


Líder mundial em soluções
de energia

150.000
colaboradores em

70 países

€ 65
BILHÕES

em 2017

Receitas de

120 mil
CLIENTES

atendidos

Mais de 1.000
Pesquisadores

e Especialistas

em 11 centros

de P&D



Soluções para clientes

Atividades de baixo carbono

Infraestruturas globais

Descentralização

Digitalização

Descarbonização

O setor energético está em

profunda e rápida transformação



Eficiência Energética e 

Soluções Integradas

Redes de frio e calor

Mercado Livre de Energia

Geração Descentralizada

Smart Cities e

Clusters Inteligentes

Gás Natural, Biogás e 

Hidrogênio

Hidrelétrica

Eólica, Biomassa, Solar

Redes de gás

Linha de transmissão

Distribuição

SOLUÇÕES

PARA CLIENTES

ATIVIDADES DE

BAIXO CARBONO

INFRAESTRUTURAS

GLOBAIS

ENGIE foca em soluções

para a transição energética



Liderando
Transição
Energética
no Brasil

Geração de Energia

Soluções

Centro Corporativo

Levamos nossas soluções

para todas as regiões

Complexo Santa Mônica

Complexo Trairi

Usina Solar Floresta

Usina Solar Assú
Estreito

São 

Salvador Umburanas

Campo Largo

Jirau

Rondonópolis

José Gelázio da Rocha

Ponte de Pedra

William

Arjona

Cana Brava

Miranda

Jaguara

Ibitiúva

Ferrari

Lages

Usina Solar Cidade Azul

Itá

Machadinho

Passo Fundo

Complexo Jorge Lacerda

Pampa Sul

Recife

São LuísBelém
Manaus

Goiânia

Usina Solar

Paracatu

Florianópolis | 
Solar

Iluminação Pública

Aracaju

Salvador

São Paulo

Campinas
Rio de Janeiro | Centro Corporativo

Gestão de energia

Vitória



*A capacidade instalada é referente apenas às participações da Companhia nas usinas em operação, incluindo Jirau.

Faturamento

em 2017

(bilhões R$)

Contratos

de O&M

Sites

Atendidos

MW Comercializados 

no Mercado Livre

MW em operação

em 31 usinas

da capacidade instalada

em fontes renováveis

Números da empresa líder nacional em geração de energia

e soluções integradas de eficiência energética

*

Clientes

Colaboradores



Soluções

Integradas

Diferenciais da ENGIE
Através de um portfólio completo, a ENGIE 

oferece soluções integradas capazes de 

transformar cidades, empresas e pessoas para 

que façam o melhor uso da energia, baseado 

em dois pilares:

Redução de

custo de energia

Melhoria de 

infraestrutura

Capacidade de

Investimento

Inovação

Parceria a

longo prazo



PORTO

DEFESA

AEROPORTO

SEGURANÇA

CAMPUS HOSPITAL CONDOMÍNIOS

INDÚSTRIA

Soluções customizadas e 
integradas em todos os setores

MULTI SITE RETAIL

SHOPPING CENTER

AGRONEGÓCIO



Geração Distribuída

Mercado Livre

Eficiência Energética

Gestão de Instalações

Gestão de Energia
Geração Solar

E-mobility

Portfolio para diferentes clientes

EMPRESAS

PESSOAS

CIDADES
Sistema e Infraestrutura 

de Telecom

Plataforma Integrada de 

Gestão das Cidades

Mobilidade

Iluminação Pública



Eficiência energética e gestão de energia 
em tempo real em prédios públicos

Energia

Água

Gás

Temperatura

Potencial de economia de 
até 30% do consumo total 

de energia

Outros



Monitoramento de energia e 

utilidades

Automação de cargas

Rateio de custos e 

submediçōes

Auditoria de faturas

Simulações para o mercado 

livre ou outras modalidades

Gerenciamento do uso e 
custos com energia

Definição do perfil do 
consumidor

Medidas para promover 
eficiência energética

Instalação de sistemas de 
gestão energética eficiente

Troca de iluminação para 
LED

Automação e retrofit de ar 

condicionado, refrigeradores, 

motores, bombas e 
compressores de ar

FOLLOW ENERGY SIG ENERGYSLA

Consultoria em gestão de 
energia

Eficiência energética e gestão de energia 
em tempo real em prédios públicos



Santander

Monitoramento de Energia
Benefício: Redução de custo

Alertas de consumo fora da curva.

Upgrade do sistema com inclusão de automação, programação 
horária e regulagem de ar-condicionado.

Primeira fase do sistema focada em módulo de auditoria.

Implantação do Follow Energy em mais de 1.500 agências.

na redução de 
consumo do total

das agências

Mais de

MILHÕES de KWh 
economizados por ano



Academia Brasileira

de Letras

Central de Água Gelada

Benefício: Redução de custo

Economia de R$1 milhão ao ano.

Redução de 33% em gasto com energia.

Modernização da Central de Água Gelada:
Com equipamentos mais modernos, mais tecnológicos, com

automação para fazer o controle de todo o prédio num único dia.



