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Aviso Legal

Este documento foi elaborado para a Siemens Energy AG (juntamente com as suas subsidiárias, “Siemens
Energy”), sob a qual a maioria dos negócios de energia da Siemens Aktiengesellschaft (juntamente com as
suas subsidiárias, “Siemens”) será agrupada. A intenção é admitir as ações da Siemens Energy para serem
negociadas no mercado regulamentado da Bolsa de Frankfurt. Este documento não constitui, ou faz parte
de qualquer oferta ou convite para vender ou emitir ações, ou qualquer solicitação de qualquer oferta para
adquirir ou subscrever quaisquer ações ou outros valores mobiliários da Siemens ou Siemens Energy em
qualquer jurisdição.
Este documento contém declarações relacionadas ao futuro negócio, performance financeira e eventos
posteriores ou acontecimentos envolvendo a Siemens e a Siemens Energy, que podem ser consideradas
declarações sobre eventos futuros. Estas são identificadas por palavras como “esperar”, “ansiar”,
“antecipar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “buscar”, estimar”, “será”, “projetar” ou palavras de
significado similar. As referidas declarações são baseadas nas expectativas atuais e em determinadas
hipóteses, muitas das quais estão além do controle da Siemens e da Siemens Energy. Elas estão sujeitas a
um número de riscos e incertezas. Caso um ou mais desses riscos ou incertezas se materialize, caso
decisões avaliações ou requisitos de autoridades regulatórias estejam em divergência com as nossas
expectativas, se as expectativas subjacentes não ocorrerem ou as hipóteses se provarem incorretas, os
resultados, performance ou realizações da Siemens ou da Siemens Energy poderão variar materialmente
(de forma negativa ou positiva) daquelas descritas explicita ou implicitamente nas declarações pertinentes
quanto ao futuro. A Siemens e a Siemens Energy não pretendem nem assumem nenhuma obrigação de
atualizar ou revisar estas declarações sobre o futuro, à luz dos acontecimentos que sejam diferentes
daqueles antecipados.

As informações e opiniões contidas neste documento são fornecidas à data do documento e estão sujeitas
à alterações sem aviso prévio. Elas não pretendem conter todas as informações que possam ser
necessárias para avaliar a Siemens ou a Siemens Energy e não foram verificadas por uma entidade
independente. Dados históricos financeiros ou operacionais neste documento foram extraídos ou derivados
de demonstrações financeiras, registros contábeis ou relatórios da administração da Siemens. As
demonstrações financeiras combinadas da Siemens Energy ainda estão sendo preparadas. Estas podem
divergir substancialmente das informações incluídas neste documento. As informações neste documento
são de natureza preliminar e abreviada e podem estar sujeitas à atualização, revisão e alteração, e essas
informações podem mudar materialmente. Além disso, os dados históricos financeiros ou operacionais
incluídos neste documento não refletem necessariamente todas as mudanças que ocorrerão quando a
Siemens Energy operar como um grupo separado de empresas. Dessa forma, tais informações não são
necessariamente indicativas para resultados consolidados futuros das operações, posição financeira ou
fluxo de caixa dos possíveis negócios da Siemens Energy de forma independente.
Este documento inclui medidas financeiras complementares – não claramente definidas no IFRS – que são
ou podem não ser medidas financeiras de acordo com o GAAP. Estas medidas financeiras
complementares não devem ser vistas isoladamente ou como alternativas às medidas dos ativos líquidos e
posições financeiras da Siemens ou da Siemens Energy nem dos resultados das operações, conforme
apresentados de acordo com o IFRS nas Demonstrações Financeiras Consolidadas. Outras empresas que
apresentam ou descrevem medidas financeiras com títulos semelhantes podem calculá-los de forma
diferente. Devido ao arredondamento dos números apresentados neste e outros documentos, eles podem
não somar exatamente aos totais fornecidos e os percentuais podem não refletir precisamente os números
absolutos.
Este documento contém projeções, estatísticas, dados e outras informações relacionadas a mercados,
tamanhos de mercado, participações de mercado, posições de mercado e outros dados do setor sobre os
negócios e mercados da Siemens ou Siemens Energy (juntos “dados de mercado”) fornecidos por terceiros
conforme interpretado por nós. Estes dados de mercado são, em parte, derivados de pesquisas publicadas
e estudos de mercado adicionais preparados basicamente como ferramenta de análise e refletem
estimativas das condições de mercado baseadas em metodologias de pesquisa, inclusive pesquisa
primária, fontes secundárias e modelagem econométrica, que podem não ser representativas.
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Siemens Energy
Em poucas palavras
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Siemens Energy tem uma posição forte
e presença global

