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As mudanças climáticas são uma grande ameaça para a 

humanidade. Como disse Christian Bruch, CEO e diretor de 

sustentabilidade (CSO) da Siemens Energy, chegou a hora de 

mudar radicalmente e descarbonizar nosso sistema energético. 

Como combater agora 
as mudanças climáticas?

Entrevista: Oliver Sachgau    Fotos:Götz Schleser
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Em uma conversa no espaço Futurium, a “Casa do Futuro” de Berlim, 
Christian Bruch estabelece um caminho a seguir para a Siemens 
Energy e o mundo como um todo.

Christian, o mundo está longe de onde precisa estar para cumprir as 
metas do Acordo de Paris. Estamos chegando em um momento 
crítico. Por que ainda há tanta hesitação em fazer o que é necessário 
para cumprir essas metas?

Eu não diria hesitação. A transformação pela qual precisamos passar 
é complexa e gigantesca. Podemos ver que os elementos com que 
estamos trabalhando hoje são insuficientes. O relatório do IPCC 
[Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas] mostrou que 
temos que agir rápido, e temos que agir de forma diferente. 
Precisamos reunir todos os stakeholders para mudar de marcha. 
 A hora de agir é agora.

Os efeitos das mudanças climáticas são sentidos de forma desigual, 
afetando algumas áreas do mundo muito mais do que outras, 
especialmente os países em desenvolvimento e o sul do planeta.
Como você encara a disparidade entre onde a mudança climática 
está afetando mais as pessoas e onde temos mais recursos para 
enfrentá-la?

Precisamos de fato de soluções distintas em diferentes partes do 
mundo. Ao mesmo tempo, como assinala claramente o Acordo de 
Paris, na questão da sustentabilidade, o mundo desenvolvido tem 
obrigação de apoiar o mundo em desenvolvimento para enfrentar os 
desafios no fornecimento de energia. Nós do mundo desenvolvido 
não cumprimos esse compromisso. Precisamos reconhecer que no 
mundo em desenvolvimento, em particular, o aumento na demanda 
de energia será enorme. Se o mundo em desenvolvimento não 
conseguir enfrentar esse desafio, não seremos capazes de mitigar a 
mudança climática, o que acabará prejudicando também o mundo 
desenvolvido.

O portfólio atual da Siemens Energy é composto por tecnologias 
convencionais e descarbonizadas. Ao mesmo tempo, a Siemens 
Energy quer ser o parceiro de escolha para a transição energética. O 
que isso significa para o seu portfólio? 

Não existe uma bala de prata para a transição energética, seja ela 
solar, eólica ou por meio do uso do hidrogênio. Vamos precisar de 
uma série de tecnologias – e para o período de transição, 
precisaremos de tecnologias convencionais. Por isso, acredito que 
seja um ponto forte ter o que chamamos de elementos de portfólio 
descarbonizados e tecnologias convencionais como as turbinas a 
gás, pois nossos clientes têm o mesmo problema. Posto isso, nosso 
portfólio seguramente vai mudar daqui para a frente. Isso é fato. 
Concentramos nossos investimentos de €1 bilhão/ano em P&D em 
tecnologias que são importantes para um mundo de energia 
descarbonizado.  

Você já comentou no passado sobre a importância de combinar 
tecnologias. Por que mudar para gás ajudaria a descarbonizar? Isso 
não seria apenas adotar uma meia medida?

Em primeiro lugar, se você pode produzir energia a partir de uma fonte 
renovável, essa é a melhor solução para fazê-lo. Ninguém questiona isso. 
Mas se você tem uma situação hoje em que 70% das emissões de CO2 na 
produção de energia são causadas pelo uso de carvão, a tarefa mais urgente 
é como interromper e substituir isso. Se o gás nos ajuda a cortar as emissões 
de CO2 em dois terços em relação ao carvão, então esta é a medida certa 
para reduzir as emissões de CO2 no curto e no médio prazo Ele ainda será a 
tecnologia e abordagem certa daqui a 10 anos? Provavelmente não, mas, 
para mim, o importante é parar de falar sobre metas de longo prazo e 
começar a lidar com algumas coisas agora.

