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Mas o que é gestão de ativos?

Gestão de Ativos 
Atividades 
coordenadas de uma 
organização para obter 
valor através dos ativos

Risco



Por que a gestão de ativos é aplicável ao 
setor elétrico ?

Ativo – Intensivo

Ambiente Regulado

Competitivo



Estratégia da Gestão de ativos na tomada de 
decisão
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Ativos



Gestão de ativos como solução

Para as empresas e para a sociedade:

• Melhor gestão através do valor

• Melhor eficiência no planejamento financeiro

• Melhor desempenho operacional 

• Melhor Gestão de riscos

• Garante sustentabilidade nos negócios Critérios

Decisões



A Gestão de ativos no setor elétrico
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A Gestão de ativos no setor elétrico
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Quais desafios nos 
esperam no futuro ?



Gestão de Ativos  e os 
desafios no setor elétrico

Democratização,
Descarbonização,
Descentralização 
Digitalização



Tendências tecnológicas no setor elétrico

1. Armazenamento de energia

Uso de baterias 
estacionárias com 
nanotecnologia 
embarcada.

Fonte: https://www.institutodeengenharia.org.br/



Tendências tecnológicas no setor elétrico

2. Integração e confiabilidade

Integração de novas 
fontes  da matriz 
energética com alto grau 
de confiabilidade

Fonte: https://www.institutodeengenharia.org.br/



Tendências tecnológicas no setor elétrico

3. Blockchain e       4.  IoT

Proporcionará maior flexibilidade 
e possibilitará ao “prosumer” 
comercializar a sua própria 
energia.

Segundo a Mckinsey, o impacto 
financeiro da IoT deverá ser entre 
US$ 4 e US$ 11 milhões até 2025

Fonte: https://www.institutodeengenharia.org.br/



Tendências tecnológicas no setor elétrico

5. Mobilidade

Acessibilidade através de 
diferentes tipos de dispositivos 
móveis com armazenamento 
em nuvem dará agilidade aos 
processos.

Fonte: https://www.institutodeengenharia.org.br/



Tendências tecnológicas no setor elétrico

6. Inteligência Artificial e microrredes

Uso de IA para integrar diversas 
soluções, como sistemas 
eólicos e solares , controle de 
cargas e armazenamento. 

Até 2025 a IA gerará USD 2 
trilhões em novas 
oportunidades de geração de 
valor
Fonte: https://www.institutodeengenharia.org.br/



Tendências tecnológicas no setor elétrico

7. Cloud Computing Fornecimento de serviços de 
computação (servidores, 
armazenamento, redes, softwares, 
bancos e análises de dados e outros em 
nuvem.

Hoje mais de 80% das empresas do 
mundo já utilizam serviços na nuvem e 
muitas já operam com estratégia multi-
nuvem



Tendências tecnológicas no setor elétrico

8. Digital Twins

Os gêmeos digitais melhoram  a 
assertividade e a agilidade na tomada 
de decisões relacionadas a ativos



Tendências tecnológicas no setor elétrico

9. Big data e Analytics

Administrar grandes volumes de dados, 
considerando segurança, privacidade e 
velocidade e saber utilizar estas 
informações para uma análise criteriosa 
que permita tomar decisões para 
otimizar os processos de planejamento 
da expansão e  manutenção.



10 - Tendências tecnológicas no setor elétrico

VALOR



A complexidade da excelência em GA!

É multidisciplinar e exige análises em:

• Diversas Dimensões
• Diferentes níveis de Tomadas de 

Decisão
• Desenvolvimento de Competências



A maturidade das competências!
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0 Manutenção Corretiva

Manutenção Planejada

Manutenção Preventiva

Manutenção baseada em 
condição

Otimização da Manutenção 
Preventiva

Centro de Manutenção de 
Confiabilidade em Tempo Real

Manutenção baseada em Risco

Monitoramento de Performance

Manutenção Preditiva

Manutenção baseada em 
Performance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 Registro dos Ativos

1 Aquisição de Dados

2 Sistemas de Operação (GIS, 
SCADA, ERP, OMS, CIS e etc.)

3 Sistemas Especialistas (EAM, 
BPM, DMS, e etc.)

4 Interoperabilidade

6 Tratamento dos Dados (big 
data, IA – Machine Learning)

7 Business Intelligence

0 Análise de Risco

1 Tomada de Decisão 
Técnica/Financeira

2 Planejamento de Recursos

3 Desenho dos Processos

4 Tomada de Decisão por 
Performance

5 Tomada de Decisão por 
Estratégia Regulatória

6 Tomada de Decisão por 
Estratégia do Negócio

5 Aquisição de Dados não 
Operacionais e de clientes 
(IoT)



Quais são os desafios para a Indústria da Energia?