Carteira

Receita

~ € 28.8 bn

~ € 77.1 bn

Pedidos

~ € 33.7 bn

Dados financeiros de acordo com as Demonstrações Financeiras Combinadas a partir de, e para o, exercício fiscal
encerrado em 30 de setembro de 2019; colaboradores em 31 de março de 2020.
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Colaboradores

~ 91,000
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A Siemens Energy tem uma base sólida
Nossos pontos fortes

Abordagem exclusiva
de clientes

Presença global forte

Organização de serviço
de classe mundial

Excelência em grandes
projetos

Legado de engenharia

Como parceiro confiável
para a execução de
projetos, fazemos mais
pelos nossos clientes,
oferecendo soluções
customizadas e
satisfazendo
necessidades específicas
– tanto global como
localmente.

Estamos onde nossos
clientes estão –
não só com nossa força
de vendas, mas também
com nossa base de
talentos técnicos em
operações, engenharia e
execução de projetos.

Podemos capitalizar
sobre nosso excelente
time de serviço no setor
de energia, que atende
uma base instalada de
quase
100.000 unidades1.

Nossa capacidade de
entregar planos para
projetos de energia de
grande escala, como no
Egito e na Bolívia, e de
superar novos desafios
técnicos, como a energia
eólica offshore e
o acesso à rede,
demonstram nossa
excelência.

Somos líderes em
inovação no setor há
mais de 150 anos, com
desenvolvimentos em
painéis livres de SF6,
manufatura aditiva,
turbinas a gás com
capacidade para H2 e
tecnologia de eletrólise.

1 Dado da Siemens Energy Gas and Power
Julho 2020
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A Siemens Energy tem uma equipe de gestão forte
Nossa equipe em 1º
1o.de
dejulho
julhode
de2020
2020
Diretoria Executiva1

Siemens Energy Gas and Power

Novos Negócios de
Energia

Gestão do Segmento: Jochen Eickholt, Tim Holt

Aplicações Industriais
Christian Bruch
Chief Executive Officer

Maria Ferraro
Chief Financial Officer

Geração

Transmissão

Thorbjörn
Fors

Karim
Amin

Beatrix
Natter

Armin
Schnettler

EVP

EVP

EVP

EVP

Martin
Welter

Michael
Becker

Jörg
Steinhäuser

Boris
Tramm

CFO

CFO

CFO

CFO

Tim Holt
Membro da Diretoria Executiva, Gestor do Segmento
Gas and Power, Siemens Gamesa Renewable
Energy

Jochen Eickholt
Membro da Diretoria Executiva, Gestor do Segmento
Gas and Power

Siemens Gamesa Renewable Energy
Gestão do Segmento: Tim Holt

Andreas
Nauen

Thomas
Spannring

CEO

CFO interino

1 Todos os membros da Diretoria são indicados.
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Nosso ambiente

O mundo energético em ebulição –
A transformação em tempos desafiadores
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Globalização

Urbanização

Mudança demográfica

Mudança climática
Digitalização

estão alterando o nosso ambiente dramaticamente
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Ao mesmo tempo, esperamos
um aumento de 25%
na demanda global de energia até 2040.

Isso trará

desafios enormes
para o meio ambiente.

Julho 2020
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Sustentabilidade

Nesse cenário desafiador, o mundo
precisa de energia sustentável, acessível
e confiável – e somos nós que podemos
fornecer soluções.
Confiabilidade
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Sistema
energético
Acessibilidade
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Nosso propósito

Nós

energizamos

a sociedade
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Nossa estrutura

Parceira e inovadora para a transformação energética –
Impacto ao longo da cadeia de valor
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Nosso legado

Há mais de 150 anos trabalhando
para o sucesso da transformação
do mundo energético.