A Siemens Energy tem como meta ser alimentada em 100% por energia 
renovável até 2023, de modo a se tornar neutra em relação ao clima até 
2030. Como vocês estão se saindo em relação a essas metas? 

Estamos no caminho certo e não há dúvida de que atingiremos a meta de 
sermos neutros em relação ao clima em nossas operações até 2030. Alcançar 
essa meta obviamente requer reduzir as emissões, mas também teremos de 
compensar as emissões a partir de 2030.  

Você acredita que tem se tornado mais importante falar de como nós, 
indivíduos, usamos a eletricidade ou sobre a forma como as empresas 
geram energia? 

Essa é uma pergunta muito importante porque subestimamos a relevância 
das pessoas. Se não mudarmos a forma como consumimos energia, não 
resolveremos o problema. Precisaremos considerar todos os três elementos 
– como geramos eletricidade, como a distribuímos e armazenamos e como a 
consumimos – e todos temos um papel como indivíduos de lidar com isso. 
Teremos que mudar, todos nó

Oliver Sachgau é um escritor e jornalista germano-canadense que vive em Berlim e 
escreve sobre tópicos financeiros. Seus trabalhos são publicados na Bloomberg, 
Washington Post, Fortune e Independent.

O museu Futurium, em Berlim, é um ponto de encontro para apresentar e trocar 
informações sobre ciência, pesquisa e inovação – o espaço ideal para uma conversa com 
Christian Bruch sobre o futuro da sustentabilidade no setor de energia.
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Nossa estrutura
Na Siemens Energy, nossa missão é empoderar nossos clientes para 
atender à crescente demanda por energia, realizando a transição para um 
mundo mais sustentável. Com nossas tecnologias inovadoras e vasta 
experiência no setor, estamos comprometidos com descarbonizar os 
sistemas globais de energia e impulsionar a transição energética.

Nosso amplo portfólio de produtos, soluções e serviços cobre quase toda a 
cadeia de valor de energia, de tecnologias convencionais a renováveis. Isso 
inclui turbinas a gás e eólicas, usinas híbridas operadas com hidrogênio, 
soluções de acesso à rede de alta tensão e transformadores de alta tensão. 

Por trás da Siemens Energy há uma equipe global com mais de 91 mil 
colaboradores dedicados trabalhando em 90 países. Nossa empresa está 
estruturada em torno de dois segmentos, Gas and Power (GP) e Siemens 
Gamesa Renewable Energy (SGRE), sob os quais operamos as seguintes 
Divisões:

Visão geral da empresa

Gas and Power (GP) 

• Generation: Fornecemos produtos, soluções e serviços altamente 
eficientes para a geração de energia convencional. Reduzimos as 
emissões de carbono de ativos existentes e desenvolvemos tecnologias 
que serão cruciais no futuro para a descarbonização de aplicações de 
geração de energia.

• Industrial Applications: Apoiamos nossos clientes industriais em seus 
negócios e atividades convencionais na transição energética, 
fornecendo produtos, soluções e serviços rotativos, elétricos, de 
automação e digitais seguros, confiáveis e altamente eficientes.

• Transmission: Estabelecemos parcerias com nossos clientes para 
construir e operar infraestruturas de rede eficientes. Oferecemos 
produtos confiáveis, soluções e serviços de última geração, 
aperfeiçoados com funções digitais para atender à crescente demanda 
por eletrificação sustentável.

• New Energy Business: Nós moldamos a economia do hidrogênio 
verde. Estamos desenvolvendo tecnologias e aplicações que são 

urgentes para a descarbonização em escala industrial e acoplando 
setores econômicos a fontes renováveis de energia.

