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Implantação do Núcleo de geoprocessamento

Engie Brasil Energia
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Portal ArcgIs

Transmissão

TI

Usinas de
geração

Meio Ambiente

Fundiário

OperaçãoImplantação

Estrutura e utilização do GIS

Desenvolvimento
de projetos
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Utilização de dados geográficos por 

diversas áreas da companhia

Estes dados são
confiáveis?

Qual a origem, formato, autor, data de 
produção, precisão?

De onde e como consumir meus
dados espaciais?

Recursos e Sistemas de 

Geoprocessamento subutilizados?

Qual material é correto? 

Existe diretrizes para criação de
dados?

Quem é o responsável?
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Governança

Diretrizes

Redução de Riscos

Financeiro

o Integração entre ferramentas, sistemas e áreas

o Ampliação da acessibilidade das informações;

o Dimensionamento da infraestrutura necessária;

o Normas, procedimentos e métodos;

o Organização do banco de dados com foco no usuário;

o Organização dos dados, recursos e processos;

o Garantia sobre a versão e atualização do dado;

o Agilidade na criação e atendimento de prazos;

o Segurança da informação x tempo de resposta

o Incorporação de tecnologias substituindo processos onerosos;

o Gestão sobre a aquisição de dados reduzindo duplicidades;

o Planejamento de ações, otimizando os custos;
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✓ Plano diretor 
GIS

✓ Convencimento 
da diretoria

✓Contrato com terceirizada
✓Estruturação do GT de 
Geo

✓Reuniões do GT
✓Elaboração de PNs

✓ Fluxos dos processos
✓ Catálogo de dados
✓ Nova Matriz de Responsabilidades
✓ Conclusão dos PNs

✓ Desenvolvimento 
das atividades  
mapeadas

✓ Apoio às áreas da 
Companhia

Diretrizes

corporativas

Elaboração

De piloto- LTs

✓ Sustentação do GIS

✓Estruturação do banco de 
dados;
✓Padronização dos dados;

✓Dados públicos
✓Aplicativos de campo
✓Treinamento 

✓Organização do HUB –
Transmissão
✓Estruturação do ENGIS

2022

2023

2021
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• Sustentação do ArcGIS Entreprise (ENGIS);

• Gestão de conteúdos e aplicações no ArcGIS Enterprise;

• Proposição de diretrizes e padrões para uso do GIS

• Gerenciamento das solicitações de acessos ao ArcGIS Enterprise;

• Proposição e articulação de treinamentos;

• Tutela dos dados geográficos no ArcGIS Enterprise (Oracle, Data Store e 

S3);

• Apoio para a criação de conteúdos GIS (dados geográficos e aplicações);

• Apoio para o definição no armazenamento dos conteúdos GIS;

• Apoio para a aquisição de conteúdo GIS;

• Apoio para o compartilhamento de conteúdo GIS.

• Treinamento para autonomia das áreas;

Fórum de  Geo

Coordenador 
Fundiário e 
Geoprocessamento

NG

Gerente DPS

Empresa terceira

Consultor 
especializado

(Externo)

1 analista fundiário
1 técnico fundiário

CGF
Coordenação de 

Gestão 
Fundiário 



7

HUB  
Fundiário

HUB 
Implantação de 

projetos

HUB 
Transmissão

ENGIS
HUB 

Hidrelétricas

HUB 
Eólicas e 
Solares

HUB 
Segurança 

de barragem

Conteúdos EBE

Sistema de 
LC e PUDashboards

WebGIS Usinas

HUB Meio 
Ambiente

WebGIS LTs

Dashboards 

Alerta Queimadas

Dashboards 

Matriz de 
Biodiversidade

Licenciamentos

Dashboards

Survey

Field Maps

Survey

Collector

WebGIS Implantação

Maps for 
Power BI

Prospecção

Power BI

Dashboards Ativos
WebGIS Usinas

Navegação

Aplicações 3D

Instrumentos
das USINAS

Green Control
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• Importância do plano de ação para identificar a melhor estratégia;

• Construção dos documentos em conjunto com o grupo;

• Trabalho em sinergia com a TI;

• Agregar valor através de produtos GIS;

• Reportes gerenciais; 

• Atendimento das demandas via sistema de gestão de demandas;

• Acompanhamento via Sprints.
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RESTRICTED INTERNAL SECRET

Muito obrigada!
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