Julho 2020
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A completa cadeia de valor da energia
Nosso portfólio

A Siemens Energy
assumirá papel de líder no
setor de energia.
Geração

Transmissão

Renováveis
Novos Negócios de Energia

Aplicações Industriais

Julho 2020
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A Siemens Energy foca na cadeia de valor de energia
Nossa organização
Siemens Energy
Gas and Power
Aplicações Industriais

Siemens Gamesa
Renewable Energy
Geração

Transmissão

Novos Negócios de
Energia1

Onshore

Offshore

Regional Hubs

Serviço

Functions
Project Excellence
Service and Digital

1 Reportado

Julho 2020

como parte de “outras operações” juntamente com participações minoritárias-JVs (Ethos Energy, Voith Hydro) et al.
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Aplicações
Industriais
Nossa promessa
Para os clientes de Petróleo & Gás e de indústrias, a principal tarefa nos próximos anos
será reduzir as emissões para estender o ciclo de vida de ativos e reduzir o custo total
de propriedade (TCO).
A Divisão de Aplicações Industriais ajudará clientes a alcançarem esses objetivos ao
fornecer produtos, soluções e serviços Rotativos, Elétricos, de Automação e
Digitalização que são seguros, confiáveis, altamente eficientes e de missão-crítica, que
entregam valor sustentável às operações dos clientes.

DESTAQUE

Operação de Hidrogênio
Redução de emissões por meio de eficiência
energética, troca de combustível e hibridização.
Petroquímica Braskem, Hidrogênio (H2), Brasil

Produtos
•
•
•
•

Turbinas a Gás Industriais e Aeroderivativas
Turbinas a Vapor Industriais
Turbocompressores e Compressores Alternativos
Geradores

Soluções
• Soluções integradas de Eletrificação, Automação e Digitalização para
− Petróleo & Gás Onshore e Offshore, incluindo Subsea
− Indústrias marítimas e de Papel e Celulose
• Soluções em tratamento de água

Serviço
•
•
•
•
•

Peças de reposição, reparos, serviços de campo
Modernizações & Atualizações
Programas de longo prazo
Programas de Operação & Manutenção
Serviços digitais

Construção, operação e manutenção de usina de ciclo
combinado usando Hidrogênio no mix de combustível
(até 60%) para as turbinas a gás
Julho 2020
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Geração
Nossa promessa
A Geração busca apoiar os caminhos individuais dos clientes rumo à operação
descarbonizada. Atualmente, já oferecemos um portfólio abrangente de produtos,
tecnologias, soluções e serviços que ajuda nossos clientes a reduzir de forma significativa
as emissões de carbono de seus ativos existentes. Ao mesmo tempo, estamos investindo
para desenvolver tecnologias que serão críticas no futuro para soluções mais profundas de
descarbonização visando a meta de zero emissões de carbono em aplicações de geração
de energia.

DESTAQUE

Usando energia com mais eficiência

Distribuída
• Turbinas a Gás Industriais
• Turbinas a Vapor Industriais
• Motores

Central
• Grandes Turbinas a Gás
• Grandes Turbinas a Vapor
• Grandes Geradores

Soluções
•
•
•
•
•

Grandes Usinas¹
Usinas Industriais
Tecnologia de Transferência de Calor
Soluções de Re-potencialização
Soluções de Transição de Geração²

Energia limpa e acessível, implementada rapidamente.

Instrumentação & Controles

Estrella del Mar III, SeaFloat usina flutuante móvel, República
Dominicana

Controle de Turbinas e Usinas

1 Diferentes escopos de fornecimento desde pacotes a soluções turn-key completas
2 Inclui bomba de calor, soluções de reciclagem de calor e soluções híbridas decentralizadas

Julho 2020

Serviço
• Modernizações & Atualizações • Serviços de campo
• Programas de Longo Prazo
• Peças sobressalentes
Operação & Manutenção
• Serviços digitais
Apresentação Corporativa
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Transmissão
Nossa promessa
Nossos clientes de transmissão, distribuição e industriais nos escolhem por
nossos produtos, soluções e serviços inovadores, digitalizados e confiáveis que
os permitem operar redes eficientes para atender a demanda crescente de
eletrificação sustentável.