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)

Energia eólica: Por meio da nossa participação majoritária na SGRE, 
somos um dos principais fornecedores de soluções de energia eólica em 
90 países. A SGRE opera com um modelo de negócios flexível e atua em 
dois segmentos:

• Wind Turbines (Onshore e Offshore), o que abrange as etapas de 
projeto, desenvolvimento, fabricação e instalação de turbinas eólicas;

• Service.

 

 

Entrada de 
pedidos

(em bilhões de €)

~ 33
  

~ 28.5

Faturamento  
líquido

(em bilhões de €)

~ 84

Carteira de 
pedidos

(em bilhões de €)

Indicadores financeiros
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Na Siemens Energy, acreditamos que tecnologias inovadoras são a chave 
para combater a mudança climática. Como uma das principais empresas 
de tecnologia de energia do mundo, estamos em posição única para 
impulsionar a transição energética. Nossa vasta experiência no mercado 
de energia nos torna o parceiro de escolha de nossos clientes em sua 
jornada para um futuro mais sustentável.

Para manter nosso foco, baseamos nossa estratégia empresarial em torno 
de três pilares –- geração de energia de baixa ou zero emissão, transporte 
e armazenamento de energia, assim como na redução da nossa pegada de 
gases de efeito estufa e do consumo de energia em processos industriais.

Foco estratégico

Nosso Programa de Sustentabilidade está integrado à estratégia da nossa 
empresa. O programa é estruturado em torno de tópicos que nos ajudam a 
contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) mais 
relevantes e a ser um líder em sustentabilidade no setor. 

Os ODSs e suas respectivas metas estão promovendo um novo entendimento 
de como o desenvolvimento econômico pode ser conciliado com os desafios 
sociais e ambientais. Para garantir que nossos esforços tenham o maior 
impacto, focamos nossas atividades nos ODSs 5, 7, 8, 9 e 13. 

No centro do nosso Programa de Sustentabilidade está o objetivo de 
descarbonizar os sistemas de energia ao longo de toda a cadeia de valor. 
Mediante nosso compromisso com operações responsáveis, também 
estamos alavancando o impacto social da Siemens Energy.

Nossos primeiros resultados da Classificação ESG mostram que  estamos no 
caminho certo para liderar a transformação energética. Você pode 
encontrar mais informações sobre nossas ambições e programa no  

Relatório de Sustentabilidade 2021.

 

Nosso Programa de Sustentabilidade

Nós  
energizamos  
a sociedade

Descarbonização 
do nosso negócio

Operações 
responsáveis

• Cadeia de  
    suprimentos descarbonizada 

• Treinamento & educação

• Engajamento com a sociedade

• Transformação cultural

•  Neutralidade climática 
de nossas próprias  
operações

• Inclusão & diversidade

• Direitos humanos

• Compliance & integridade

•  Produtos,  
serviços e soluções  
descarbonizados  
para os clientes

• Administração de produtos

• Preservação de recursos

• Saúde & segurança ocupacional

Focamos o crescimento da nossa empresa com base em três pilares 
estratégicos:

Geração de energia 
de baixa ou zero 
emissão

Nossos pilares estratégicos

Redução da nossa pegada 
de gases de efeito estufa e 
do consumo de energia em 
processos industriais 

Transporte e 
armazenamento de 
energia
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Destaques do desempenho em sustentabilidade

Clientes e inovação
A inovação é essencial para criar o futuro. Valorizamos a cocriação e trabalhamos 
com nossos clientes para descarbonizar os sistemas de energia.

A inovação é o cerne do nosso negócio. Nossa abordagem simples, 
rápida e unificada de pesquisa e desenvolvimento (P&D) possui três 
elementos:

45 
Net Promoter Score (NPS)¹

€ 1,2 bilhão 
Investimento em P&D

Focar 
Selecionamos, 

priorizamos e  

nos comprometemos 

com ideias a partir 

de uma perspectiva 

estratégica

Acelerar 
Aceleramos ideias até 

sua maturidade por meio 

de canais dedicados

Sustentar 
Buscamos retornos  

tangíveis e criação de 

valor mensurável

¹Índice que mede a disposição dos clientes em recomendar os produtos ou serviços de uma empresa a outros.

