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Mensagem do CEO 

O último ano foi um período de muitas realizações 
para o Grupo ENACOM. O primeiro ponto relevante 
trata-se da produção deste relatório em si. Foi um 
movimento que considero audacioso, visto que 
somos um grupo de empresas relativamente jovem 
de base tecnológica, e já colocamos como meta 
mensurar e compreender os nossos impactos de 
maneira objetiva. 

Nossas conquistas nos últimos anos não teriam 
sido possíveis sem o nosso time. A formação de 
equipes é vital em uma empresa de tecnologia, 
onde precisamos criar uma cultura de transparên-
cia, confiança e com coragem para inovar. Com 
isso em mente, em 2021, demos especial atenção 
ao processo de atração e retenção de talentos.  
Fizemos nossos processos seletivos com comitês 
formados por pessoas diversas, e conseguimos 
construir uma empresa com a estrutura mais  
equilibrada, em especial no que diz respeito à 
abertura do mercado para profissionais mulheres. 
Esse fato enriqueceu o Grupo ENACOM de várias 
maneiras, sendo diversos resultados tangíveis, com 
o fortalecimento técnico em diversas áreas e outros 
de natureza qualitativa, mas similarmente rele-
vantes. A partir dessa configuração, teremos uma 

Douglas Vieira, CEO da ENACOM

base para o crescimento sólido nos próximos anos. 
Ressalto ainda a amplitude geográfica que alcança-
mos. Temos colaboradores em mais de 18 estados 
e 67 cidades. A riqueza financeira e cultural que 
geramos cada vez mais tem menos fronteiras. 

Apesar das conquistas alcançadas, a pandemia 
do Covid-19 trouxe grandes desafios para nós: a  
necessidade de realizarmos atividades complexas 
de modo online; e a mudança da dinâmica de  
engajamento com os nossos stakeholders. Mesmo 
com os desafios, conseguimos nos adaptar às  
circunstâncias inerentes do cenário: adaptamos 
nossas interações para que fossem realizadas 
100% (cem por cento) de maneira digital e online, 
atendendo às demandas da empresa e dos  
stakeholders da melhor forma possível. Porém,  
entendemos que alguns stakeholders sentiram 
falta de momentos presenciais para tratar temas 
de maior complexidade, em reuniões temáticas 
focais. Com a melhora da pandemia, nos adaptare-
mos, novamente, à realidade do período.

Queremos continuar contribuindo para um mundo 
mais sustentável. Para isso, temos como metas 
de curto prazo mensurar o impacto de nossas 
ferramentas na sustentabilidade de nossos 

clientes e parceiros,  como fizemos para mensuração das violações ambientais de nossos clientes 
em geração hidrelétrica. Como metas de longo prazo, queremos quintuplicar o tamanho do Grupo 
até 2030, e atingir a marca de 80% dos projetos com métricas de sustentabilidade principais ou 
secundárias estabelecidas. Enquanto isso, buscaremos entender como as ferramentas que utiliza-
mos, gêmeo digital e machine learning, minimizam os riscos operacionais, oferecendo decisões assertivas  
aplicáveis globalmente.

O nosso sonho não é baseado somente no crescimento, embora entendo que o crescimento da empresa é 
um grande habilitador. Nossa busca é por impactos sociais e tecnológicos de grande porte, com a excelên-
cia como um dos nossos pilares. 

Para nos tornamos gigantes 
precisamos da cabeça nas 
nuvens, mas os pés no chão. 

“
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01
A PANDEMIA DO COVID-19
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Quando perguntados sobre como 
se sentiam no momento complexo 
da pandemia, a maioria de nossos 

colaboradores

respondeu que se considerava 
relativamente animado.

46%

Quando perguntados sobre sua avaliação 
da organização e produtividade durante o 

home office, a maioria da equipe

respondeu que conseguiu se manter 
produtiva e organizada durante 

o trabalho remoto.

65,1%

Principais resultados: 
Pesquisa de ambiente 
Covid-19

Com o início da pandemia, em março de 2020, migramos imediatamente para o regime de trabalho remoto, 
fornecendo imediatamente equipamentos tecnológicos (como notebooks e monitores) e ergonômicos 
(mesas e cadeiras), dentro de uma lista atualmente composta de 17 itens destinados a garantir que todos 
os colaboradores exerçam suas atividades com qualidade e segurança.