DESTAQUE

Portfólio Azul
Nosso Portfólio Azul com produtos livres de SF6 desempenha
um papel essencial para a mudança em direção ao respeito ao
meio ambiente e à redução das emissões de gases do efeito
estufa.
Daxlanden, subestação de 400kV com Clean Air GIB™,
Alemanha

Produtos e sistemas switching
•
•
•
•

Sistemas de transmissão
Painéis isolados a gás
Disjuntores, para-raios, seccionadores
Pacotes e sistemas

Produtos e sistemas non-switching
• Transformadores de energia e distribuição
• Buchas, transformadores de instrumentos e bobinas
• Pacotes e sistemas

Soluções
• Subestações
• Acesso à rede
• FACTS

• HVDC
• MVDC
• E-packages

• Soluções móveis

Serviço
• Serviços relacionados a produtos
• Modernizações & Atualizações
• Programas de longo prazo, incluindo operações

Julho 2020
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Novos Negócios
de Energia
Nossa promessa

Sistemas de Hidrogênio
• Sistemas e serviços Power-to-hydrogen, com base em eletrolisador
verde de alta qualidade e grau industrial

Ao viabilizar a economia sustentável por meio do uso de hidrogênio, os Novos
Negócios de Energia liderarão a transição para um mundo descarbonizado junto
com nossos clientes e parceiros. Esses negócios se concentrarão em
impulsionar tecnologias futurísticas, com o Power-to-X , e no avanço do
desenvolvimento de nossos sistemas de eletrólise.

•

Soluções e serviços Power-to-Hydrogen
e Power-to-Liquids à base de eletrolisador

•

Pacote de solução turn-key à base de eletrolisador

DESTAQUE

Consultoria em Energia & Serviços Digitais

Descarbonização da produção de aço à base de hidrogênio.

• Projeto de sistema de energia para integração de eletrolisador
• Serviços digitais específicos relacionados a Power-to-X e soluções de
otimização

Viabilizar a economia de hidrogênio
H2FUTURE1 – Um projeto europeu de referência na geração e uso de hidrogênio com a
maior e mais avançada planta-piloto de hidrogênio do mundo em Linz, na Áustria.

Soluções Power-to-X

Parceiro H2FUTURE1
Siemens | VERBUND | Voestalpine | Austrian Power Grid
| K1 MET | TNO Projeto financiado pela UE
1 Este projeto recebeu recursos da Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking sob o acordo de subsídio
No. 735503 Este projeto conjunto recebe apoio do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União
Europeia, bem como da Hydrogen Europe e da NERGHY.

Julho 2020
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Energia Renovável
Nossa promessa
A Siemens Gamesa Renewable Energy oferece um dos mais amplos portfólios
de produtos de energia eólica, aliando tecnologia offshore e onshore, bem como
soluções de serviços líderes no setor. Os produtos e a tecnologia instalados têm
uma capacidade total de mais de 100 GW.

DESTAQUE

Projeto offshore Hornsea One no
Reino Unido
Com uma capacidade de 1.218 MW, a Hornsea One é uma das
maiores usinas eólicas offshore do mundo.
As 174 turbinas de 7 MW da Siemens Gamesa abastecerão mais
de 1 milhão de residências na Grã-Bretanha.
Localização: Reino Unido, a 120 km da costa de Yorkshire.

Julho 2020

Energia Eólica Onshore
• 87,5 GW instalados no mundo
• 40 anos de experiência no setor de energia eólica
onshore
• Portfólio onshore cobrindo todas as necessidades do
mercado

Energia Eólica Offshore
• 15,7 GW instalados no mundo
• Histórico comprovado
• Cerca de 30 anos de experiência na indústria de geração
eólica offshore

Serviço
•
•
•
•

71 GW em serviços
Quase 32.000 turbinas atendidas no mundo
Operações em 60 países
Mais de 30 anos de experiência na indústria de geração eólica
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A Siemens Energy assumirá posição de liderança em digitalização
Nossas ofertas digitais para o setor de energia

Julho 2020

Usina elétrica
4.0

• Análise de dados
• Disponibilidade

Digitalização da
transmissão

• Eficiência
• Resiliência

Cybersegurança

• Proteção
• Disponibilidade

Gêmeo
digital

• Desempenho
• Economias em O&M

Diagnósticos
remotos

• Disponibilidade
• Economias em O&M
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Nossa estratégia
Moldando a energia do amanhã -O caminho para um futuro de sucesso
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Nosso propósito

