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A Siemens Energy é

líder global no negócio de 

energia

Atuamos em  

> 90 países.

Investimos cerca de 

€1bi anualmente em 

pesquisa e desenvolvimento.

~ 1/6
da geração global de 

eletricidade é baseada em 

nossas tecnologias.

92 mil
colaboradores trabalham em 

equipe para energizar a 

sociedade.1

1 Número de colaboradores em 30 de setembro de 2022



Novembro de 2022

Energizamos sociedades em 

todo o mundo
com base em
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01
Descarbonização por meio da tecnologia
Temos as tecnologias para apoiar nossos clientes na transição para um 

mundo mais sustentável.    

02
Pessoas com responsabilidade 
Temos as pessoas que transformam ideias em realidade para fornecer 

energia confiável, acessível e sustentável. 

03
Parcerias para a inovação
Junto com nossos parceiros, estamos desenvolvendo inovações do futuro.

04
Lucratividade como base
A lucratividade é um pré-requisito de uma empresa bem-sucedida e 

sustentável. Nós focamos no desempenho.
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Descarbonização por meio da tecnologia

Honestamente, não podemos esperar pela 

solução perfeita: Temos tecnologias para moldar 

a transição energética agora.

01

Novembro de 2022 © Siemens Energy, 2022 4



Novembro de 2022 © Siemens Energy, 2022 5

Como uma empresa de tecnologia 

de energia integrada,  

apoiamos nossos 

clientes em toda a 

cadeia de valor da 

energia

Geração de energia de 

baixa ou zero emissão

Gas Services

Siemens Gamesa Renewable Energy

Transporte e 

armazenamento de 

energia

Grid Technologies

Redução das emissões de 

GEE e consumo de 

energia em processos 

industriais

Transformation of Industry



Geração de energia de baixa ou zero emissão por 
meio de serviços e descarbonização
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Em 2021, as emissões de CO2 da produção de eletricidade e de calor atingiram um 

recorde histórico de mais de 14 gigatoneladas. Se todas as usinas movidas a carvão 

mudassem para gás natural, as emissões de CO2 reduziriam pela metade.  

Nossas ofertas 
• Geração de energia de baixa ou zero emissão

• Todas as turbinas a gás sob o mesmo teto: de 4 MW a 600 MW; turbinas a vapor 

de 90 a 1.900 MW e geradores de 25 a 1.300 MVA.

• Turbinas a gás altamente eficientes e de baixa emissão com taxas de rampa mais 

altas, permitem a compensação de energias renováveis flutuantes.

• Recursos de queima de combustível limpo para emissões baixas a zero, e 

recursos líderes de co-combustão de hidrogênio: até 75% de capacidade de co-

combustão de hidrogênio hoje, e 100% até 2030.

• Oportunidades de descarbonização por meio da oferta de serviços, modernização 

e digitalização da frota.

• Descarbonização da geração de calor com inovações exclusivas de bombas de 

calor no segmento de alta temperatura e alto MW.

Gas Services

Visite o nosso site

https://www.siemens-energy.com/br/pt/offerings/power-generation.html


Desempenho recorde mundial: nossa 
turbina a gás da classe HL
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• Junto com a Duke Energy, recebemos o título GUINNESS 

WORLD RECORDSTM para a “usina elétrica a gás de ciclo 

simples mais potente” e “maior taxa de rampa por uma 

usina de turbina a gás de 60 Hz”.

• Nossa turbina a gás da classe HL instalada na Lincoln 

Combustion Turbine Station, da Duke Energy, pode gerar 

energia suficiente para abastecer mais de 300 mil 

residências.

• O início rápido e a capacidade de alta aceleração da 

unidade suportam o aumento de energias renováveis 

apoiando, assim, a meta da Duke Energy de zero 

emissões de carbono na geração de energia até 2050. 

Charlotte
Carolina do Norte, EUA

Gas Services em ação

Mais

© Siemens Energy, 2022

https://press.siemens-energy.com/global/en/pressrelease/siemens-energy-and-duke-energys-gas-power-plant-achieve-guinness-world-recordstm-title


Posição de liderança ao longo 
de todo o espectro eólico
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A energia eólica fornecerá até 20% da eletricidade mundial até 2030.1

Nossas ofertas 
• Fornecedora líder de tecnologia de turbinas eólicas e soluções de serviços para 

energia eólica onshore e offshore.

