje um dos maiores 
gargalos logísticos do Brasil. Con-
tornar esse cenário ao investir na 
malha ferroviária pode ampliar 
a competitividade das empresas, 
especialmente no setor de commo-
dities. Hoje, 75% da carga trans-
portada por trens no País são de 
minério de ferro. Cerca de 20% 
são grãos, como farelo de soja e 
milho, e os 5% restantes são de 
outros segmentos.

Adequado principalmente pa-
ra cargas de alto volume, o trans-
porte ferroviário é considerado 
uma solução para a redução dos 
custos logísticos. Também traz be-
nefícios como o aumento da efici-
ência, agilidade na entrega e me-
nor risco de acidentes e roubos, 
hoje comuns nas rodovias.

Para o presidente da Associa-
ção Nacional dos Usuários do 
Transporte de Carga (Anut), Luis 
Henrique Baldez, a reformulação 
do setor abriria espaço inclusive 
para diversificar as empresas que 
utilizam esse modal. “O agrone-
gócio tem carga tipicamente ferro-
viária, e hoje há filas de caminhões 
carregados de soja nos postos bra-
sileiros. É uma ineficiência econô-
mica transportar por rodovias um 
produto ferroviário”, exemplifica.

Trilhos inteligentes
Um programa de investimento 
ferroviário compatível com as atu-
ais demandas logísticas pode levar 
em conta o modelo de estradas de 
ferro eletrificadas. Além de trans-
portar cargas, o sistema de eletri-
f icação pode ser usado para a 
transmissão de energia e ainda ter 
dutos para distribuição de gás e 
dados, por exemplo.

Outra vantagem é a possibilida-
de de utilizar a estrutura para de-
mandas adicionais. Com a mesma 
energia, é possível alimentar o trem 
e os serviços auxiliares como ilumi-
nação e câmeras de segurança.

Estima-se que sistemas ferrovi-
ários eletrificados tenham eficiên-
cia acima de 90%, enquanto nos 
outros tipos de modais a taxa seja 
menor. Além disso, a eletrificação 
traz melhores resultados ao trans-
porte, com rendimentos acima de 
40% quando comparados aos sis-
temas de combustão. 

“Aquele mesmo poste utilizado 
para a rede pode ser aproveitado 
para lançamento de cabos de fibra 
ótica e pegar sinal de TV a cabo. 
Na indústria, hoje você precisa ter 
uma rede de wifi. A agricultura 
também é automatizada, os equi-
pamentos são controlados remota-
mente. A eletrificação permite que 
se criem essas condições”, avalia 
Jean Carlos Pejo, diretor de siste-
ma de transportes Idestra e secre-
tário-geral da Associação Latino-
-Americana de Ferrovias (ALAF).

O Brasil já teve estradas de fer-
ro eletrificadas. Até 1980, o País 
adotava este sistema, mas depois 
passou a usar o modelo dos Estados 
Unidos, em que predomina o uso 
de tração com diesel. Desde então, 
os investimentos em eletrificação 
foram abandonados. Na opinião 
de Pejo, a eletrificação de ferrovias 
é factível em linhas novas. “Para o 
que existe, é muito difícil porque já 
há todo um sistema que trabalha 
com diesel”, explica.

Hoje, há importantes projetos 
de expansão ferroviária, e grande 
parte deles nas regiões Norte e 
Nordeste, onde as dificuldades de 
logística e custo de combustíveis 
favoreceriam o investimento em 
ferrovias eletrificadas. Apesar dis-
so, as propostas existentes até ago-
ra não contemplam a possibilida-
de de eletrificação. “Ao olharmos 
para essas regiões, onde há um 
espaço maior à expansão, temos 
que pensar em constituir modelos 
do século 21. Novos projetos mere-
cem pelo menos uma avaliação de 
eletrificação antes de serem im-
plantados”, afirma Pejo.
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COMO A ELETRIFICAÇÃO PODE AJUDAR  
A REDUZIR AS EMISSÕES DE POLUENTES
•   Em 2013, o Brasil emitiu em torno de 460 milhões de toneladas 

de gás carbônico (CO²).Desse total, 212,2 milhões de toneladas 
vieram dos transportes.