Descarbonização

Neutralidade climática  

em nossas próprias 

operações  

até 2030

SGRE: emissões líquidas zero até 2040

Cadeia de valor 

descarbonizada

Produtos,  

serviços e soluções  

descarbonizadas

Nossa estratégia para descarbonizar os sistemas globais de energia é parte 
fundamental de nossos esforços para sermos o parceiro e líder da transição 
energética. Aceleramos a descarbonização ao longo da cadeia de valor:

Meta de redução de 
emissões

relativas ao Escopo 

1 + 2 GHG ³ até  2030:  

46%

² kg CO2e/€ PVO gasto, ano base 2018; segmento de reporte GP.;³ da base de 2019; segmento de reporte GP.  
⁴ SBTi = Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência.

Meta de redução  

de emissões relativas  

ao Escopo 3 GHG 

em nossa cadeia de 

suprimentos até 2030²:  

30%

Status 9%

Meta de redução  

de emissões de SF6 

comparado a 2019:  

60%

Status 43%

Status 36% Status 9%

Status 76%

Compromisso  

via SBTi⁴:  

28% 
de redução de gases 

GHG no uso de 

produtos vendidos  

até 2030³

Meta:  

100% 
de energia renovável 

até 2023

 

☐  Veja o Relatório de Sustentabilidade 2021 da SE
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Subestação do futuro livre de SF6

A subestação do futuro, operada pela Netze BW, utiliza o sistema de 
subestação isolada a gás (GIS) SF6-gas free e F-gas-free Blue de alta tensão 
e entrará em operação no sul da Alemanha no final de 2022. Ela usa 
tecnologia GIS a vácuo e Clean Air como meio isolante, em vez de SF6 e 
outros gases fluorados, o que torna sua operação neutra em relação ao 
clima. Esta subestação Blue também é mais econômica em sua operação e 
ao longo de seu ciclo de vida, com menos manutenção, menos custos de 
reporte de acordo com os regulamentos de gases fluorados e sem impacto 
em termos de saúde e segurança (devido ao não uso de gases fluorados). 
Em Burladingen, na Alemanha, a subestação economiza 100% das emissões 
de CO2 relacionadas ao gás fluorado. A Siemens Energy possui atualmente 
50 baias GIS Blue (subestações compostas por várias baias com conexão a 
consumidores de energia e centrais elétricas) para 145 kV em operação no 
mundo, com outras 300 encomendadas na Europa e nos EUA.

H2 Orange: unindo forças na pesquisa de hidrogênio

A Siemens Energy, a Duke Energy e a Universidade de Clemson se uniram para 
estudar o uso de hidrogênio para armazenamento de energia e como fonte de 
combustível de baixo ou zero carbono. A ideia é produzir energia na usina 
combinada de calor e energia da Duke Energy, situada na Universidade de 
Clemson, na Carolina do Sul. 

Chamado de H2 Orange, o projeto-piloto foi lançado em março de 2021 e  
inclui estudos sobre produção, armazenamento e coqueima de hidrogênio 
com gás natural. Os estudos avaliarão várias formas de produzir hidrogênio, 
incluindo o hidrogênio verde, que é gerado a partir da água e não tem 
subprodutos.

O hidrogênio também tem o potencial de armazenar maiores quantidades de 
energia de forma mais eficiente e por mais tempo do que a tecnologia atual 
de baterias de íon-lítio.

Eletrificando as balsas da Noruega

A empresa de transporte norueguesa Bastø Fosen é uma subsidiária da 
Torghatten ASA. A empresa opera as balsas entre Horten e Moss e visa 
aumentar seu compromisso ambiental na rota de balsas mais 
movimentada da Noruega. A Siemens Energy Marine foi contratada para 
construir uma nova balsa operada por bateria e modernizar duas outras. 
Com opções de carregamento no cais em Moss e Horten, mais de 6 
milhões de litros de diesel serão economizados anualmente, levando a 
uma redução de 75% em suas emissões anuais de CO2. 