• Portfólio de produtos versátil, cobrindo uma ampla gama de requisitos de clientes e 

condições de vento. Potência: Até 15 MW offshore e 7 MW onshore.

• As turbinas da Siemens Gamesa geram mais de 127 GW de energia eólica em todo 

o mundo – energia limpa suficiente para abastecer 117 milhões de residências.

• 335 milhões de toneladas de CO2 são evitadas a cada ano por meio de turbinas 

eólicas instaladas da Siemens Gamesa, em comparação com a geração de energia 

de combustível fóssil.

• Serviços prestados para mais de 82 GW de capacidade instalada – no local ou por 

meio de soluções digitais e remotas.

Siemens Gamesa Renewable Energy 

Visite o nosso site1 Fonte: Global Wind Energy Council

https://www.siemensgamesa.com/en-int


A primeira pá de turbina eólica 
reciclável do mundo
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• RecyclableBlade é a primeira pá reciclável do mundo pronta 

para uso comercial offshore e onshore.

• Junto com seu parceiro Aditya Birla Advanced Materials, a 

Siemens Gamesa desenvolveu um novo sistema de resina 

epóxi reciclável que possibilita a separação eficiente da 

resina dos outros componentes no final da vida útil da pá, 

permitindo que os materiais sejam reciclados para novas 

aplicações.

• No projeto de energia eólica offshore Kaskasi da RWE na 

Alemanha, os primeiros RecyclableBlades foram instalados 

em julho de 2021, fornecendo energia limpa. 

Aalborg
Dinamarca

Siemens Gamesa Renewable Energy em ação

Mais

https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2021/09/launch-world-first-recyclable-wind-turbine-blade


Permitindo uma rede confiável, 
sustentável e digital

Novembro de 

2022
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A participação crescente de energias renováveis, o aumento da demanda de energia, 

a infraestrutura envelhecida e a maior complexidade exigem novas conexões, mas 

também a atualização e a renovação das redes existentes. 

Nossas ofertas 
• A rede elétrica é a espinha dorsal da transição energética. A Siemens Energy oferece 

um portfólio de produtos e soluções líderes em transmissão HVDC, estabilização de 

rede e armazenamento, comutadores e transformadores de alta tensão, e tecnologia de 

rede digital.

• A Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) é um facilitador essencial da transição 

energética.

• Com nossa experiência em projetos e know-how em tecnologias de rede, fornecemos 

soluções holísticas para a cadeia de valor de projetos de armazenamento.

• Produtos sem gás F e fluidos ecológicos como éster.

• Produtos e soluções digitais de última geração por meio de dispositivos de rede 

conectados a IoT1 equipados com computação de borda, análises e Inteligência 

Artificial (IA).

• Serviços para produtos, sistemas e soluções de transmissão de energia.

Grid Technologies 

1 Internet das Coisas Visite o nosso site

https://www.siemens-energy.com/br/pt/offerings/power-transmission.html


Conectando o primeiro parque eólico 
offshore de Nova York em escala de 
utilidade pública à rede

Novembro de 2022
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• Primeiro projeto de conexão de rede HVDC offshore nos 

EUA, implantando uma tecnologia que reduzirá perdas de 

transmissão em longas distâncias.

• Energia limpa para quase 600 mil residências no estado de 

Nova York.

• Sunrise Wind apoiará a meta de Nova York de 100% de 

eletricidade limpa até 2040.

• Até agora, a Siemens Energy já conectou redes offshore ao 

continente 21 vezes, trazendo mais de 12 gigawatts de 

energia eólica para residências na Europa. 

Estado de Nova York
Estados Unidos 

Grid Technologies em ação

Leia mais

https://press.siemens-energy.com/global/en/pressrelease/green-energy-new-york-siemens-energy-will-connect-states-first-utility-scale-offshore


Descarbonizando o setor industrial
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O setor industrial global responde por 30% das emissões e ~38% do consumo de 

energia.1 O setor precisa reduzir as emissões em 5 Gigatoneladas por ano. 

Nossas ofertas
• Aumentar a eletrificação e a eficiência são fundamentais, e a demanda por H2 verde 

e combustíveis derivados aumentará.