•  A predominância do uso de combustíveis fósseis no 
deslocamento de cargas contribui para isso. No Brasil, 58%  
dos bens produzidos são transportados por rodovias. Na 
Rússia, esse número é de apenas 3% (e 88% são por ferrovias).

•  Na Austrália, 39% do transporte de cargas são por ferrovias. 
Na China, 47%, e nos Estados Unidos, 43%.

•  Ao investir na eletrificação, estima-se que o Brasil possa evitar  
a emissão de 6 bilhões de toneladas de CO² até 2050.

“O sistema elétrico exige um investimento inicial maior, mas os benefícios 
em longo prazo superam estes investimentos. A eletrificação é capaz de 
induzir desenvolvimento social, pois leva consigo outras infraestruturas, 
como energia elétrica e internet, por exemplo, que podem ser usadas  
em cidades remotas”, diz ANDREAS FACCO BONETTI, vice-presidente sênior da Divisão 
Mobility da Siemens do Brasil.

Além do transporte de cargas, 
ferrovias eletrificadas podem 

transmitir energia e dados

COMO O TRANSPORTE COM TRENS PODE MUDAR A ECONOMIA

Investir na melhoria e expan-
são das ferrovias é uma alter-
nativa para superar os desa-

fios do transporte de cargas no 
País. Esse foi um dos temas da pa-
lestra de Luis Henrique Baldez, 
presidente da Associação Nacio-
nal dos Usuários do Transporte 
de Carga. Os resultados desses 
investimentos seriam a redução 
dos custos operacionais, aumento 
da eficiência no escoamento da 
produção e maior competitivida-
de para as empresas.

“Um país desse tamanho co-
mo o Brasil não pode mais ser 
dependente do transporte rodo-
viário, não tem sentido. As em-
presas querem o transporte ferro-
viário, mas não há condições”, 

defendeu Baldez.
Conforme ele, a infraestrutu-

ra brasileira é reconhecidamente 
de baixa qualidade, mas isso pre-
cisa começar a mudar rápido. 
Baldez destacou que cerca de 18 
mil quilômetros de ferrovias es-
tão completamente desativados. 
“São ferrovias que estão abando-
nadas, enquanto o País precisa de 
um transporte eficiente para au-
mentar a competitividade das 
empresas no cenário internacio-
nal”, observou o palestrante.

BALDEZ defendeu a 
modernização do sistema de 

transportes no Brasil
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Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com apoio da Siemens.

Aumento da produtividade, melhoria no desempenho, e gestão das informações estão entre as vantagens para os negócios

SETE BENEFÍCIOS QUE A DIGITALIZAÇÃO 
TRAZ PARA SUA EMPRESA

A
tender às demandas 
do mercado com 
agilidade é o desafio 
de qualquer empre-
sa para se manter 

competitiva. Como resposta, a 
digitalização oferece soluções em 
eficiência e produtividade, o que, 
na prática, se traduz em lucros. 
Levantamento feito pela Siemens 
em 2015, em parceria com a Fun-
dação Dom Cabral, mostra que 
os gestores sabem disso. Dos en-
trevistados, 85% acreditam que 
a digitalização pode aumentar a 
competitividade brasileira.

Mas ainda há desafios. Além 
dos níveis de digitalização serem 
diversos em cada segmento, exis-
te uma crença de que a tecnologia 
só está ao alcance de grandes em-
presas. “Isso não é verdade, por-
que você tem formas diferentes de 
digitalização. O ideal é que cada 
empresa olhe para si e identifique 
seu potencial”, afirma José Bor-
ges Frias, diretor de Estratégia e 
Business Excellence da Divisão 
Digital Factory da Siemens.

DADOS QUE GERAM 
INSIGHTS

A inteligência artificial também 
entra nesse cenário. Ela permite 
que sistemas de qualquer indús-
tria tenham a capacidade de 
absorver informações, interagir, 
decidir e aprender continua-
mente, sem a necessidade de 
programação. “O valor da inte-
ligência artif icial está na capa-
cidade da gestão de dados para 
gerar insights”, afirma Rodrigo 
Kede, presidente da IBM Amé-
rica Latina.

A aplicação é em diversos se-
tores. Um banco pode treinar seu 
sistema para atender aos clientes. 