A visão do Ativo é muito 

SEGMENTADA!



Quais são os desafios para a Indústria da Energia?

Um mundo de 

DADOS!



Quais são os aceleradores?

Digitalização!!



O que a Concert oferece?

Ofertamos um suíte tecnológico que permite
uma representação digital fiel dos ativos, de
forma agrupada ou individualizada,
permitindo uma tomada de decisão rápida e
análise de cenários preditivos.

• Tornar os dados um ativo importante para as
empresas (Digital Utility – todas as áreas de
negócio);

• Permite análises de cenários e predições para
tomada de decisão, principalmente com
indicadores conflitantes;

• Alinhamento das ações visando maximizar o
resultado da empresa (EBITDA).



Casos de Uso: Tratando vegetação como um ativo 

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

AQUISIÇÃO DE 
DADOS

Sensores IoT ou 
sensoriamento 

remoto

QUALIDADE DE 
DADOS

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

INTEGRAÇÃO DE 
DADOS

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

ANALÍTICOS

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

ENRIQUECIMENTO 
DE DADOS

Correlação, 
Identificação de 

padrões

SMARTPHONE/TABLET

ORBITAL

AEROTRANSPORTADO

TERRESTRE

DRONE/VANT

Mapa de risco de intervenção por vegetação

Calendário otimizado de podas

Cadastro automática de árvores

Reconhecimento automático da espécies

Taxa de crescimento individualizada

Cálculo do volume podado

Suíte de Produtos Concert



Casos de Uso: Inspeção em ativos

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

AQUISIÇÃO DE 
DADOS

Sensores IoT ou 
sensoriamento 

remoto

QUALIDADE DE 
DADOS

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

INTEGRAÇÃO DE 
DADOS

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

ANALÍTICOS

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

ENRIQUECIMENTO 
DE DADOS

Correlação, 
Identificação de 

padrões

SMARTPHONE/TABLET

ORBITAL

AEROTRANSPORTADO

TERRESTRE

DRONE/VANT

Falhas mecânicas

Falhas por aquecimento anômalos

Identificação de ativos diversos - IP e UM

Falhas em isolamento (efeito corona)

Validação cadastral

Suíte de Produtos Concert



Casos de Uso: Tratando reservatórios como um 
ativo 

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

AQUISIÇÃO DE 
DADOS

Sensores IoT ou 
sensoriamento 

remoto

QUALIDADE DE 
DADOS

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

INTEGRAÇÃO DE 
DADOS

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

ANALÍTICOS

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

ENRIQUECIMENTO 
DE DADOS

Correlação, 
Identificação de 

padrões

ORBITAL
Suíte de Produtos Concert

Análise da qualidade da água

Análises preditivas de vazão e nível

Atendimento regulatório (ANA)

Previsões climáticas



Casos de Uso: Análise de Falhas (dados novos)

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

AQUISIÇÃO DE 
DADOS

Sensores IoT ou 
sensoriamento 

remoto

QUALIDADE DE 
DADOS

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

INTEGRAÇÃO DE 
DADOS

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

ANALÍTICOS

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

ENRIQUECIMENTO 
DE DADOS

Correlação, 
Identificação de 

padrões

Suíte de Produtos Concert
Monitoramento baseado em condição

Análises preditivas de falhas

Manutenção assistida

Benchmark entre fabricantes

Acompanhamento de intervenções 



Casos de Uso: RED (dados novos)

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

AQUISIÇÃO DE 
DADOS

Sensores IoT ou 
sensoriamento 

remoto

QUALIDADE DE 
DADOS

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

INTEGRAÇÃO DE 
DADOS

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

ANALÍTICOS

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

ENRIQUECIMENTO 
DE DADOS

Correlação, 
Identificação de 

padrões

Suíte de Produtos Concert Análise de postergação de investimentos

Controle de picos de carregamento

Gestão pelo lado da demanda

Controle de “rampa” de carregamento

Despacho centralizado

Homologação de fabricantes



Casos de Uso: Rastreabilidade de ativos

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

AQUISIÇÃO DE 
DADOS

Sensores IoT ou 
sensoriamento 

remoto

QUALIDADE DE 
DADOS

Mecanismos de 
validação dos dados 

(interpolação)

INTEGRAÇÃO DE 
DADOS

Interoperabilidade 
entre as diversas 
fontes de dados

ANALÍTICOS

Análises preditivas, 
de riscos e 
otimização

ENRIQUECIMENTO 
DE DADOS

Correlação, 
Identificação de 

padrões

Suíte de Produtos Concert Auditoria nas movimentações de ativos

Automação de almoxarifado

Acionamento correto de garantias

Capitalização rápida e correta de investimentos

Conciliação física e contábil

Histórico elétrico e geográfico dos ativos



O que a Copperleaf oferece?