Há mais 12 anos, a ENACOM desenvolve sistemas  
de alto valor integrado com tecnologias da  
indústria 4.0. Pioneira em cloud computing, várias 
das soluções desenvolvidas pela ENACOM são 
nativas em nuvem.

O funcionamento dessas soluções não foi impac-
tado pela pandemia. No entanto, as reuniões pre-
senciais com os clientes foram imediatamente 
transportadas para o ambiente virtual e rapida-
mente as atividades foram adaptadas ao contexto 
remoto.

Com a pandemia mais controlada, ainda man-
teremos remota a rotina das operações, mas  
poderemos retomar algumas atividades presen-
ciais, especialmente o planejamento para desen-
volvimento de soluções a problemas complexos, 
sem esquecer dos ganhos proporcionados pela 
tecnologia.

Em pesquisa realizada em maio de 2022 por uma consultoria externa, 100%  
dos colaboradores disseram que recebem os equipamentos e recursos necessários 

para realizar seu trabalho. 

Em março de 2021, ao completarmos um ano de trabalho remoto, realizamos uma pesquisa sobre os 
impactos da pandemia do Covid-19 com os colaboradores do Grupo ENACOM para entender os desafios 
atuais, e direcionar as ações de nossa Diretoria. Ao lado, apresentamos alguns dos principais resultados.

Entretanto, é importante reconhecer o quão desafiador é manter a equipe engajada remotamente. Por 
isso, em 2021, estruturamos nossa equipe de Employee Experience, para entender melhor nossos pontos 
fortes e traçar planos de ação onde existe oportunidade de melhoria. Alguns dos resultados dessas ações 
podem ser vistos na seção Nosso Time, com destaque para a certificação Great Place to Work conquistada 
em 2022. 

Gestão da pandemia Nativos em Nuvem



Relatório de Sustentabilidade 2021 - Grupo Enacom 6

02
SOBRE A ENACOM
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Nossa trajetória

A trajetória do Grupo ENACOM começou em 2009, com a criação da empresa Engenharia Assistida por 
Computador Ltda. (Enacom) na cidade de Belo Horizonte. Desde então, amadurecemos nossa estrutura 
societária e agora o Grupo ENACOM é formado por empresas que atuam em diferentes verticais: Energia, 
Siderurgia, Logística, Sustentabilidade e Saúde. Nosso Grupo tem como propósito desenvolver soluções 
customizáveis e de alto valor agregado para o setor industrial global, proporcionando uma tomada de  
decisão assertiva e negócios mais competitivos para o futuro.

Pautados na valorização da ciência e inovação,  
estruturamos nossos produtos a partir de quatro 
bases tecnológicas, Machine Learning, Big Data,  
Gêmeo Digital e Otimização Multiobjetivo, desen-
volvendo soluções eficientes e alinhadas com o  
que há de tecnologicamente mais inovador no  
mercado.

Uma pesquisa realizada em maio de 2022 
por uma consultoria externa identificou que 

o Grupo ENACOM se encontra no estágio 
acelerado de inovação, onde o ambiente de 
trabalho proporciona condições para que os 

colaboradores possam inovar.

GRUPO ENACOM

ENACOM PARTICIPAÇÕES

Energia LogísticaSiderurgia Sustentabilidade

ZeroCarbon

Saúde

Selo ZeroCarbon
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Valores

Simplicidade, clareza e objetividade

Pessoas como foco e fonte das  
transformações (handcrafted technologies)

Relações de longo prazo

Excelência

Coragem para inovar

Respeito à natureza e à sociedade.

Em 2021, como forma de complementar a atualização do nosso Código de Ética e Conduta, realizamos uma 
pesquisa com todos os colaboradores do Grupo ENACOM sobre nossos valores. 
Os resultados estão no gráfico abaixo. 

