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Procedimento de Manifestação de Interesse

Regulamentado pelo Decreto Estadual de Minas Gerais nº 44.565 e presente no Regulamento

Interno de Licitações e Contratos da CEMIG;

Objetivo: apresentar ao mercado o “problema” atual, informando a necessidade a ser suprida, a

realidade atual, os requisitos mínimos a serem atendidos e os resultados esperados, para que os

fornecedores analisem e nos apresentem suas soluções e nos informem as melhores práticas

atuais.

O PMI não obriga a CEMIG a lançar posterior licitação para contratação.

O PMI não impede nem condiciona a participação dos interessados na futura contratação, caso esta

seja a opção a ser adotada, e não implicará qualquer tipo de vantagem ou privilégio ao participante.



Objetivo

Orientar a participação de interessados no processo de disponibilização de estudos, levantamentos e  

propostas de estratégia/tática e orquestração para atender ao Plano de Transformação Digital da CEMIG, 

com foco na melhoria dos serviços ao cliente e na qualidade de dados, maximizando a eficiência 

operacional em ambiente de máxima resiliência



Cronograma



Transformação Digital

• Coordenação das modernizações tecnológicas como 
ferramentas de agilidade, DevOps e revisão de end-user 
computing: processos e ferramentas a implantar

• Levantamento de aplicações e domínios funcionais 
atuais e definição da migração

• Suporte na jornada a cloud: homogeneização de 
iniciativas

• Introdução de métricas de QA
• Rotina de acompanhamento de KPIs

• Estruturação e mobilização das 
equipes de alta complexidade 

(hiperconvergência TI/TO/TC)

• Coordenação da elaboração de 
notas técnicas (Sistemas especialistas –

SCADA / ADMS)
• Suporte na avaliação de propostas

• Definição de perfis, skills e 
conhecimentos

• Programas de upskilling

• Definição de critérios técnicos
• Suporte na seleção de fornecedor

• Vendor Management: Revisão de cumprimento de contratos

• Definição da arquitetura futura 
• Estabelecimento de equipe inicial de 

arquitetura e suporte para a criação 
da área de arquitetura Cemig

• Definição e execução do plano de 
comunicação

• Gestão de treinamentos (internos e providos 
por múltiplos fornecedores de plataformas) 
para populações afetadas

• Planejamento e coordenação da 
execução integrada das 19 frentes de 
trabalho de tecnologia

• Definição de indicadores do 
impacto do programa no 
negócio

• Acompanhamento dos KPI 
definidos

• Implementação de piloto do novo 
modelo de gestão da demanda

• Facilitação e garantia de execução 
do novo modelo

Seleção de fornecedores

Gestão da mudança

Gestão de demanda

Qualidade e desempenho técnico

Infraestrutura

Value AssuranceMobilização de iniciativas

Definição e gestão do escopo 
detalhado

Evolução da arquitetura

Digitalização Cemig

Competências-chave

Cronograma de execução



Transformação Digital

• Alinhamento entre fornecimento e demanda de energia 
através de Big Data controlando fontes distribuídas

• Automação de processos e analytics em toda cadeia de 
valor

• Smart Grid: redes resilientes, seguras e eficientes

• Gestão de ativos data-driven: predição de manutenção e 
incidentes

• Mobilidade de equipes com IoT, georreferenciamento e 
realidade aumentada

• Algoritmos de balanceamento inteligente de energia

• Interações guiadas por análise da jornada do cliente, 
segmentação e comunicação personalizada

A digitalização será habilitadora de novos serviços e alavanca 
da eficiência operacional no setor elétrico

Plataforma de 
distribuição elétrica

Geração distribuída 
renovável

Armazenamento 
distribuído

Veículos elétricos

Gestão da 
demanda

Centros de 
armazenamento de 
dados

Comunicação/ 
analytics

Infraestrutura 
avançada de 
medição

Cogeração 
distribuída 
convencional

Transmissão

Tendências na indústria de energia exigem transformação digital e tecnológica nos players



Transformação Digital

Desenhamos um plano estratégico para digitalização da Cemig

Focar no serviço ao 

cliente e em iniciativas 

estratégicas versus 

esforços operacionais de 

baixa criticidade

Opções

estratégicas

Proporcionar digitalização com cliente no centro, maximizar eficiência operacional e dispor de informações e 
dados com qualidade de forma tempestiva, em ambiente resiliente, seguro e estável

Ambição

Automação, integração e 

capacidade analítica

• Eficiência de processos apoiada 

por automação e autosserviço 

• Expansão de plataforma central 

de dados viabilizadora de 

inteligência em tempo real com 

manipulação de alto volume de 

dados e internet das coisas (IoT)

