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Cemig D em números

8,6 milhões

40 milhões

de consumidores em Minas Gerais

Solicitações de serviços técnico-comerciais por ano

5.415

39 bilhões R$

Localidades Atendidas

Ativo Imobilizado em Serviço (VNR)

108.576 mil km

22 bilhões R$

de redes urbanas

Receita Bruta anual

410.486 mil km

5 bilhões R$

de redes rurais

Valor Parcela “B” anual

17,5 mil km

2,3 bilhões R$

linhas de distribuição (alta tensão)

Custos Operacionais Regulatórios anuais

Como gerenciar o maior AIS do
setor de distribuição brasileiro
de forma a melhor entregar
VALOR para todos os
stakeholders?

CEMIG

Stakeholders e seus
principais interesses

O papel da Gestão de Ativos
A Cemig, enquanto organização, possui uma missão, que atualmente consiste em:

“Atuar no setor de energia com rentabilidade, qualidade e responsabilidade social”

Como se dá a atuação da
Cemig no setor de energia?

O que desejo obter com
meus ativos?

O que preciso entregar com
meus ativos?

Através do seus ativos.

A Gestão do Ativo deve se preocupar em garantir a CAPACIDADE
de atender/satisfazer a uma DEMANDA e, assim, obter o que se deseja

Análise de
Demanda vs. Capacidade
E se a
DEMANDA
mudar?

Isto pode acontecer por novos requisitos regulatórios,
por estratégia da empresa, por influência do mercado,
por pressões da sociedade...

Recomendar prospecção
de novo modelo de ativo

Engenharia

INVESTIGAÇÃO

É possível atender
com o mesmo ativo?

Avaliar impactos e
recomendar mudanças na
utilização e conservação

Utilização

Aplicação
Dispõe-se de ativo
homologado capaz
de atender?

S

S

Rever
procedimentos

N

N

Conservação

Proceder à substituição do
ativo existente pelo outro

Rever
procedimentos

Análise de
Demanda vs. Capacidade
E se a

DEMANDA
inicial não estiver
sendo atendida?

Pode ser um problema de oferta de
capacidade, aplicação da capacidade,
utilização da capacidade ou
conservação da capacidade.
Rever
procedimentos

N
INVESTIGAÇÃO

Engenharia
Há defeito de
fabricação no ativo?

S

Aplicação
Houve erro de
aplicação do ativo?

Utilização
Está sendo utilizado
conforme projeto?

S

S

Acionar garantia,
descadastrar fornecedor,
mudar especificação ou
procedimentos recepção

Conservação

Corrigir a aplicação,
novo projeto, nova obra

A conservação do
ativo está em dia?

S
Estudar alterações, em conjunto com a
Engenharia, na Conservação e/ou Utilização

N
Rever
procedimentos

Ciclos de Análise
do
Ciclo de Vida...
Demanda por
capacidade
Rentabilizar
a capacidade

Utilização da
capacidade

Oferta de
capacidade

VALOR

Conservação da
capacidade

Aplicação da
capacidade

Implantação da
capacidade

A visão do CIGA

Espaço específico que centralize equipe de especialistas ...

com acesso a todos os dados (históricos e atuais),
ferramentas e sistemas (existentes e a serem
desenvolvidos), ...
informações técnicas, financeiras, regulatórias e
conhecimento pertinentes os ativos da empresa,...
para atuarem em colaboração buscando o alcance dos
objetivos estratégicos da organização, de forma eficiente.

Por que um Centro Integrado?
• Avanços nas tecnologias digitais e de
telecomunicação
• Forte tendência de centralização de funções e
processos nas mais diversas organizações
• Vantagens estratégicas:
•
•

COI-Centro de Operações Integradas da VALE

economias de escala,
integração de sistemas e informações,

• consistência e padronização,
• maior cooperação e especialização
• capacidade de “tomada de decisão mais rápida,
gerenciando múltiplas situações complexas ao
mesmo tempo, com uma significativa redução do
tempo de resposta”.

Metas do Projeto

Integração de ferramentas e tecnologias para que a saída
final do CIGA contemple Tomada de Decisão.

Uso de metodologias e ferramentas associadas escaláveis e
flexíveis para se adaptar ao crescimento da empresa e possíveis
novos objetivos de negócio (fundamentadas nos conceitos de
Indústria 4.0 e IIoT)

Integração dos sistemas legados e bancos de dados existentes na empresa,
bem como as novas ferramentas e sistemas a serem desenvolvidos, para
que o CIGA seja a “única versão da verdade”

Metas do Projeto

Busca de parceiros internacionais (empresas ou instituições) para participar do
projeto, trazendo o estado da arte em Gestão de Ativos, bem como sua
abordagem cultural sobre o tema Gestão de Ativos

Envolvimento direto de empregados da concessionária como
membros da equipe de técnica, privilegiando o desenvolvimento e
certificação de competências “digitais”

Extenso programa de formação em IIoT
(12 meses) para a equipe

Parceiros e Atribuições
Mapeamento de Regras e Processo de
Tomada de Decisão

Inspeção por Imagens
Desenvolvimento de barramento de
Integração da Base de Dados
Diagnóstico de Maturidade em GA

Modelagem de KPIs e Algoritmos Preditivos
Módulos de Análise e Suporte à Decisão

Construção de Sensores IoT
Comunicação
Prospecção Tecnológica em
Centros de Tomada de Decisão
Benchmarking Internacional
em Gestão de Ativos
Integração com outros P&Ds

CIGA

Ferramentas Analytics
Plataforma IoT e BI
Inteligência Artificial

Modelagem de Objetivos para
Avaliação de Investimentos
Gestão do Portfolio do PDD
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