Nossa subestação de alta tensão opera com neutralidade climática em Burladingen

Deixando o diesel para trás: balsas elétricas para a rota mais movimentada da Noruega

Exemplos selecionados de inovação e descarbonização

E-combustível a partir do vento e da água

Aproveitando os ventos fortes de Magallanes, no extremo sul do Chile, o 
projeto Haru Oni é a primeira usina integrada e comercial de grande escala do 
mundo a produzir e-combustível neutro para o clima. A planta converte 
energia eólica, água e CO₂ capturados do ar em hidrogênio verde. Em seguida, 
o produto é refinado gerando e-Metanol, um transportador de energia líquida 
que emite cerca de 90% menos CO2 do que seu correspondente fóssil.  
A Siemens Energy trabalhará ao lado de várias empresas internacionais 
lideradas pela Highly Innovative Fuels no projeto, que pretende produzir mais 
de 550 milhões de litros de e-combustível até 2026.

Haru Oni: primeira planta de grande escala a produzir e-combustível doE hidrogênio verde

Fechando o ciclo com DecomBlades

Lançado em 2021, o "DecomBlades" é um projeto de três anos que está 
testando a viabilidade comercial da reciclagem de pás de turbinas eólicas 
usando soluções sustentáveis. O consórcio que compõe o projeto, do qual 
a SGRE faz parte, já recebeu financiamento do Innovation Fund Denmark. 
O projeto engloba três processos específicos: a trituração das pás dos 
aerogeradores para que o material possa ser reaproveitado em diferentes 
produtos e processos; o uso do material de pás trituradas na produção de 
cimento; e, por fim, um método para separar o material compósito em 
altas temperaturas, também conhecido como pirólise. 
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²Excluindo construção e outros resíduos. ¹ Número de incidentes reportáveis (TRI) x 200.000/horas de trabalho executadas.

Saúde & segurança ocupacional 
Prover um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os 
colaboradores, parceiros, contratados e fornecedores é nossa maior prioridade.

0.49 
Taxa Total de Incidentes 

Reportáveis (TRIR) de 

colaboradores¹

Administração de produto
Nossa abordagem de administração de produto inclui todos os aspectos 
ambientais, com um forte foco na adaptação às mudanças climáticas e na 
eficiência dos recursos.

71% 
do portfólio coberto  

por Análises do Ciclo 

de Vida (LCA)

Conservação de recursos
Buscamos minimizar nosso impacto no meio ambiente. Nossos sistemas 
de gestão ambiental são baseados nos princípios e elementos das 
normas internacionais ISO 14001 e 50001 ou em auditorias energéticas.

4,10 milhões m3 
Consumo de água

82% 
Percental de 

reciclagem²

Estrutura Zero Harm
Promovemos uma forte cultura Zero Harm, que visa prevenir lesões às 
pessoas e efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente.

4 
Princípios

6 
Comporta 

mentos

8 
Essenciais

☐  Veja o Relatório de Sustentabilidade 2021 da SE

Destaques do desempenho em sustentabilidade
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Trabalhando rumo ao resíduo zero

Na Siemens Energy, estamos trabalhando rumo ao resíduo zero em aterros 
por meio da redução do uso de nosso material e empregando abordagens 
de economia circular. 

No Reino Unido, dois projetos da Siemens Energy colaboraram para 
reutilizar e reciclar pedras utilizadas em canteiros de obras. Um total de 
8.768 toneladas de pedra, o suficiente para encher quase três piscinas 
olímpicas, usadas anteriormente para construir uma estrada de acesso 
temporário e acomodações para as obras da subestação terrestre de Triton 
Knoll, foram transferidas para o projeto vizinho de interconexão National 
Grid Viking Link. A iniciativa economizou mais de 58 toneladas de CO2, o 
equivalente ao CO2 gerado pelo aquecimento de 20 casas durante um ano. 