• Possibilitamos a descarbonização do setor industrial e a transição para processos 

sustentáveis, via uma forte base de clientes industriais, uma rede global, diversas 

tecnologias e capacidades integradas de execução.

• Nossas ofertas incluem: 

• Eletrolisadores de hidrogênio e soluções Power-to-X – a chave para a produção de 

H2 e e-combustíveis

• Soluções EAD2 integradas – críticas para otimização e eletrificação de processos

• Turbinas e geradores industriais a vapor permitem operações com maior eficiência 

energética

• Compressores turbo e alternativos – componentes fundamentais para transporte, 

armazenamento e processamento de hidrogênio

• Serviços avançados cobrem a vida útil dos ativos

1 Fonte: IEA

2 Eletrificação, automação, digitalização

Transformation of Industry

Visite o nosso site

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/industrial-applications.html


Produzindo combustível limpo
a partir do vento e da água
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• A primeira instalação comercial para produzir combustíveis 

neutros para o clima está atualmente em construção na 

província de Magalhães.

• Os eletrolisadores da Siemens Energy produzirão 

combustível neutro em CO2, usando energia eólica verde de 

baixo custo.

• A produção aumentará para mais de 550 milhões de litros de 

e-combustíveis anualmente até meados da década.

• Os combustíveis sintéticos emitem 90% menos CO2 do que 

os combustíveis fósseis, e podem dar uma contribuição 

fundamental para a descarbonização do transporte.

• Além da Siemens Energy, Porsche e HIF (líder do projeto), 

Enel, ExxonMobil, Gasco e ENAP estão participando do 

projeto Haru Oni.

Punta Arenas
Chile

Transformation of Industry em ação

Saiba mais

https://www.siemens-energy.com/global/en/news/magazine/2021/haru-oni.html
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Pessoas com Responsabilidade

Honestamente, a tecnologia por si só não fará a 

diferença: são as nossas pessoas que colocam a 

sustentabilidade em ação.
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Sustentabilidade integrada 

nas decisões de negócios

• Revisões regulares de progresso pela 
Diretoria Executiva e o Conselho de 
Sustentabilidade

• Componente ESG nos incentivos de 
longo prazo da alta administração

• Critérios ESG para alocação de P&D 
e estratégia de portfólio

• Valor de CO2 a €100 em investimentos 
em infraestrutura

Destaques do nosso 

programa de 

sustentabilidade

• Abordagem de descarbonização ao 
longo de toda a cadeia de valor

• Buscamos a máxima circularidade em 
todos os nossos produtos e processos

• Gestão de saúde e segurança
ancorada na política de EHS e 
certificada pela ISO 45001

• Iniciativas de engajamento com a 
sociedade focam em impulsionar a 
transição energética, acesso à 
educação e comunidades sustentáveis

Sustentabilidade 

é uma oportunidade de negócio e 

parte central da nossa estratégia

Divulgamos o nosso 

progresso de forma 

honesta

Divulgação anual de progresso em 

nosso Relatório de Sustentabilidade:

A transparência é atestada pelas 
classificações ESG:

Nosso Relatório de Sustentabilidade 2021

Novembro de 2022
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https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:f9cc58e5-e334-4b64-8fe6-ffa989192b6a/siemens-energy-sustainability-report-2021.pdf?ste_sid=4e3694e7ebb07fe965a66ba066c6a2a5
https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:f9cc58e5-e334-4b64-8fe6-ffa989192b6a/siemens-energy-sustainability-report-2021.pdf?ste_sid=4e3694e7ebb07fe965a66ba066c6a2a5
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Descarbonização
• Neutralidade climática em nossas próprias operações até 2030

• Aspiração de zero emissões em toda a cadeia de valor em 

linha com a meta de 1.5°C

• Metas 2030: -30% emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

por Euro gasto (vs. 2018), e -28% emissões GEE de produtos 

vendidos (vs. 2019)

Diversidade de gênero
25% até 2025 | 30% até 2030 
(Percentual de mulheres em cargos de alta liderança)

Segurança
Líder em segurança na nossa indústria por meio das 

atividades lançadas em nosso programa “Zero Harm”