Ajudamos organizações a tomar decisões 
informadas, duradouras e pragmáticas que 
aumentam o valor de seu negócio.

• Melhora a tomada de decisão de investimentos

• Combina ferramentas analíticas e experiência de 
mercado para otimizar o desempenho

• Promove o atingimento dos objetivos estratégicos

Afinal, o valor de 
uma empresa é 
apenas a soma das 
decisões que ela 
toma e executa.

HARVARD BUSINESS REVIEW



Decision Analytics

• Solução corporativa, fornecendo um 
ambiente colaborativo e controlado

• Oferece uma metodologia que une:

– Gestão de Ativos

– Gestão de Riscos

– Finanças

– Estratégia Corporativa

PRINCÍPIOS-CHAVE DA ISO 55000

OTIMIZAR

Otimizar portfólios de investimentos 
para obter o máximo valor

PREVER

Prever necessidades de longo 
prazo da sua base de ativos

GERENCIAR

Gerenciar portfólios para 
manter o melhor desempenho

Tomada de decisão baseada em valor e pautada em risco em 
um ambiente colaborativo e controlado

AIPM





Foco das Diferentes Classes de Soluções



Planejamento Integrado de Investimentos



O que é “Valor”?



Tomada de Decisão Baseada em Valor

IDENTIFICAR

Identificar os 
critérios que são 

importantes para a 
organização

ALINHAR

Alinhar critérios em 
uma escala comum 

para comparar 
investimentos 

diferentes 

AVALIAR

Estimar o valor dos 
investimentos 
usando uma 
abordagem 

econômica racional

OTIMIZAR

Otimizar 
investimentos de 

toda a organização 
com base em valor 

e restrições

A Tomada de Decisão Baseada em Valor é uma abordagem de decisão de investimentos 
que se concentra em entregar o máximo valor para uma organização



Framework de Valor da Copperleaf



Avalie Investimentos em uma Escala Comum
Escala Econômica Comum ($)

Aumento de Receitas

Melhoria de Confiabilidade

Ganho de Produtividade

Risco de Segurança

Risco Ambiental

Risco de Compliance

Custo

Valor Presente Líquido

-$250 $0 $250 $500

Investmento 1 Investmento 2 Investmento 3

Avalie benefícios
tangíveis e intangíveis para 

calcular um valor total 
expresso em uma escala 

econômica comum



Suíte de Produtos da Copperleaf



Retorno sobre Investimento no C55

Clientes da Copperleaf 
obtém uma média de
17% de aumento de valor 
em seus portfólios no 1º 
ano de otimização, e 12% 
ao longo de 3 anos

10%
MELHOR DESEMPENHO 
DE EXECUÇÃO

O C55 permite às 
organizações alinhar suas 
decisões aos seus 
objetivos, eliminar silos de 
planejamento, criar um 
processo transparente, 
e alinhar às melhores 
práticas de planejamento

Um cliente de geração 
elétrica nos EUA estava 
com frequência deixando 
de executar $20M de um 
orçamento de $180M. Isso 
foi solucionado usando as 
funções de Gestão de 
Desempenho do C55.

>20%
REDUÇÃO DO ESFORÇO
DE PLANEJAMENTO

“Atualizações em massa com 
dados de outras áreas, como 
de execução de projetos,
costumavam levar alguns 
dias. Agora com o C55 o 
processo requer só umas 2 
horas.”

12%
MAIS VALOR COM 
MESMO GASTO

PROMOVA A 
ESTRATÉGIA

Todos os clientes recuperam seu investimento no C55 no primeiro ciclo de planejamento



Premio Nacional de 
Gestão de Ativos 
Eng. Amauri Reigado



PERGUNTAS





PERDEU ALGUM 
WEBINAR?

SIGA A CONCERT
NO LINKEDIN!

AGRADECEMOS A SUA 
PARTICIPAÇÃO!


