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CONTEXTO E AÇÕES

O modelo de gestão aberto e 

inovação como estratégica para todos os 
negócios e atividades e como prioridade 
na construção de um projeto de sucesso 
empresarial em conjunto com toda a sua 

cadeia de valor. Atuamos para:

Promover a Cultura de Inovação;

Desenvolver os colaboradores no tema;

Estimular o pensamento inovador;

Investir em aplicações, produtos e 
processos novos ou tecnologicamente 
aprimorados para gerar valor e atender 
às necessidades dos públicos de 
relacionamento;

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.



Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

PROJETO GO IN

Início do Go In: 
projeto para estruturar a 
governança da inovação.

Desenvolvimento de plataforma 
para gerir informações da trilha 
de inovação.

Gestão das ideias dos 
colaboradores e escalabilidade 
de projetos.

Neoenergia vai guiar os 
participantes para transformarem 
ideias em projetos geradores de 
valor.

A plataforma de governança 
da inovação teve contribuição 
de todas as áreas da empresa 
e irá guiar o colaborador da 
Neoenergia desde a concepção 
da Ideia, passando pela fase de 
prototipação, até a implantação 
do MVP e o monitoramento de 
resultados da solução.
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          INOVAÇÃO



O fortalecimento da cultura e a geração 
de valor se estabelecem através de 

um ecossistema robusto de inovação, 
consolidado por meio de parcerias 

com instituições de ensino, centros de 
pesquisa, hubs de inovação, startups e 
instituições públicas e privadas. Com 
essas parcerias, a companhia busca 

reforçar seu posicionamento através de:

Arraste para o lado para

1 Desenvolvimento 
de projetos com 
instituições de 
referência; 2

Fomento de 
projetos ágeis 
de investigação 
e ideação; 3

Provas de 
conceito de 
soluções com 
startups e 
provedores; 4 Interação com 

estudantes 
dentro de um 
modelo de PBL 
(Problem Based 
Learning); 5Reforço da 

melhoria 
contínua e 
otimização das 
operações; 6Investimento na 

disseminação 
da cultura de 
inovação. 

          INOVAÇÃO



Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

TEMAS 
ESTRATÉGICOS 
DE P&D5

TECNOLOGIAS INTELIGENTES

SEGURANÇA

Conexão Digital; 

Tecnologia nacional para 
redes elétricas inteligentes;

Antenas Inteligentes.

Braço robótico;

Gestão e segurança  dos 
eletricistas;

Segurança em postes; 

Segurança de barragens;

Inspeção de caldeiras.

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA

Lote pioneiro do aferidor de 
medidores; 

Sensor inteligente para 69 kV.



Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

É o sistema que realiza digitalmente todo 
o processo de gestão de incidências de 

torres anemométricas e solarimétricas da 
rede de medição da Neoenergia.

Rápida verificação das 
incidências pela equipe da 
Neoenergia.

Disponibilidade dos dados 
sempre acima dos 90%.

de redução do tempo de 
detecção de falhas: de 5 
para 1 dia.

SOFTWARE 
DE INSPEÇÃO 
AUTOMÁTICA 

SOFIA

          INOVAÇÃO



LAVAGEM DE ISOLADOR

Sistema inteligente para a 
lavagem dos isoladores das redes 
de distribuição em função do nível 
de poluição.

ESCOLA DE
ELETRICISTAS
Avaliar aplicação de 
produtos químicos 
para retirar poluentes e 
aumentar a periodicidade 
da lavagem.

PONTOS POSITIVOS

Aumento da produtividade baseado 
na mobilidade, automação de 
atividades repetitivas, assertividade 
e sinalização ativa;

Aumento do intervalo entre as 
lavagens;

qualidade e continuidade (DEC e 
FEC);

Melhoria nas condições de 
ergonomia e segurança na execução 
da atividade;

Processo suportado por critérios 
técnicos, através de tecnologias 

Pré-diagnóstico da região salina.
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Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

          PROJETO P&D



INDICADORES DE 
INOVAÇÃO E P&D
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R$54,7

R$27,4

R$137,1

MILHÕES

MILHÕES

MILHÕES

MILHÕES

em projetos de P&D, 
sendo R$ 49,1 milhões 
pelas distribuidoras.

destinados ao 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento 

Tecnológico (FNDTC).

como recolhimento ao 
Ministério das Minas e 
Energia.

em totais de recursos 
aplicados.