No Brasil, a equipe de meio ambiente vem trabalhando para reduzir o 
desperdício de materiais por meio de educação ambiental, inovação e uso 
de tecnologias renováveis para descarte de resíduos.  Entre elas estão os 
biodigestores industriais instalados nos refeitórios de Jundiaí e Santa 
Bárbara D’Oeste em agosto de 2021. Os biodigestores transformam 
resíduos orgânicos em esgoto, reduzindo a quantidade de resíduos em 
cerca de 5 toneladas por mês. Por meio de vários esforços, garantimos que 
86% dos resíduos gerados em nossas unidades brasileiras em 2021 fossem 
encaminhados para unidades de reciclagem. Até o final de 2022, queremos 
atingir a meta de zero-uso de aterros.

Nos EUA, a unidade da Siemens Energy em Rural Hall atingiu sua meta de 
zero resíduo sólido ou perigoso descartado diretamente em aterros 
sanitários. Atualmente, cerca de 80-90% da tonelagem de resíduos da 
unidade são reciclados e reaproveitados em outro produto. No campus de 
Orlando da Siemens Energy, a empresa CBRE, contratada para a 
administração de edifícios, e o grupo interno GREEN Employee Resource se 
uniram para encontrar fornecedores de compostagem dos restos de 
preparação de alimentos do refeitório. O lixo orgânico é coletado uma vez 
por semana e compostado externamente.

Medindo a pegada de CO2 com o app EcoTransparency

A transição energética e o foco no fornecimento de soluções energéticas 
sustentáveis serão uma questão-chave nos próximos anos. Um dos maiores 
desafios para todos os players do setor de energia será projetar, analisar e 
melhorar as pegadas ambientais com precisão. Isso não é essencial apenas 
para reduzir o impacto ambiental, mas também para fornecer dados 
transparentes para relatórios financeiros.

Nosso aplicativo EcoTransparency, lançado em setembro de 2021, foi 
desenvolvido justamente para essa finalidade. O aplicativo permite que os 
departamentos de vendas, administração de produtos e P&D da Siemens 
Energy calculem as pegadas de gases do efeito estufa de produtos e 
projetos específicos em vários cenários. Parâmetros ajustáveis podem 
incluir cenários de carga, seleção de material ou transporte, entre outros. 
Com esses cálculos, pretendemos adicionar outra camada de transparência 
às nossas avaliações de ciclo de vida (LCA). O aplicativo é baseado em 
modelos existentes de LCA e fornece aos clientes e stakeholders 
informações adicionais sobre pegadas específicas, permitindo, assim, que 
eles atinjam as metas de redução para todas as categorias de impacto 
ambiental.

O aplicativo está sendo aprimorado em conjunto com vários parceiros 
industriais e institutos de pesquisa. Ele permitirá avaliar aspectos de 
economia circular da transição energética alemã, como a comparação de 
impactos durante a reciclagem versus o fim da vida útil, e servir de base 
para atender aos requisitos futuros para o cálculo de pegadas ambientais. 

Celebrando a segurança e saúde no trabalho

Em 28 de abril de 2021, a Siemens Energy juntou-se à comunidade global 
para celebrar o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A data foi 
criada pela Organização Internacional do Trabalho em 2003 para promover 
a prevenção de acidentes de trabalho em todo o mundo. Na Siemens 
Energy, essa é uma oportunidade de falar sobre a importância das questões 
de segurança e de criar uma cultura que busca reduzir lesões, doenças e 
fatalidades relacionadas ao trabalho. Para marcar o dia, os colaboradores 
compartilharam suas comemorações especiais usando a hashtag 
#SafetyAndHealth em grupos locais da Siemens Energy News no Yammer.  
A equipe de Berlim, por exemplo, criou uma em sua pausa de trabalho.

