
1961 – 1990: Domínio da tecnologia

1990 – 2000: Tornar-se o maior fabricante de motores industriais de baixa tensão do mundo

2000 – 2008: Tornar-se referência global em máquinas elétricas, com ampla 

linha de produtos, fornecendo soluções completas e eficientes

2008 – 2013: Solução global em máquinas elétricas e automação  

para a indústria e sistemas de energia

2013 – 2019: Solução global em máquinas elétricas e automação para                                               

a indústria, infraestrutura e sistemas de energia
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2008-2013

1961-19901990-2000

2013-2019

Internacionalização

2019 ➔ Solução global em máquinas elétricas,
automação e DIGITALIZAÇÃO para a indústria, 
infraestrutura, MOBILIDADE ELÉTRICA e 
sistemas de energia

2019➔

Jornada WEG de inovação

Sustentabilidade
• Eficiência energética

• Energias renováveis

• Armazenamento de energia

• Mobilidade elétrica

• Excelência operacional e 

ganhos de produtividade



Mobilidade Elétrica - Powertrain
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Mercado por aplicação:

▪ Veículos leves e especiais 

como “City Car”

▪ Automóveis de passeio

▪ Ônibus e caminhões

Tendências e oportunidades:

▪ Movimento irreversível

▪ O Brasil tem grande potencial para ser um 

grande player mundial no negócio de 

ônibus e caminhões elétricos. Temos 

importantes fabricantes e engenharias de 

produto no Brasil.



Mobilidade Elétrica - Powertrain
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Caminhão elétrico puro e-Delivery Implemento rodoviário com eixo elétrico auxiliar

Ônibus híbrido e puro elétrico



Mobilidade Elétrica – Estações de Recarga
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Estações de Recarga Plataforma e Aplicativos

WEMOB Management 

Platform

Projeto VEM-DF



Mobilidade Elétrica – Mercado Aeronáutico
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Indústria 4.0 - Digitalização
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Tecnologias

▪ Maior “poder computacional”;

▪ Manufatura aditiva;

▪ Redes com mais banda, menos latência e 

com maior densidade;

▪ Armazenamento e processamento de dados;

▪ Realidade aumentada e virtual;

▪ Conectividade e imenso número de dados;

▪ Algoritmos cada vez mais avançados.

Novos Conceitos

▪ Integração de sistemas;

▪ Internet das coisas (IoT e IIoT);

▪ Big Data;

▪ Computação na Nuvem;

▪ Inteligência artificial.

Objetivos na indústria com a digitalização:

• Aumentar a eficiência e produtividade através de mais visibilidade, transparência, 

preditividade, flexibilidade e adaptação.



Indústria 4.0 – Integração de sistemas
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MES*

SCADA

PLC

Entrada / Saída

BI
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Informação
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*MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (PC FACTORY)
Gerenciamento em tempo real de todos os recursos e performance da indústria (Overall Equipment Effectiveness - OEE)



Indústria 4.0 – Plataforma IoT
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…aumentando o número de 

conexões e entrada de 

dados

Portfólio de Produtos

…atrair novas parcerias

Plataforma Aberta

… PPI Multitask, V2Com, outros

Ecossistemas Parceiros

Software e Aplicativos

Conectividade

CARACTERÍSTICAS MÓDULOS

Plataforma IoT

 APPs: Usados para análise e controle industrial (ex.: 

WEG Smart Machine, WEG Smart Energy, Motor Fleet 

Management)

 MES: Manufacturing Execution System – Sistema de 

monitoramento e controle da produção (PPI-Multitask)

 ANALYTICS: Algoritmo de Análise de Dados, Inteligência 

Artificial (numérico, imagem, som e cognitiva)

 BIG DATA: Armazenamento de dados em nuvem

 IoT Hub: Permite comunicação bilateral entre dispositivos IoT

 NETWORK LAYER: Sistema de comunicação HW+SW 

(V2Com)

 EDGE: Sistemas HW+SW  para conectar máquinas ao 

sistema de comunicação (rede)

 IOM: Sistemas para visualização e controle da operação de 

máquinas

 EQUIPAMENTOS E SENSORES: Inversores, MotorScan

(WEG) e outros sensores

PLATAFORMA IoT



Indústria 4.0 – Conectividade, sensores e rede
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WEG Motor Scan Outdoor Gateway & 

Conectividade 

Redes privadas de 

automação & comunicação 

(tendência com 5G)



Grandes desafios
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▪ Digitalização da indústria e sistemas de energia:

▪ Desenvolver um ecossistema para atuar nos negócios digitais para a 

indústria 4.0;

▪ Mobilidade Elétrica – Powertrain e estações de recarga:

▪ Atuar mundialmente ofertando Powertrain para veículos elétricos.



Papel da FIESC
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▪ Trabalhar incentivos para o desenvolvimento da indústria nacional de mobilidade elétrica.

Exemplos:
▪ Isenção temporária de IPVA para todos os veículos elétricos;

▪ Isenção de ICMS e IPI temporários para estações de recarga e powertrains produzidos no Brasil;

▪ Lei estadual / municipal prevendo estações de recarga em locais como shopping centers, edifícios comerciais e edifícios 

residenciais;

▪ Lei estadual / municipal prevendo a substituição gradativa da frota de ônibus de transporte público e privado de motor a 

combustão por elétrico.

▪ Fortalecer a formação de técnicos para as novas tecnologias de mobilidade elétrica, Lean Manufacturing,  

conectividade, desenvolvimento de software com linguagens voltadas à análise de dados e ciência de 

dados;

▪ Promover “a jornada” para indústria 4.0;

▪ Atuar junto ao governo para que tenhamos políticas e incentivos  à “jornada para indústria 4.0”.