          PROJETO P&D
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CONTEXTO E AÇÕES

O modelo de gestão aberto e 

inovação como estratégica para todos os 
negócios e atividades e como prioridade 
na construção de um projeto de sucesso 
empresarial em conjunto com toda a sua 

cadeia de valor. Atuamos para:

Promover a Cultura de Inovação;

Desenvolver os colaboradores no tema;

Estimular o pensamento inovador;

Investir em aplicações, produtos e 
processos novos ou tecnologicamente 
aprimorados para gerar valor e atender 
às necessidades dos públicos de 
relacionamento;

Divisão do P&D em cinco temas 
estratégicos: Tecnologias Inteligentes, 
Segurança, Recuperação de Energia, 
Qualidade e Confiabilidade e 
Sustentabilidade do Negócio;

Conexão a um Ecossistema de Inovação 
Aberta na busca de soluções inovadoras 
para diversos desafios apontados pelas 
áreas de negócio; 

Desenvolvimento de uma plataforma 
corporativa de projetos de inovação que 
vai viabilizar a execução da governança 
da inovação.



Início do Go In: 
projeto para estruturar a 
governança da inovação.

Desenvolvimento de plataforma 
para gerir informações da trilha 
inovação.

Gestão das ideias dos 
colaboradores e escalabilidade 
de projetos.

Neoenergia vai guiar os 
participantes para transformarem 
ideias em projetos.

A plataforma de governança 
da inovação teve contribuição 
de todas as áreas da empresa 
e irá guiar o colaborador da 
Neoenergia desde a concepção 
da Ideia, passando pela fase de 
prototipação, até a implantação 
do MVP e o monitoramento de 
resultados da solução.

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

PROJETO GO IN
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TECNOLOGIAS INTELIGENTES

SUSTENTABILIDADE

SEGURANÇA

QUALIDADE E CONFIABILIDADE

Conexão Digital; 

Tecnologia nacional para 
redes elétricas inteligentes;

Antenas Inteligentes.

Sistema solar fotovoltaico 
conectado diretamente à 
rede secundária;

Multissolar;

Heliotérmico;

Sistema Inteligente de 
Armazenamento de 
Energia (SIAE);

Caminhão elétrico;

Mobilidade elétrica em 
Fernando de Noronha;

Corredor Verde;

Microrrede.

Braço robótico;

Gestão e segurança  dos 
eletricistas;

Segurança em postes; 

Segurança de barragens;

Inspeção de caldeiras.

Projeção de mercado;

Detecção de umidade em óleo 
de transformador;

Baterias;

Torre móvel;

Transformador inteligente e 
Qualímetro;

Tecnologia de armazenamento;

Malha de Terra, entre outros.

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA

Lote pioneiro do aferidor de 
medidores; 

Sensor inteligente para 69 kV.

TEMAS 
ESTRATÉGICOS 
DE P&D5



É o sistema que realiza digitalmente 
todo o processo de incidências de 

torres anemométricas e solarimétricas 
da rede de medição da Neoenergia.

Rápida verificação das 
incidências pela equipe da 
Neoenergia.

Disponibilidade dos dados 
sempre acima dos 90%.

de redução do tempo de 
detecção de falhas: de 5 
para 1 dia.

SOFIA é uma solução 
inovadora criada em 
parceria com a LOOMI.

SOFTWARE 
DE INSPEÇÃO 
AUTOMÁTICA 

SOFIA



LAVAGEM DE ISOLADOR

Sistema inteligente para a 
lavagem dos isoladores das redes 
de distribuição em função do nível 
de poluição.

ESCOLA DE
ELETRICISTAS
Avaliar aplicação de 
produtos químicos 
para retirar poluentes e 
aumentar a periodicidade 
da lavagem.

PONTOS POSITIVOS

Aumento da produtividade baseado 
na mobilidade, automação de 
atividades repetitivas, assertividade 
e sinalização ativa;

Aumento do intervalo entre as 
lavagens;

qualidade e continuidade (DEC e 
FEC);

Melhoria nas condições de 
ergonomia e segurança na execução 
da atividade;

Processo suportado por critérios 
técnicos, através de tecnologias 

Pré-diagnóstico da região salina.
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