As pedras usadas na subestação terrestre de Triton Knoll serão reaproveitadas no projeto 
vizinho de interconexão National Grid Viking Link

Exemplos selecionados de operações responsáveis
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Engajamento com a sociedade
Nosso engajamento global atende às 
necessidades dos países em que operamos.

€ 4,71 milhões  
total de doações

¹ No segmento de reporte GP.

Compliance & integridade
Nossa abordagem de tolerância zero em toda a empresa visa 
garantir uma forte cultura de compliance e ética nos negócios

Nossas Diretrizes de Conduta nos Negócios se 

aplicam a todos os executivos e colaboradores 

em todo o mundo

83% 
dos colaboradores 

treinados sobre 

nossas Diretrizes 

de Conduta nos 

Negócios

Trabalhando na Siemens Energy
Nossa agenda focada em pessoas promove um ambiente estimulante, líderes transformadores 
e uma força de trabalho vibrante.

Total de colaboradores  

19,3%

Percentual de mulheres

Horas de treinamento

8.6 
Média de horas de treinamento total por 

colaborador

Em cargos de  

alta liderança ¹  

21%

Nossa meta para cargos 

de alta liderança até 

2025 

25%
até 2030 

30%

Gestão sustentável da cadeia de suprimentos
Aplicamos padrões ambientais e sociais rigorosos para contribuir para uma 
cadeia de suprimentos sustentável.

€ 17,3 
bilhões  
Volume de compras

23% 
Aumento nas auto-

avaliações  

de fornecedores

162% 
Aumento nas 

auditorias de 

sustentabilidade  

externas

Direitos humanos
Estamos comprometidos em garantir o respeito aos 
direitos humanos ao longo da cadeia de valor dentro 
de nossa esfera de influência. 

Conduzimos o due diligence de 

direitos humanos para os projetos 

de nossos clientes

☐ Veja o relatório de Sustentabilidade 2021

Destaques do desempenho em sustentabilidade
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Prêmio Paixão por Energia da Siemens Energy 

Em maio de 2021, lançamos nosso novo programa voltado aos funcionários 
da Gas & Power, o Prêmio Paixão por Energia, para celebrar nossos melhores 
e mais brilhantes colaboradores, que exemplificam os valores, 
comportamentos e espírito de inovação da Siemens Energy.  O Prêmio 
Paixão por Energia homenageia projetos e iniciativas que impulsionam o 
sucesso de nossa empresa e garante que a conntribuição de todas as pessoas 
na Siemens Energy seja vista, valorizada e comemorada. Colaboradores de 
todo o mundo participaram e 651 projetos/iniciativas foram inscritos.

Homenageando aqueles que compartilham o espírito de inovação da Siemens Energy Hackathon Meninas com Energia

Em agosto de 2021, a GP realizou o primeiro Hackathon Meninas com Energia no 
México. Foram convidadas 70 meninas com idade entre 12 e 18 anos, sendo a 
maioria filhas de colaboradores, stakeholders ou clientes da Siemens Energy. O 
objetivo era desenvolver um produto ou serviço relacionado à energia, nas áreas 
de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), usando jogos de 
aprendizagem como Kahoot e Skribbl. No período que antecedeu o evento, 
realizamos oficinas sobre energia e clima, design thinking, Canvas e apresentação 
de um pitch de vendas. Colaboradoras da GP atuaram como mentoras e juízas. 

No Reino Unido, a GP fez parceria com a Stemettes, uma empresa social premiada 
que trabalha no Reino Unido e na Irlanda para inspirar e apoiar mulheres jovens e 
pessoas não binárias a estudar ciência, tecnologia, engenharia e matemática 
(STEM). Em fevereiro de 2021, mo  reverência ao Dia Internacional da Mulher, 
realizamos um painel para informar as participantes sobre as opções de carreira 
nas áreas de STEM. Um segundo evento foi realizado em março com as 
participantes trabalhando de forma colaborativa para desenvolver um aplicativo 
para resolver um problema de sustentabilidade. Os eventos contaram com o apoio 
de 21 voluntários da GP. 