Nós energizamos a sociedade

Nossa estratégia

Energia do Amanhã 2030

Nossas pessoas
Fazendo a diferença com a
nossa cultura e valores

Acelerando o impacto para liderar a
transformação da energia

Nossas tecnologias
Respondendo às megatendências de
energia com as nossas ofertas
exclusivas

Nossos clientes
Cocriando e entregando o que
prometemos

Julho 2020
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Nossos clientes

Entregamos o que prometemos.
Tudo que fazemos deve servir o cliente.

Nós acreditamos

Nós agimos

Nós entregamos

• Estar perto de nossos clientes é o pré-requisito
para impulsionar em conjunto a transformação
energética
• Escutar é fundamental para entender o
negócio, as necessidades e os desafios dos
clientes ao longo da cadeia de valor
• O feedback frequente do cliente nos ajudará a
melhorar continuamente.

• Criamos e adaptamos produtos, soluções e
serviços para os nossos clientes – hoje e amanhã
• Resolvemos os desafios dos clientes com nossas
inovações para melhorar os seus negócios
• Estabelecemos parcerias e reunimos as pessoas
certas a fim de unir os pontos fortes para o
benefício conjunto

• Executamos projetos de clientes com o nível
mais alto de excelência com base em
capacidades fortes de engenharia e
gerenciamento de projeto
• Estamos comprometidos com a qualidade, EHS e
compliance
• Entregamos o que prometemos – custe o que
custar

Julho 2020
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Nossos clientes
Exemplos

Cocriamos ativamente com nossos clientes e parceiros para
resolver seus desafios e executar projetos com excelência.

Substituição de turbina a gás

Substituição por uma nova turbina
a gás SGT-800 com sistema de
armazenamento de bateria para
black start a fim de reduzir
emissões.

Julho 2020

LNG-to-power Integrado

Usina de ciclo combinado turn-key
com contrato de serviço de longo
prazo e investimento de capital
para gerar energia suficiente para
atender 6 milhões de pessoas.

Interconector submarino de
redes de energia

Estações de conversão HVDC nos
dois lados do cabo, para que a
Holanda e a Dinamarca possam
trocar mais energia eólica via
interconector.

Siemens Energy é uma marca registrada licenciada pela Siemens AG

Unidade de produção de
hidrogênio movido a
energia solar

Desenvolvimento conjunto da
primeira instalação de eletrólise
de Membrana de Troca de
Prótons movida a energia solar
da região para produzir,
armazenar e implementar
hidrogênio verde para
acoplamento do setor.

Armazenamento Térmico de
Energia Elétrica

Tecnologia de armazenamento de
energia 24 horas usando pedra
vulcânica, que armazena energia
renovável excedente para atender
as necessidades de eletricidade
de até 3.000 residências por um
dia.
Apresentação Corporativa
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Nossas tecnologias

Investimos na inovação para responder às megatendências globais de energia
– digitalização, descentralização, descarbonização e crescimento da demanda.
Esta é a nossa prerrogativa para operar.

Nós acreditamos

Nós agimos

Nós entregamos

• A tecnologia e a inovação são a nossa licença de
operação para energizar a sociedade
• As inovações precisam encontrar respostas para
os desafios globais em sistemas de energia
• A inovação deve focar no valor para o cliente –
hoje e amanhã

• Investimos na inovação para aumentar
desempenho, desenvolver recursos ou produtos
disruptivos
• Desenvolvemos novos serviços e ofertas
precisamente customizadas às necessidades dos
clientes fazendo uso da inovação
• Investimos em novos modelos de negócio para
encontrar maneiras de criar, entregar e capturar
valor para o benefício de nossos clientes

• Focamos os nossos esforços na transição,
descarbonização e resiliência dos sistemas de
energia – acelerados pela digitalização
• Vivemos a inovação aberta, a incubação e a
cocriação com clientes e parceiros em
ecossistemas
• Validamos e escalamos inovações em nível
industrial e sob condições reais

Julho 2020
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Nossas tecnologias
Exemplos de inovação

Nossas inovações estão ajudando nossos clientes a endereçar
as quatro tendências globais do setor de energia

Digitalização

Crescimento da
demanda

Turbina a gás 9000HL
Próxima geração de
turbinas avançadas a
gás resfriadas a ar,
baseadas na
comprovada Série H
para o próximo nível de
eficiência e
desempenho.