Não de forma automática, como 
se conhece hoje, mas com capa-
cidade de entender as demandas. 
“Não será preciso pegar o telefo-
ne para tirar uma dúvida. O pró-
prio sistema tem uma capacida-
de cognit iva para responder 
perguntas”, explica Kede.

Mas como ele faz isso? O sis-
tema de inteligência artif icial 
tem um algoritmo que se retro-
alimenta de dados e consegue, a 
partir deles, aprender, cruzar 
informações e formular respos-
tas. É como um ser humano que, 
para se tornar especialista em 

um assunto, estuda tudo sobre 
ele e armazena experiências.

“Existem exemplos na saú-
de. A quantidade de informa-
ções sobre câncer cresce em 
ritmo acelerado. Há uma esti-
mativa de que, para um médico 
se manter atualizado, deveria 
ler 170 horas por semana, o que 
é inviável. O sistema tem a ca-
pacidade de ingerir essas infor-
mações em segundos, e infor-
mar ao médico. Não acredito 
que a máquina substituirá o ser 
humano, ela irá melhorar o pro-
cesso”, diz Kede.

Com a integração de dados é 
possível ter um campo de 
análise muito mais abrangente. 
Isso significa coletar informa-
ções externas que podem 
interferir nos negócios. Uma 
transportadora que tem a meta 
de reduzir acidentes pode 
cruzar dados de sua frota com 
a previsão do tempo, por 
exemplo. Qualquer dado 
disponível pode ser utilizado 
para bater metas, basta utilizar 
as informações da melhor 
maneira possível.

TROCA DE DADOS EM TEMPO REAL
Graças ao maior fluxo de informação, uma indústria 
consegue fazer análises para a tomada de decisões. É 
possível integrar a fábrica e transferir dados de diversos 
departamentos em tempo real: planejamento, engenha-
ria de fabricação, produção e monitoramento da vida útil 
do produto.

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Permite que qualquer sistema tenha a capacidade 
de absorver uma alta quantidade de informações e 
gerar respostas a partir delas. Pode ser aplicada em 
praticamente qualquer indústria, com soluções 
muito variadas. Elevadores que conseguem intera-
gir com os passageiros e exposições de arte podem 
ter uma plataforma que responde às dúvidas dos 
visitantes, por exemplo. O conceito também pode 
ser aplicado em plantas fabris, campos de perfura-
ção de petróleo, indústria do entretenimento e 
diversos outros setores.

PRODUÇÃO EM MASSA CUSTOMIZADA
A flexibilização das linhas de montagem será uma 
realidade cada vez mais presente. O desafio é 
customizar sem perder os benefícios econômicos da 
produção em escala. A partir da digitalização, é 
possível atender pedidos específicos dos clientes.

TESTES NO AMBIENTE VIRTUAL
A digitalização permite o desenvolvimento de gêmeos 
digitais, modelos virtuais que simulam propriedades 
reais de produtos. Isso elimina a necessidade de protó-
tipos, o que diminui custos. Um gêmeo digital pode ser 
aplicado durante o desenvolvimento de uma peça ou 
para melhorar a performance nas mais diversas áreas 
dentro da fábrica.

O atual sistema de desenvolvimen-
to de produtos se baseia no mode-
lo tradicional que, por meio de pes-
quisas, determina quais tendências 
o mercado deseja. A integração 
entre a engenharia de produto e 
engenharia de produção viabiliza a 
redução significativa do time to 
market porque é possível executar 
todas as etapas de testes no am-
biente virtual.

TIME TO 
MARKET 
REDUZIDO E 
PRODUTOS 
INOVADORES 

SOLUÇÕES 
HOLÍSTICAS 
VIABILIZANDO 
NOVOS 
MODELOS DE 
NEGÓCIO

LEITURA DE PRODUTIVIDADE DO MAQUINÁRIO
Sistematizar dados dos maquinários oferece a possibi-
lidade de avaliar a produtividade de cada equipamento 
e, a partir disso, tomar decisões para melhoria da perfor-
mance. Isso também impacta a manutenção preditiva. 
A empresa consegue prever uma quebra com meses de 
antecedência e assim executar uma manutenção sem 
perda de produção, por exemplo.