Nossas metas

Descarbonizando o nosso 

negócio
• Produtos, serviços e soluções 

descarbonizadas para clientes

• Neutralidade climática das operações 

próprias

• Cadeia de suprimentos descarbonizada

Operações responsáveis
• Conservação de recursos

• Compliance e integridade

• Direitos humanos

• Engajamento com a sociedade

• Saúde e segurança ocupacional

• Inclusão e diversidade

• Desenvolvimento de pessoas

• Engajamento dos colaboradores

• Administração de produto

Nosso foco

Compliance 
Tolerância zero em relação a corrupção, violações do princípio 

da concorrência leal e outras violações da lei

Nosso Programa de Sustentabilidade

é sustentado por 

metas ambiciosas
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Nossas pessoas são 

o nosso ativo 

mais importante

92.000 Colaboradores trabalhando 
em mais de 90 países1

22% Mulheres em cargos de alta 
liderança2

€69m investidos em educação 
continuada no ano fiscal de 2022

~1.900 trainees e alunos trabalhadores 
somente na Alemanha

© Siemens Energy, 2022 17

Nosso portal de 

empregos

1 Status: 30 de setembro de 2022

2 Em nosso segmento de reporte Gas and

Power, em 1º de outubro de 2022

https://www.siemens-energy.com/br/pt/company/jobs.html
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Parcerias para a inovação 

Honestamente, não podemos fazer isso sozinhos. 

Inovar o futuro da energia é importante demais 

para ser deixado em silos. 

03
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Colaboradores em P&D

5.3001

Investimento líquido em P&D

~ €1,1bn1

1 FY 2022 (inclui a SGRE) | 2 QS World University Rankings by

Subject 2022: Engineering & Technology

Estamos 

impulsionando a 

inovação com 

nossos parceiros

Parceiros-chave de P&D

das 25 melhores universidades 

ranqueadas do mundo210
Startups através da Siemens Energy 

Ventures (externos/internos) 22

Centros de Inovação 
4 Centros de Inovação globais estabelecidos 

para impulsionar parcerias & cocriação:

Orlando, Estados Unidos

Berlim, Alemanha

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Shenzhen, China

Siemens Energy Ventures

http://www.siemens-energy.com/seventures


Power-to-X

Calor e processos industriais 

descarbonizados
Armazenamento de energia

Intervenções de serviço 

baseadas em condição

Redes resilientes e 

confiabilidade

Novembro de 2022 © Siemens Energy, 2022 20

Nós focamos em

5 campos de 

atuação
para moldar o mundo 

energético de amanhã

Saiba mais

https://www.siemens-energy.com/global/en/priorities/future-technologies.html


Fechando o espaço na infraestrutura 
de energia
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• Na África Subsaariana, cerca de 600 milhões de pessoas não têm 

eletricidade accessível, confiável e limpa. A maioria das pessoas 

sem eletricidade vivem em áreas rurais, longe da rede principal.

• Embora existam soluções para a geração de energia 

descentralizada, os desenvolvedores de projetos locais têm 

dificuldade em obter o financiamento necessário. 

• Um grupo de colaboradores da Siemens Energy, com o apoio da 

Siemens Energy Ventures, está desenvolvendo uma solução para 

conectar investidores de impacto a projetos viáveis, mostrando o 

impacto social e ambiental.

• Como projeto piloto, a equipe criou uma plataforma de doação 

baseada em blockchain para energizar um vilarejo no Senegal, 

junto com o desenvolvedor do projeto, Africa GreenTec. Uma 

solução de minirrede solar fornece eletricidade para até 2.000 

pessoas. Cada financiador pode ver o impacto ambiental na 

plataforma. 

Ndiob
Senegal

Inovação em ação

Saiba mais

https://www.siemens-energy.com/global/en/news/key-topics/connect2evolve.html
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Lucratividade como base

04

Honestamente, boas ideias não são suficientes. 