Julho 2020

HVDC plus
Tecnologia HVDC
baseada em
conversores modulares
multinível para acesso
de rede a parques
eólicos offshore.

Topsides 4.0
Abordagem de ciclo de
vida totalmente
integrado, fornecendo
controle remoto e
monitoramento de
plataformas offshore
para otimização de
CAPEX e OPEX.

Descentralização

Sensproducts
Próxima geração de
produtos de transmissão
digital por meio de
dispositivos de rede
conectados a IoT para
gerenciamento
simplificado de ativos e
aumento
disponibilidade.

Siemens Energy é uma marca registrada licenciada pela Siemens AG

Energia flutuante
A evolução para energia
flutuante combina o
estado da arte em
tecnologia para usinas
elétricas com uma balsa
para maior mobilidade,
flexibilidade e instalação
rápida.

Descarbonização

Energia industrial
Atualizações
progressivas da
turbina a gás SGT800 baseadas no
histórico comprovado
de eficiência,
confiabilidade e
operação limpa, com
capacidade de 50%
de hidrogênio.

Eletrolisador de H2
O design modular do
Silyzer 300 com a
exclusiva eletrólise de
membrana de troca de
prótons para alta
eficiência e
disponibilidade de usinas,
permitindo custos baixos
de produção de
hidrogênio.

Energia eólica offshore
A turbina eólica offshore
SG 14-222 DD é a
turbina mais poderosa
do mundo. Com uma
capacidade de alcançar
até 15 MW, ela pode
fornecer energia para
alimentar 18.000
residências europeias
por ano.
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Nossas pessoas

A maneira como trabalhamos e agimos faz a diferença – para os
nossos clientes, stakeholders e para nós mesmos.

Nós acreditamos

Nós agimos

Nós entregamos

• A maneira como pensamos e agimos faz a
diferença
• Cultura é a chave para nos sobressairmos
perante nossos clientes e mercados
• Desenvolver a nossa capacidade de adaptação
nos ajudará a criar a melhor empresa de energia
– individualmente, como equipe e como
organização

• Focamos no valor para o cliente.
Nada pode nos deter de responder rapidamente
às necessidades dos clientes
• Somos transparentes e buscamos várias
perspectivas para obter sucesso
• Celebramos realizações com base no QUE e em
COMO alcançamos

• Entregamos como uma só equipe –
trabalhamos com junto com nossos
stakeholders para cumprir nossas promessas
• Escutamos, aprendemos e cocriamos para o
bem de todos
• Inovamos para o futuro. Usamos a nossa
experiência e a força das nossas equipes
diversas ao redor do mundo

Julho 2020
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Energia do Amanhã 2030
A estratégia da nossa empresa

Nós

energizamos

a sociedade

LIDERANDO A
TRANSFORMAÇÃO DA
ENERGIA

• Empresa mais valiosa de energia
• Eletrificando países e comunidades
• Melhor lugar para trabalhar

ACELERANDO
O IMPACTO
• Focar e entregar o que é fundamental
• Cocriar inovações com clientes e parceiros
• Iniciar a transformação da energia

Agora

Julho 2020

2023

Impulsionado pelas nossas
pessoas e nossos valores

2025

2030
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Separação da empresa e abertura de capital dentro do prazo

2020
Fev

Março

Configuração de portfólio
definida
Nome da marca anunciado
Equipe de liderança
empossada
Conceito da separação da
empresa por país definido

Abril

Junho

Separação da empresa concluída
Go-live da nova estrutura
organizacional

Nova diretoria anunciada

Julho 2020

Maio

Julho

• Assembleia Geral
Extraordinária

Ago

Set

Out

• Capital Market Day
• Abertura de Capital

Relatório para abertura
de capital publicado

Siemens Energy é uma marca registrada licenciada pela Siemens AG
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Obrigado por sua atenção
Contato e mais informações

Siemens Energy
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 Munique
Alemanha
siemens-energy.com
contact@siemens.com

Julho de 2020
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