
Schneider Electric apresenta soluções para otimizar e 

digitalizar a Indústria na Hannover Messe 2018 

·      Com o EcoStruxure for Industry, a Schneider Electric disponibiliza um conjunto 

único de soluções que abrange todos os aspetos da gestão de ativos digitais 

·      Serviços inovadores IloT disponibilizam um novo nível de eficiência e criam 

modelos de negócio para a economia digital 

Realidade aumentada, loT, lloT, [1] manutenção preditiva, digital twins...São as tecnologias 

inteligentes que estão a tornar as empresas mais eficientes e inovadoras, aumentando a 

sua vantagem competitiva. A Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão de 

energia e automação, apresentou as suas mais recentes inovações para empresas do setor 

industrial na Hannover Messe 2018. 

Condução de mudanças digitais para empresas industriais 

Dada a acelerada mudança para as tecnologias digitais, as tecnologias inteligentes de 

produção disponibilizam uma vantagem competitiva para todas as empresas e zonas 

geográficas que as adotam. Na sua mais recente pesquisa, a Accenture afirma que a grande 

maioria dos executivos acredita que o fracasso em potenciar o digital fará com que as suas 

empresas lutem pela sobrevivência. E, embora muitas empresas saibam que a tendência 

da digitalização é fundamental para o futuro, o desafio de como começar e reconhecer os 

benefícios ainda se coloca. 

Como líder na indústria da energia e digitalização, a Schneider Electric está posicionada de 

forma única para impulsionar a atual transformação digital dos crescentes mercados de 

automação industrial e apoiar os clientes nas suas transformações. Grandes mudanças 

estão fundamentalmente a acelerar esse movimento no espaço industrial.  

“Primeiro, o software industrial está a passar de um conjunto de ofertas fragmentadas 

baseadas em funções especializadas para a implementação de softwares integrados que 

permitem impulsionar e melhorar o desempenho”, explica Peter Herweck, Executive Vice 

President , Industry Business da Scneider Electric, "isso permite uma maior continuidade do 

projeto à construção (Capex) à operação e manutenção (Opex), o que cria novos níveis de 

eficiência em todo o ciclo de vida de ativos e operações. Segundo, a conexão digital e a 

riqueza de dados estão a permitir novos modelos de negócio, serviços ou até mesmo 

manutenção como um serviço que dá às indústrias uma forma fácil de começar a sua jornada 

de digitalização”, continua Peter Herweck. 

Na Hannover Messe 2018, o Grupo apresentou a sua fonte de liderança e profundo 

conhecimento em três grandes tendências: 

- Software Integrado End-to-End – Com o EcoStruxure for Industry, a Schneider Electric 

disponibiliza uma verdadeira abordagem de engenharia unificada que pode ser 
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implementada em vários segmentos industriais. Potenciando a sua parceria exclusiva com 

a AVEVA, oferece um conjunto único de soluções de ativos digitais, desde a simulação de 

processos até à gestão, otimização de projetos, construções e produção. 

- Ecossistema de Developers – A digitalização da base instalada da Schneider Electric é 

uma oportunidade para os developers criarem novas aplicações de software. Com mais de 

40 serviços digitais, a Schneider Electric lidera o caminho para fornecer energia e digitalizar 

negócios e operações com mais eficiência. 

- Tecnologia aberta e interoperável – A Schneider Electric, membro do grupo shapers 

OPC UA TSN, participou em cinco colaborações de prova de conceito na Hannover Messe 

para promover uma filosofia de que uma arquitetura aberta liberta todo o potencial da 

Industrial Internet of Things. Ao impulsionar a próxima geração de comunicações unificadas 

de dispositivos para a cloud, as redes podem ser simplificadas e os utilizadores podem 

aproveitar a tecnologia off-the-shelf para reduzir os custos de integração e manutenção. 

- Serviços Industriais loT – Graças às novas aplicações, a disponibilidade de dados 

combinados com  conhecimento especializado cria valor para muitos em todo o setor. Na 

Hannover Messe 2018, a Schneider Electric apresentou o EcoStruxure Machine Advisor 

para oferecer um novo nível de eficiência e crescimento ao transformar os dados em 

informações importantes para os fabricantes de máquinas. 

O EcoStruxure™ for Industry é a arquitetura e plataforma aberta, interoperável e habilitada 

para loT da Schneider Electric. O EcoStruxure oferece valor acrescentado em torno da 

segurança, fiabilidade, eficiência, sustentabilidade e conectividade para os nossos clientes. 

O EcoStruxure aproveita os avanços em loT, mobilidade, deteção, cloud, analítica e 

cibersegurança para oferecer inovação em todos os níveis. Isso inclui produtos conectados, 

Edge Control e aplicações, analítica e serviços. O EcoStruxure™ foi implementado em mais 

de 480.000 instalações, com o apoio de 20.000 integradores de sistemas e developers, 

conectando mais de 1,6 milhões de ativos sob gestão por meio de mais de 40 serviços 

digitais. 

[1] IoT: Internet of things / IIoT: industrial Internet of things 

 