ALGUNS EXEMPLOS DESSA COOPERAÇÃO:

DIGITALIZAÇÃO

OPORTUNIDADES PARA TODOS OS SETORES

No mundo conectado, da-
dos são conhecimento, e 
conhecimento é produti-

vidade. A digitalização está mu-
dando as estratégias de mercado 
em todos os setores da economia 
e trazendo novas ferramentas 
para as indústrias. O assunto 
foi abordado por Rodrigo Ke-
de, presidente da IBM Améri-
ca Latina e palestrante sobre o 
tema no fórum promovido pela 
Siemens. 

Durante sua apresentação, 
Kede falou sobre as transforma-
ções trazidas pela inteligência 
artificial, tecnologia que permi-
te que sistemas de qualquer in-
dústria tenham a capacidade de 
absorver informações, interagir 
e aprender. 

“Dados são o recurso natural 
do século XXI, o século da re-
volução digital”, disse Kede, 
que mostrou exemplos de como 
a inteligência artif icial já im-
pacta a vida das pessoas, como 
os bonecos-robôs que conver-
sam com as pessoas a partir de 
uma base de dados.

Kede  t a mbém mos t rou 
exemplos de como a digitação 
vem transformando alguns ne-
gócios, como transporte, turis-
mo e entretenimento. “Se me 
falassem há 10 anos que uma 
empresa criaria um aplicativo 
para as pessoas alugarem seus 
quartos ou casa, eu acharia que 
não daria certo. Hoje, o Airbnb 
é uma das maiores empresas do 
mundo”, observou.

Rodrigo Kede falou do impacto da 
digitalização na rotina das empresas
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Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com apoio da Siemens.

Fluxo de informações sistematizadas pode aumentar a produtividade das empresas e gerar resultados

MINDSPHERE

COMO TRANSFORMAR DADOS  
EM CONHECIMENTO E EM NEGÓCIOS 

D
iante de um cenário cada vez mais com-
petitivo, como aumentar a produtivi-
dade, alcançar eficiência e satisfazer 
clientes sem desperdiçar recursos? A 
equação não é simples, mas soluções 

já começam a aparecer. O próximo desafio das em-
presas é transformar dados em informações - hoje 
ferramentas valiosas para os negócios. Cerca de 50% 
de todos os dados mundiais foram criados no último 
ano, e menos de 0,5% foi analisado ou utilizado. To-
dos os dias, 5,5 milhões de novos equipamentos são 
conectados, e estima-se que serão 5 bilhões até 2020.

Nesse contexto, a digitalização encontra espaço e 
começa a ditar as principais tendências para o mer-
cado. É possível conectar informações e coletar dados 
sobre as mais diversas áreas. O próximo passo é ga-
rantir a análise consistente desses dados. Caminhan-
do nesse sentido, a Siemens desenvolveu a MindSphe-
re, plataforma aberta baseada em nuvem que 
conecta dados do mundo real aos recursos de análise 
do mundo virtual. A novidade foi lançada nesta quin-
ta-feira no fórum “Fazendo o Brasil avançar com 
engenhosidade”, em São Paulo.

“Com o MindSphere, a Siemens está fornecendo 
um sistema operacional aberto, baseado em nuvem, 
para a IoT. Nessa plataforma, aplicativos e serviços 
digitais podem ser desenvolvidos, operados e forne-
cidos”, afirma Renato Buselli, vice presidente sênior 
da Divisão Digital Factory da Siemens.

O MindSphere possibilita a identificação precoce 
de problemas potenciais em plantas e equipamentos. 
Fabricantes de máquinas, por exemplo, podem utili-
zar-se da plataforma para monitorar sua própria 
frota de máquinas ou mesmo oferecer como serviço 
ao seu cliente final.

É possível fazer uma analogia com o celular. “O 
Mind Sphere seria o aparelho, a conexão de rede traz 
os dados, e os aplicativos do seu celular são como os 
aplicativos no MindSphere. Você pode baixá-los 
conforme a demanda”, compara Buselli. 

A plataforma atende aos diversos níveis da cadeia 
de valor. “É possível um fabricante de máquinas, por 
exemplo, visualizar e analisar todas as suas máquinas 
nos seus diversos clientes. Sob a perspectiva do clien-
te final, ela permite que ele conecte todas as máquinas 
independentemente da planta e do fabricante”, expli-
ca Murilo Morais, especialista em MindSphere na 
Siemens do Brasil.

