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Nunca comprometemos a segurança

TRIR
Cálculo da taxa total de lesões registráveis

Número de casos registráveis x 1.000.000 horas
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SGRE Target

Qualquer colaborador tem o direito e 

obrigação de parar uma atividade que não 

apresente as condições adequadas de 

segurança;

Todos os colaboradores tem obrigação de 

tomar as ações necessárias para estabelecer 

as condições adequadas de segurança para o 

retorno da atividade



#1 OEM Crescimento Global nos últimos 12 meses em acordo 
com o relatório da consultoria MAKE

*Dados de junho de 2017   

Quase

€ 10 bilhões
de backlog

na unidade de serviço

Em 2016, mais de

 € 1,1 bilhão
em receita 

Mais de

6.000
funcionários na nossa unidade 

de negócio

55,1 GW
em serviço

55
países com

unidades de serviço

Mais de

28.000
aerogeradores com prestação 
de serviços ao redor do mundo



Resumo das Operações no Brasil

(566 MW)

Paraíba

(288 MW)

Pernambuco

Escritório Central

São Paulo

(1005 MW)

Rio Grande do Norte

(790 MW)

Ceará

(957 MW)

Bahia - Fábrica de Camaçari

(514 MW)

Rio Grande do Sul

(476 MW)

Piauí
Contratos de longa duração

• 477 MW em contratos Multitecnologia (OOEM)

• Unidade Fabril, Universidade, Estoque central, 

Centro de reparos em Camaçari-BA

• Escritório Central em São Paulo.

• 4.559 MW presença local

• 3.896 MW em operação

• 663 MW em construção



Queremos ser o parceiro de sua escolha em energia por...

Contratos ajustáveis a sua estratégia

Competências técnicas localizadas

• Operação regionalizada;

• Presença de Engenharia no Brasil dedicado à operação priorizando o atendimento

e com conhecimento das condições locais

 Suporte a “troubleshooting”

 Grandes componentes (“drive train”, gerador, pás,…) 

 SCADA

 Intercâmbio técnico globalizado

Alto nível de conhecimento da cadeia de suprimentos

• Localização da cadeia de suprimentos

• Centro de Distribuição na Bahia para suporte aos estoques locais



Big Data

Incremento da confiabilidade 

operacional dos ativos para 

maximar a geração 

Elevado investimento e P&D em análise de dados, IoT, visando:

- Aumento de confiabilidade operacional;

- Extensão da vida útil dos aerogeradores;



Escolha o contrato que você precisa

Wind Park Operations

BoP, eBOP, 

Scheduled

Service

Remote

Diagnostic Services

Major Component

Minor Component

Technical forum

Flexibilidade para ajusstar 

escopo contratual para 

adequar a estratégia de cada  

cliente

A SGRE está comprometida em prover aos seus clientes, com flexibilidade, o serviço de valor agregado alinhado com 

suas necessidades operacionais

Grid management &

compliance
Diferentes perfis e estratégias de clientes

Maximizar Geração

Local

Grande

Gerador tradicional

Global

Pequeno

Industrial



Título presentación / Presentation Title

Abordagem de parceiria com nossos clientes…

… de modo a maximizar a sua geração de energia

Obrigado!

Marcio Miracca, Gerente de Service

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO 
Telefone +11 3096-4444 ext 33319
marcio.miracca@siemensgamesa.com