Pilares

Viabilizadores

organizacionais

Competências digitais

• Impulsionar resiliência e 

modernização com migração de 

data center, revisão de 

arquitetura e adoção de nuvem

• Continuidade na automação 

das redes de telecomunicação 

• Fortalecimento das práticas de 

cibersegurança

Modernização de plataformas

• Predominância da visão corporativa em 

escolhas tecnológicas para a CEMIG 

versus mindset em silos ou shadow IT

• Estabelecimento de governança com 

fórum colegiado para priorização e

patrocínio da transformação

Alinhamento de iniciativas e escolhas Recursos financeiros e organizacionais

Endereçar 

obsolescências, 

fragmentação e alta 

customização através de 

soluções de mercado

Focar no aumento de 

produtividade da 

companhia com apoio de 

soluções digitais e 

alavancagem de dados

Redesenhar modelo de 

gestão da demanda, 

governança e entrega

para acelerar a captura 

de valor

• Apoio de Escritório de Transformação na

entrega das iniciativas e eventuais 

consultorias (e.g. especificações)

• Dedicação exclusiva de times para 

transformações estruturantes

• Escalada de modelo ágil com 

orientação a produtos e melhores 

práticas de desenvolvimento

• Implementação de 

competências digitais e críticas 

para a transformação e 

readequação no uso de terceiros

• Sistemas estruturantes 

especializados como SCADA, 

ADMS e GIS

• Atualização de plataformas 

corporativas como ERP, CCS, 

CRM com fit to standard

• Plataformas focadas no serviço 

ao cliente e comercialização

Modernização da infraestrutura

• Adequação do orçamento com 

incremento em linha com ref. regulatórios

• Requalificação de colaboradores para 

novas competências

Entrega de resultados



Transformação Digital

Plano de tecnologia adotou como foco cliente no centro e ganho de eficiência operacional 

através do uso de grandes plataformas 

Clientes

Foco no serviço ao cliente gerando maior 

satisfação e engajamento

Operação eficiente, resiliente 

e moderna endereçando 

obsolescências atuais 

Menor timing de mercado 

impulsionado por redesenho 

do modelo operacional Cemig

Menor custo de serviço com aumento da 

produtividade apoiado por alavancagem 

de dados e soluções digitais

• Venda multi-canais

• Marketing multi-canais

• Modelagem de produtos

• Operação e manutenção

• Gerenciamento de equipes

• Predição e Automação

• Ciclo de vida

• Registro de operações

• Execução de ordens

• RH / Finanças / Suprimentos

• Execução de serviços

• Fornecimento/ Medição

• Relacionamento

• Faturamento e receita

• Comercialização

• Balanceamento energético

• Liquidação

• Faturamento e receita

Fornecimento 
de energia

Gestão 
Corporativa 

Serviços para 
clientes 

Sistemas 
especialistas

Relacionamento 
com clientes

Arquitetura terá 5 grupos de plataformas integradas suportadas por 
orquestração de processos e dados

1

2

3

4

5

Orquestração de 
processos e dados

• Dados mestres e 

Integrações

• Processos e 

Automação (RPA)

• Segurança e 

Rastreabilidade

• Analytics próximo a 

tempo real

• Qualidade e 

conformidade de 

dados



Transformação Digital
Uma arquitetura de referência auxilia no entendimento da direção de como a tecnologia apoia os 

necessidades de negócio
I L U S T R A T I V O

Aplicações de suporte

Canais

Dados, integração e 
inteligência

Vendas

Roteamento 

omnicanal

Marketing

Clientes e 

contatos

Serviços

Previsão de 

demandas
Balanceamento

Previsão de 

preços

Gestão 
corporativa

RHFinanças
Cadeia de 

suprimentos
Ativos Projetos

Sistemas 
especialistas

GIS 

(Geographic

al information 

systems)
SCADA

Gerenc. de 

energia

Gestão de 

indispo-

nibilidades

Gestão de 

ativos e 

investimentosWFM

Grid management

Relacionamento 
com clientes

Manutenção

Plataforma, visualização e 

consumo de dados

Visualização e consumo de 

inteligência

Gestão de documentos

…

…

Logística

Softwares de integração

Medição 

avançada

Serviços ao 
cliente

Gestão da 

medição

Gestão de 

dados de 

energia

Faturamento Receita
Atendimento 

e serviços
Inspeções …

Geração 

distribuída 

renovável

Armazen.

distribuído

Veículos 

elétricos

Call

Center
Agências Web

Pontos de contato
Dispositivos 

de campo

Medidores e 

leitores
SensoresMobile

Centro de 

operação ….
Redes sociais  e 

de mensagem

Meios de 

pagamento

…

Geração, transmissão e distribuição      Comercialização       Comum      

Fornecimento 
de energia

Comunicação 

e analyics

Armazen. 