Geração distribuída solar em prédios públicos e privados, 
incluindo o conceito de comunidade ou condomínio solar

Eficiência 
energética

Diversificação da 

matriz energética

Evitar "perdas 
técnicas" de energia

Maior estabilidade 

e confiabilidade no 
sistema

Benefícios



Geração distribuída solar em prédios públicos e privados, 
incluindo o conceito de comunidade ou condomínio solar

Instalação de painéis fotovoltaicos em prédios 
públicos e privados com potencial de geração

Comunidade solar por assinatura: energia 

produzida em usina remota compartilhada e 
distribuída na rede elétrica

Soluções

Possibilidade: Comunidade solar 
do governo



Geração Solar Distribuída

Benefício: Redução de custo

Sapiens Park

Produção de                        kWh todos os meses

Instalação de               m2

Economia de R$                        todos os anos



Comunidade solar ENGIE

Economia de até 15% na conta de energia: a energia gerada pela 

cota solar é mais barata do que a que se consome das 

distribuidoras

Aplicativo que permite acompanhar o consumo e a economia em tempo real

Aluguel de painéis fotovoltaicos das usinas da ENGIE Brasil, para 

que suas empresas e organizações consumam energia renovável

Usinas em 

construção



Gestão do tráfego e segurança através de 
câmeras integradas e inteligentes

Controle e melhoria 

do tráfego
Gestão da 

segurança pública

Integração da 

infraestrutura

Operação de 

serviços em 

tempo real

Possibilidade de 

planejamento

Benefícios



Gestão do tráfego e segurança através de 
câmeras integradas e inteligentes

MAESTRO

Plataforma para controle de sistemas inteligentes 

que tem por objetivo aumentar a eficiência de 

áreas urbanas e promover o controle de tráfego, 

segurança, frotas, entre outros.

"Uma das grandes vantagens do sistema Maestro é a 

possibilidade de se adequar e transformar de acordo com o 

cenário de sua implantação. É possível conectá-lo a sistemas 

pré existentes e aos mais diversos hardwares."



Prefeitura do

Rio de Janeiro

Sistema de Monitoramento de Câmeras

Benefício: Melhoria de infraestrutura 

Manutenção e operação de                 câmeras.

Gestão do tráfego:               km de fibra óptica.               Rádios.

Sistema de plano de proteção de vídeo com mapeamento.

Integração de câmeras de segurança, painéis de mensagens 
variáveis, estações meteorológicas e outras informações 

sobre o tráfego em uma plataforma de operação e segurança.



Monitoramento de Tráfego

Benefício: Melhoria de infraestrutura

Ponte

Rio-Niterói

Sinalização digital.

Detecção automática de incidentes.

Monitoramento de tráfego.



Prefeitura

de Niterói

Melhoria no tempo de deslocamento de 30%.

Manutenção e operação de 224 câmeras, 190 controladores 
inteligentes de tráfego e 80km de fibra óptica.

Gerenciamento inteligente do tráfego em tempo 
real através de semáforos inteligentes.

Sistema Semafórico Inteligente

Benefício: Melhoria de infraestrutura



Prefeitura de Niterói

Automação de exaustores.

Sistema de sinalização e evacuação.

Monitoramento da qualidade do ar.

Detecção de incêndios e de incidentes.

Automação e controle da iluminação.

Automação do túnel Transoceânica

Benefício: Melhoria de infraestrutura



Iluminação pública inteligente

Redução dos custos 

fixos e variáveis

Economia de 
energia

Melhoria do sistema de 

manutenção e reparo

Benefícios



Iluminação pública inteligente

MAESTRO

Sistemas inteligentes para gerir a 

iluminação pública baseados em redes 

de pontos de captação e análise de 
informação.

• Acesso a informações em tempo real

• Administração mais eficiente

• Cidade inteligente.

Parcerias Público-privadas

• Gestão de iluminação pública

• Iluminação pública de destaque

• Iluminação urbana



Iluminação de destaque 
Ponte Anita Garibaldi – Laguna



Rede subterrânea e automação 

com LED

Substituição da rede de distribuição subterrânea

Redução de 50% do consumo de energia elétrica, 

melhoria na segurança, embelezamento e 
humanização da cidade

Instalação de152 postes de LED

Joinville

de redução no 
consumo de energia 

elétrica

Investimento de R$

milhões do governo de SC 
e município de Joinville



Conte com a ENGIE e 

transforme empresas,

pessoas e cidades

carlos.gothe@engie.com

www.engie.com.br

www.facebook.com/engiebrasil

www.instagram.com/engiebrasil

www.linkedin.com/company/engie-brasil

engie.solucoes@engie.com

mailto:engie.solucoes@engie.com
http://www.engie.com.br/
https://www.facebook.com/engiebrasil
https://www.instagram.com/engiebrasil/
https://www.linkedin.com/company/engie-brasil
mailto:engie.solucoes@engie.com


Saiba mais em:

Eficiência energética e gestão de energia em tempo real em prédios públicos:
www.engie.com.br/para-sua-empresa/gerenciamento-de-energia/
www.gvenergy.com.br/

Geração distribuída solar em prédios públicos e privados
www.comunidadesolarengie.com.br/

Iluminação pública inteligente

sadenco.com.br/

Gestão do tráfego e segurança através de câmeras integradas e inteligentes
www.engiesolucoes.com/maestro/

www.engie.com.br/para-cidades/

http://www.engie.com.br/para-sua-empresa/gerenciamento-de-energia/
http://www.gvenergy.com.br/
http://www.comunidadesolarengie.com.br/
https://sadenco.com.br/
http://www.engiesolucoes.com/maestro/
http://www.engie.com.br/para-cidades/

