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A SIEMENS OFICIALIZOU  durante 
o evento “Fazendo o Brasil avançar 
com engenhosidade”, realizado no 
dia 1 de junho, o lançamento de sua 
plataforma MindSphere  no Brasil, 
sistema operacional aberto para In -
ternet das Coisas (IoT) baseado em 
nuvem que permite conectar má -
quinas e infraestruturas físicas ao 
mundo digital. 

“Com o MindSphere , a Siemens 
está fornecendo um sistema opera -
cional aberto, baseado em nuvem, 
para a IoT. Nessa plataforma como 
um serviço (PaaS), aplicativos e ser -
viços digitais podem ser desenvol -
vidos, operados e fornecidos”, a�r -
ma Renato Buselli, vice-presidente 
sênior da Divisão Digital Factory 
da Siemens.

No contexto de IoT um número 
cada vez maior de ativos de uma 
instalação fabril ou empresa es -
tarão conectados e gerando um 
volume expressivo de dados. Estes 
dados podem ser rápidos e e�cien -
temente coletados, analisados e 
efetivamente usados para melhorar 
a disponibilidade e a performan -
ce de sistemas, a otimização da 
operação e do uso de recursos e 
da infraestrutura, com impactos 
positivos para o negócio.

Segundo Buselli, o MindSphere  
possibilita a identi�cação precoce 
de problemas potenciais em plantas 
fabris e instalações, monitoramen -
to de serviços em qualquer lugar 
do mundo, reduzindo paralisações 

(downtime ) pela otimização de pro -
gramas de manutenção preditiva e 
viabilizando novos modelos de ne -
gócio. Fabricantes de máquinas, por 
exemplo, podem utilizar-se da pla -
taforma para monitorar sua própria 
frota de máquinas ou mesmo oferecer 
como serviço ao seu cliente �nal.

Buselli ainda enfatiza que, ao 
gerenciar toda a cadeia de valor 
de dados de forma inteligente, o 
MindSphere  transforma dados em 
conhecimento e este conhecimento 
aplicado em negócios bem-sucedi -
dos. “A Siemens acredita que essa so -
lução contribuirá signi�cativamente 
para acelerar as indústrias brasileiras 
na obtenção de níveis mais elevados 
de competitividade ”, a�rma.     

A BRASILEIRA DEEP  Seed Solutions �r-

mou contrato com a Repsol Sinopec Brasil 

para desenvolvimento em conjunto de um 

software sob medida, dentro do ambiente 

do sistema especialista FLOCO, desenvol-

vido pela empresa de tecnologias aplicada 

em processos complexos de engenharia.

O projeto baseia-se na extensa ex-

periência técnica de ambas as empresas 

e nos desenvolvimentos anteriores em 

sistemas de geração e ranqueamento de 

sistemas o�shore de produção. Abran-

ge o desenvolvimento de vários módulos 

customizados, abordando o estado da arte 

na engenharia submarina e processos 

complexos de tomada de decisão no de-

senvolvimento de campos o�shore.

A tecnologia gerada através do projeto 

trará uma grande vantagem competitiva 

no processo de engenharia conceitual 

aplicado ao desenvolvimento o�shore 

em nível global. A iniciativa também visa 

acelerar investimentos em projetos eco-

nomicamente viáveis, além de permitir a 

identi�cação de soluções otimizadas em 

campos complexos, como no polo pré-sal 

brasileiro.    

Siemens lança MindSphere no Brasil
Plataforma transforma dados em conhecimento e viabiliza novos 
modelos de negócios digitais.

Deep Seed e Repsol 
Sinopec vão desenvolver 
solução em parceria

Fo
to

: C
or

te
si

a 
Si

em
en

s