de dados

Gestão da 

demanda
Transmissão

Cogeração 

distribuída

Monitoramento 

visual

Liquidação

Serviços de inteligência 

artificial e machine learning

Soluções 

regulatórias
Contratos

Gestão 

jurídica
Institucional

Auditoria 

forense

…

…



Transformação Digital

I L U S T R A T I V O

Aplicações de suporte

Canais

Dados, integração e 
inteligênciaPrevisão de 

demandas
Balanceamento

Previsão de 

preços

Gestão 
corporativa

RHERP (núcleo)
Cadeia de 

suprimentos
Ativos Tesouraria Projetos

Sistemas 
especialistas

GIS 

(Geographic

al information 

systems)
SCADA

Gerenc. de 

energia

Gestão de 

indispo-

nibilidades

Gestão de 

ativos e 

investimentosWFM

Grid management

Relacionamento 
com clientes

Manutenção

Plataforma, visualização e 

consumo de dados

Visualização e consumo de 

inteligência

Gestão de documentos

…

…

Logística

Softwares de integração

Medição 

avançada

Serviços ao 
cliente

Gestão da 

medição

Gestão de 

dados de 

energia

Faturamento Receita
Atendimento 

e serviços
Inspeções …

Geração 

distribuída 

renovável

Armazen.

distribuído

Veículos 

elétricos

Call

Center
Agências Web

Pontos de contato
Dispositivos 

de campo

Medidores e 

leitores
SensoresMobile

Centro de 

operação ….
Redes sociais  e 

de mensagem

Meios de 

pagamento

…

Geração, transmissão e distribuição      Comercialização       Comum      

Fornecimento 
de energia

Comunicação 

e analyics

Armazen. 

de dados

Gestão da 

demanda
Transmissão

Cogeração 

distribuída

Monitoramento 

visual

Liquidação

Serviços de inteligência 

artificial e machine learning

Soluções 

regulatórias
Contratos

Gestão 

jurídica
Institucional

Auditoria 

forense

…

…Vendas

Roteamento 

omnicanal

Marketing

Clientes e 

contatos

Serviços

Expansão das capacidades 
digitais na comercialização 
e relacionamento com 
cliente

Novos sistemas especialistas com 
destaque a distribuição na 
introdução de ADMS (e seus 
módulos), AIP e soluções analíticas

Expansão de AMI, soluções de 
otimização na proteção a receita, e 
atendimento omnicanal

Renovação e expansão contínua de 
telecomunicações e conformidade ao 
procedimento de rede da ONS

Modernização de todos os principais 
componentes da arquitetura 
corporativa incluindo ERP, soluções de 
RH, suprimentos, jurídico e apoio a 
auditoria / regulações

Nova abordagem técnica 
para lidar com big data, 
IoT e disponibilizar dados 
integrados e confiáveis

Manutenção e despachos 
inteligentes com mobilidade

Expansão dos mecanismos 
de controle de segurança 
cibernética

Expansão das capacidades 
digitais na comercialização 
e relacionamento com 
cliente

Novos sistemas especialistas com 
destaque a distribuição na 
introdução de ADMS (e seus 
módulos), AIP e soluções analíticas

Expansão de AMI, soluções de 
otimização na proteção a receita, e 
atendimento omnicanal

Renovação e expansão contínua de 
telecomunicações e conformidade ao 
procedimento de rede da ONS

Modernização de todos os principais 
componentes da arquitetura 
corporativa incluindo ERP, soluções de 
RH, suprimentos, jurídico e apoio a 
auditoria / regulações

Nova abordagem técnica 
para lidar com big data, 
IoT e disponibilizar dados 
integrados e confiáveis

Manutenção e despachos 
inteligentes com mobilidade

Expansão dos mecanismos 
de controle de segurança 
cibernética

As demandas de negócio implicam em substituições de sistemas internos ou obsoletos por 

soluções de mercado



Transformação Digital

Plano de tecnologia possui objetivos a serem realizados ao longo dos próximos anos como 

espinha dorsal da digitalização na CEMIG



Conteúdo a ser abordado

• Plano de curto prazo (12 meses) com foco em clientes e resiliência IT/OT para otimização da operação do grid

• Entregáveis

• Melhoria de resiliência de aplicações críticas: SCADA/GDIS/ATLANTIS/CCS/CRM

• Redução da dívida técnica IT-OT: integração dados, IoT, AMI

• Automação de processos de back-end no atendimento a clientes (IBM)

• Analytics para O&M, CRM

• Plano de médio prazo “100% Digital Utility”

• Análise de alternativas: expectativa de realização em 4 meses

• Modelagem de hipóteses de contratação / parceria

• Definição de critérios de avaliação para seleção de integrador

• Due dilligence técnica em IT-OT



Evolução da Arquitetura de Dados



Evolução da Arquitetura de Dados



Evolução da Arquitetura de Dados



Cronograma