EFICIÊNCIA NA MANUTENÇÃO PREDITIVA
A sistematização de informações por meio da MindS-
phere também pode trazer mais eficiência à manuten-
ção preditiva dos equipamentos. Com o aplicativo Ma-
nageMyMachines, por exemplo, é possível detectar 
possíveis problemas e programar uma parada para 
manutenção do maquinário e evitar uma possível que-
bra dos equipamentos.

“Hoje, as manutenções são feitas com base no que 
está em um manual, conforme indicação do fabrican-
te. O problema é que, às vezes, você faz uma parada, 
mas algo não previsto na manutenção programada, 
na sequência, pode virar um problema. Monitorando 
pela Mind Sphere, é possível  antecipar os problemas. 
É muito mais barato do que parar a linha de novo 
para mexer em uma peça”, diz Buselli.

Através dos equipamentos conectados e monito-
rados pelos aplicativos de manutenção preditiva na 
MindSphere pode-se acompanhar a vida útil do ma-
quinário e fazer uma melhor gestão de produção 
para escolher os melhores momentos de paralisação, 
economizando tempo e dinheiro.

BENEFÍCIOS DO MINDSPHERE EM 4 PONTOS-CHAVE:

•  Conecta o mundo real ao 
mundo virtual de forma 
 rápida e fácil 
Na maioria das empresas, os dados 
já estão disponíveis, mas não têm 
seu potencial explorado. O 
MindSphere torna possível 
conectar esses dados de forma 
sistematizada e prática, o que 
possibilita a análise deles e a 
tomada de decisões a partir 
dessas análises. Além disso, tem 
uma estrutura simples e clara, 
desenhada para que os clientes 
possam conectar-se à plataforma 
de forma muito rápida.

•  Cria um ambiente de parcerias 
com outras empresas por meio 
de uma plataforma aberta 
A plataforma aberta permite que 
os clientes possam contar com a 
ajuda de empresas parceiras da 

Siemens na busca por soluções.  
É possível obter suporte em 
treinamentos e consultoria, 
alavancar ações de marketing, 
receber suporte para atividades 
pré-venda e pós-venda, entre 
outros benefícios.

•  Oferece aplicações e serviços 
digitais para segmentos 
específicos que contribuem 
para o sucesso dos negócios 
O MindSphere fornece uma base 
sólida de dados para os aplicativos 
e serviços da Siemens e de 
parceiros, por exemplo nas áreas 
de manutenção preditiva, gestão 
de dados de energia e otimização 
de recursos. É possível ter uma 
visão geral de todos os dados 
conectados, e a ferramenta se 
aplica aos mais diversos 
segmentos.

•  Integração operacional dos 
dados com o gêmeo digital  
para otimizar simulações  
e a engenharia da instalação  
ou do produto 
É possível utilizar gêmeos digitais 
em produtos, processos e 
performances. Nos produtos, um 
gêmeo digital inclui elementos de 
design e análise, o que torna 
possível eliminar a necessidade de 
protótipos e economizar recursos. 
Na produção, um gêmeo digital 
permite uma flexibilidade maior 
para reduzir o tempo de 
planejamento e fabricação. Para a 
performance, as empresas podem 
conectar os dados do produto com 
os dados da planta, maquinário e 
sistemas para extrair e analisar as 
performances. Esses insights 
podem ser aplicados para trazer 
mais competitividade.
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INTERNET DAS COISAS:  
O MUNDO 
CONECTADO
A Internet das Coisas conecta o mundo real 

com o mundo virtual dos dados. Dentro desse 
conceito, milhões de objetos estão conectados 

na internet e podem transmitir informações que serão 
processadas em nuvem, gerenciadas e controladas por 
meio de aplicativos. 

Esse cenário será viabilizado graças ao aumento da 
capacidade de processamento dos computadores, de 
sensores com preços acessíveis e da crescente disponi-
bilidade de dispositivos inteligentes em diversas áreas. 

Os exemplos da aplicação da IoT são amplos, e 
vão desde eletrodomésticos e veículos conectados à 
rede de dados até casas e fazendas inteligentes. 
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