A segurança energética requer um negócio 

forte, seguro e lucrativo.
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Áreas de Negócio

Siemens Gamesa

Renewable Energy

Negócios geridos de forma 

independente

Grid TechnologiesGas Services Transformation

of Industry

Estrutura da nossa empresa
apoiando nossos clientes em toda a cadeia de valor da energia

• Sustainable Energy Systems

• Electrification, Automation, Digitalization

• Industrial Steam Turbines & Generators

• Compression

© Siemens Energy, 2022
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Como uma empresa de tecnologia de energia integrada
nosso objetivo é aumentar o foco no cliente, a transparência e a responsabilidade

Isso está refletido na nova estrutura da empresa

Siemens Gamesa

Renewable Energy 

CEO CFO  Global FunctionsGrid Technologies Transformation

of Industry

Gas Services

Jochen EickholtChristian Bruch Maria Ferraro Vinod PhilipTim Holt

Anne-Laure

de ChammardKarim Amin

Diretoria Executiva
Segmentos de reporte

Nosso modelo operacional foca em 

Excelência operacionalEstratégia de mercado unificadaEstruturas claras Inovação focada
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Entrada de pedidos

€38,3bn

Pedidos em carteira 

€97,4bn

Lucro líquido básico por ação

€(0,56)

EBITA ajustado antes dos 
itens especiais

€379mn

Margem EBITA ajustada 
antes dos itens especiais

1,3%

Faturamento líquido

€29,0bn Europa, C.I.S., Oriente Médio, África: €.14,7bn 

(Alemanha = €2,7bn)  

Américas: €8,5bn

(dos quais EUA = €4,4bn)

Ásia, Austrália: €5,8bn

(dos quais China = €1,5bn)

Nosso release de resultados

Nosso desempenho financeiro no exercício fiscal de 2022

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:7b2b21ea-14fe-4edc-9617-2e1e932a82ed/2022-11-16-siemens-energy-q4-earnings-release-including-guidance.pdf?ste_sid=3424c8f844f0422a31b71f1413267e72
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Nosso desempenho financeiro no                

4º trimestre do exercício fiscal de 2022

Restricted © Siemens Energy, 2022 | Author, Department

Faturamento líquido

€7,1bn
Pedidos em carteira 

€98,8bn
Entrada de pedidos

€12,2bn

Lucro líquido básico 
por ação

€0,60

EBITA ajustado antes 
dos itens especiais

€282m

Margem EBITA ajustada 
antes dos itens especiais

4,0%

Release de resultados 4Tri2022

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:7b2b21ea-14fe-4edc-9617-2e1e932a82ed/2022-11-16-siemens-energy-q4-earnings-release-including-guidance.pdf?ste_sid=3424c8f844f0422a31b71f1413267e72
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Nossa perspectiva financeira para o exercício 

fiscal de 20231

1 A perspectiva para a Siemens Energy não assume grandes impactos financeiros negativos da COVID-19 ou outros eventos relacionados a pandemia, nenhuma deterioração adicional na cadeia de 

suprimentos, e no ambiente de custos de matérias-primas, e exclui encargos relacionados a questões legais e regulatórias. | 2 Comparável, ou seja, excluindo conversão de moeda e efeitos de 

portfólio. | 3 Lucro: Lucro antes do resultado financeiro, imposto de renda, despesas de amortização relacionadas a ativos intangíveis adquiridos em combinações de negócios e depreciações de ágio

Perspectiva Siemens Energy FY 2023 Premissas por Área de Negócio FY 2023 

Crescimento 

de receita2

Margem de lucro3

antes dos IE

Crescimento 

de receita2
Margem de lucro3

antes dos IE

Gas Services 0 – 4% 9 – 11%

Grid Technologies 5 – 9% 6 – 8%

Transformation of Industry 5 – 9% 3 – 5%

SGRE Em linha com o plano de negócios

3 – 7% 1 – 3%

Esperamos uma redução significativa do 

prejuízo líquido em relação ao exercício 

fiscal de 2022.

Esperamos que o fluxo de caixa livre antes 

dos impostos esteja em uma faixa negativa 

de baixa a média de três dígitos em 

milhões.



Nós energizamos a sociedade

Novembro de 

2022
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Siemens Energy é uma marca licenciada pela Siemens AG.

Obrigado!

Fique em contato conosco:

Siemens Energy AG
Otto-Hahn-Ring 6

81739 Munique

contact@siemens-energy.com

Para perguntas sobre a apresentação da nossa empresa: 

CompanyPresentation@siemens-energy.com

Siemens Energy nas redes sociais:

Encontre mais informações no nosso site:

siemens-energy.com

© Siemens Energy, 2022
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