Homenageando as pessoas que compartilham o espírito de inovação da Siemens Energy

Reenergizando uma cidade em necessidade

Em agosto de 2021, tempestades recordes atingiram Zhengzhou, uma das 
maiores cidades da China central, causando mortes e forçando as pessoas 
a se realocarem. Mediante à catástrofe, as fábricas da GP foram ágeis para 
prestar seu apoio à companhia de energia local. Em 36 horas, a Siemens 
Transformer (Wuhan) Co., Ltd. mobilizou uma equipe de resposta rápida e 
entregou uma subestação móvel de 110 kV para ajudar a cidade a restaurar 
a energia.

Em Zhengzhou: a subestação móvel verde, equipada com um Sensformer™  
usando óleo de éster natural, pronta para operar

Um guia de compliance para o Iraque

Em junho de 2021, colaboradores do departamento Jurídico e de 
Compliance da Siemens Energy Middle East ofereceram aos funcionários 
do Ministério da Eletricidade do Iraque um treinamento anticorrupção. O 
programa abrangeu o desenvolvimento histórico de normas anticorrupção, 
medidas globais anticorrupção, casos e exercícios práticos. O treinamento 
foi bem recebido pelos participantes e o objetivo é que eles também 
treinem outras pessoas do governo.

Exemplos selecionados de operações responsáveis
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Indicador de desempenho Unidade 2021 2020

Emissões de gases de efeito estufa

Emissões Escopo 1+2

absoluto 1.000 ton. métricas de 
CO2 e

 273  292 

de SF6 1.000 ton. métricas de 
CO2 e

 41  66 

de frota 1.000 ton. métricas de 
CO2 e

 29  29 

Emissões downstream Escopo 3¹

absoluto 1.000 ton. métricas de  
CO2 e

 1.369.163 927.476

intensidade Ton. métricas de CO2 e/ 
€ entrada pedido

 0,041  0,027 

Emissões upstream Escopo 3 ²

absoluto 1.000 ton. métricas de 
CO2 e

 4.761  4.722 

intensidade kg CO2 e/€ PVO gasto  0,473  0,476 

Energy

Consumo de energia Milhões de gigajoules  6,33  5,80 

Eletricidade verde %  76  78 

Indicador de desempenho Unidade 2021 2020

Pesquisa & Desenvolvimento

Gasto com Pesquisa & Desenvolvimento € milhões 1.155 985

Gestão sustentável da cadeia de suprimentos

Auditorias de sustentabilidade externas em fornecedores no.  157  60 

Resíduo

Reciclagem de resíduo e índice de recuperação %  82  78 

Água

Consumo de água
Milhão de metros 

cúbicos
4,10  3,23 

Administração de produto

Portfólio coberto por Avaliações de Ciclo de Vida (LCAs) %  71 –

Colaboradores

Percentual de mulheres na força de trabalho %  19,3  19,1 

Percentual de mulheres em cargos de alta liderança3 %  21  21 

Horas de treinamento por colaborador no.  8,6 –

Saúde e segurança ocupacional

Taxa Total de Incidentes Reportáveis (TRIR) de colaboradores no.  0,49 – 

Engajamento com a sociedade

Doações € milhões  4,71  5,44 

Descarbonizando o nosso negócio Operações responsáveis 

Nosso desempenho em sustentabilidade 

1. Inclui somente a categoria “uso de produto vendido”.

2 Inclui somente as categorias “bens e serviços comprados“ e “transporte e distribuição” Sem a SGRE. 

3 Sem a SGRE.



 siemens-energy.com

 twitter.com/siemens_energy

 linkedin.com/siemens-energy

Acesse o Relatório de Sustentabilidade completo em:
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