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DIRECIONAMENTOS WEG

Manter foco nos seguintes negócios
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Avançar nas soluções de eletrificação para o novo mundo da mobilidade

Desenvolver soluções digitais como oferta complementar e integrada a todos os negócios WEG

Motion Drive Eletrificação Automação Geração de Energia Grid



CENÁRIO POSITIVO PARA 
OS NEGÓCIOS E INICIATIVAS WEG
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FORTES DEMANDAS
DA SOCIEDADE

Descarbonização
do planeta

Mundo cada vez
mais eletrificado 

MAIS ELETRIFICAÇÃO Maiores investimentos em GTD

NOVOS INVESTIMENTOS NA 
GERAÇÃO DE ENERGIA 

Predominantemente em 
energias renováveis  

Demandará sistemas de 
armazenamento de energia

ELETRIFICAÇÃO DO 
TRANSPORTE 

Demandará investimentos em infraestrutura de recarga, 
baterias e na mineração de metais de transformação

NÚMERO CRESCENTE DE EMPRESAS ADEREM A 
COMPROMISSOS DE REDUÇÃO DE EMISSÕES DE CO2

Demandando motores mais eficientes,
uso de drives, automação e digitalização

MERCADOS DE MOTORES, DRIVES E AUTOMAÇÃO CONTINUARÃO CRESCENDO
MAIS DO QUE A ATIVIDADE INDUSTRIAL



JORNADA ESTRATÉGICA

◼ Avançar aceleradamente com o negócios de Transmissão & Distribuição nas Américas

◼ Continuar avançando nos negócios de energia renovável e investir nas soluções para 
armazenamento de energia em baterias, electric powertrain e infraestrutura de EV charging

◼ Investir e dominar as tecnologias de motores e drives de maior eficiência

◼ Incorporar globalmente a oferta de soluções digitais para gestão de ativos

◼ Fortalecer estratégia de “Motion Drive” (motores, redutores e inversores)

◼ Acelerar internacionalização do negócio de automação

◼ Robotização e digitalização das operação para maior produtividade e eficiência

◼ Elevar níveis de desempenho e produtividade nas produtoras do exterior

◼ Fortalecer a Cultura WEG e aprofundar ações em ESG
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Ações em destaque para o Ciclo 2021–2026



REESTRUTURAÇÃO AUTOMAÇÃO

Acelerar internacionalização do negócio de automação
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Dar foco aos novos negócios, sem deixar de manter a mesma atenção à internacionalização e 
ampliação da oferta de produtos para automação e eletrificação

UNIDADE DE  
NEGÓCIO

MERCADO

AUTOMAÇÃO
DIGITAL &
SISTEMAS

 Drives & Controls

 PRODUTOS para 

indústria e buildings

 Centro de Negócios de Energia Solar

 Soluções Digitais

 SISTEMAS para indústria,

setores de energia e infraestrutura

 Armazenamento de Energia em Baterias

 Centro de Negócios de Mobilidade Elétrica



AQUISIÇÃO AUTOMAÇÃO EUROPA

◼ Linha completa de inversores de frequência, conversores de 
corrente contínua e aplicações especiais de servoconversores

◼ Fábricas na Itália, Alemanha, China e Índia

◼ Receita liquida de 2021: € 44,8 milhões
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Aquisição da unidade de negócio Motion Control da Gefran



ESTRATÉGIA MOTION DRIVE

◼ Avançar na participação da WEG nos negócios com fabricantes 
de máquinas e segmentos onde os inversores e/ou 
motorredutores são amplamente utilizados
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Fortalecer estratégia industrial em motores, redutores e inversores

Superintendente da WEG 
Automação para a Itália

Superintendente da WEG 
Motores Industriais para os EUA



INDÚSTRIA 4.0 & ROBOTIZAÇÃO
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Robotização e digitalização das operações
para maior produtividade e eficiência

2000 2010 2020 2025

4X

4X

4X

Ganhos com evolução do OEE *
Fábrica de fios

+7.300h
Produção 

+2.800h

+7.200h

76%
77%

82%
84%

89%

2017 2018 2019 2020 2021

Custo evitado de
R$ 21 milhões

Acompanhamento em 
tempo real da produção

Dados de fácil 
acesso para 
tomadas de 

decisão

Redução de 
até 40% nas 

paradas e 
esperas

Expansão
para todas as 

máquinas 

Investimentos
R$ 645 mil

Implantação 
Piloto

Investimentos
R$ 300 mil

Robôs utilizados na produção
Operações WEG no mundo

Investimentos em produtividade 
e novas tecnologias de produção 
representam cerca 14% do 
orçamento anual de CAPEX

* Sigla em inglês para Overall Equipment Effectiveness, que significa eficácia geral do equipamento



NOVO PROPÓSITO E POSICIONAMENTO

Fortalecer a Cultura 
WEG e aprofundar 

ações em ESG 
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Desenvolver 
tecnologias e soluções 

para contribuir na 
construção de um 

mundo mais eficiente e 
sustentável

Driving Efficiency 
and Sustainability



PROGRAMA WEG DE CARBONO NEUTRO
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Reduzir 52% das emissões de GEE * ➔ 2030

Incorporado nos planos de metas e bônus da companhia

ELAS11

Fortalecer a Cultura WEG e aprofundar ações em ESG 

 Média global das operações WEG

 Metas referentes as emissões globais da WEG 

 Escopos 1 e 2, com base no ano de 2021

Atingir emissões líquidas neutras ➔ 2050

* Gases de Efeito Estufa



Brasil:
Manter posições de mercado nos negócios maduros e investir
em novos negócios

Mercado Externo:
Buscar crescimento orgânico de dois dígitos em todas as regiões 
através de ganhos de participação de mercado e diversificação de 
produtos seguindo o modelo adotado no Brasil 

Investir em novas tecnologias e na excelência operacional
perseguindo maior competitividade permanentemente 

PRINCIPAIS MENSAGENS

11

Aspiração corporativa de 
crescimento contínuo e 
sustentável, visando 
taxas de crescimento 
históricas com disciplina 
em relação a alocação 
de capital

Diferenciar-se no relacionamento com clientes

Fortalecer as ações de ESG



Obrigado