Simplicidade, clareza e objetividade

% de pessoas que identificam os valores no dia a dia
% de valores com os quais as pessoas se identificam pessoalmente

Pessoas como foco 
e fonte

Respeito à natureza 
e sociedade

Excelência

Inovação Contínua Relações de longo prazo

0%

25%

50%

75%

100%

Nossos valores

3x TOP 10
2019, 2020, 2021

Open Startups

Certificado 
Great 
Place 

to work

2º Lugar
2018

Prêmio Mercosul 
de Ciência e 
Tecnologia
Categoria 
Integração

TOP 3
2022

2022

Prêmio Nacional 
de Inovação
Categoria 
Inovação 
em Produto

Destaques e conquistas
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SaaS (software as a service):

Custo de Set-up:

Possibilidade de piloto:

Modelo de Negócio Case Gêmeo Digital Gerdau

O Grupo ENACOM organiza-se hoje em verticais setoriais: siderurgia, logística, energia, saúde e susten-
tabilidade, cada uma com um roadmap personalizado. O conhecimento setorial é amadurecido a partir 
do contato próximo com o cliente e proporciona o desenvolvimento de sistemas integrados “turn key” de 
alto valor agregado customizados para o problema a ser resolvido. Essas soluções proporcionam ao clien-
te o suporte à tomada de decisão, otimização de recursos e competitividade nos negócios, considerando  
horizontes de planejamento de curso, médio e longo prazo. Temos também soluções maduras, para  
problemas bem conhecidos (embora ainda de difícil solução), disponíveis mediante assinatura SaaS,  
adaptáveis para diferentes cenários e contextos industriais.

O Gêmeo Digital, ou digital twin, é uma cópia digital de um produto físico, serviço ou processo, existentes 
ou em desenvolvimento. Essa representação digital funciona como uma simulação detalhada, em tempo 
real. Trata-se do componente virtual do Sistema Ciber-físico. É um conceito muito útil para todos os seto-
res, permitindo avaliar decisões de maneira detalhada antes de sua implementação. 

Destacamos a solução desenvolvida para a Gerdau, que possibilitou um aumento expressivo na produção 
da fábrica, chegando ao equivalente a um dia a mais por mês, sem investimentos novos em infraestrutu-
ra, utilizando otimização e gêmeo digital. Por meio de uma comunicação com os sistemas utilizados pela 
GERDAU, informações sobre as restrições de operação são fornecidas para a nossa solução, que, por meio 
de simulações, gera insights que permitem a comparação de cenários de operação. Dessa forma, nosso  
gêmeo digital proporciona uma tomada de decisão mais assertiva, indicando para o operador o melhor cur-
so de ação dadas as condições estabelecidas pelos sistemas para decisões horárias, semanais e mensais.

Custo mensal abarcando: infraestrutura, suporte e assinatura; 

Assinatura anual.

Integrações de sistemas;

Customizações e adequações ao processo produtivo;

De 3 a 8 meses, a ser detalhado em cronograma com cliente.

Geração de relatórios em interfaces;

Carregamento manual de dados sem integrações. 

Custo fechado por projeto.
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O artigo “Otimização do Planejamento da Produção para Siderurgia”, escrito em conjunto por cola-
boradores do Grupo ENACOM e da GERDAU, será apresentado no 24º Seminário de Automação e TI, na  
6ª edição da ABM Week. A pesquisa trata da utilização pela GERDAU do gêmeo digital desenvolvido pelo 
Grupo ENACOM. 

Gráfico de Gannt utilizado para o planejamento da operação da aciaria da GERDAU em Ouro Branco/MG.
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03
GOVERNANÇA CORPORATIVA
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Tem pós-doutorado em Computação pelo Imperial College London, doutorado em Engenharia Elétri-
ca pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)/University of Oxford e graduação em Engenharia 
Elétrica pela UFMG, já publicou mais de 40 artigos em revistas indexadas e mais de 100 artigos em con-
gressos. É bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq desde 2009 na área de Engenharia Elétrica.  
Já recebeu 30 prêmios e honrarias nacionais e internacionais, tanto na área tecnológica como em  
inovação tecnológica.

Coordena/lidera a equipe técnica e de desenvolvimento, tendo experiência na implantação de sistemas 
de grande porte para diversos setores como Energia, Telecomunicações e Governo. Com doutorado em 
Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) focado em Big Data, desenvolve 
soluções escaláveis com as tecnologias de Machine Learning e Otimização embarcadas, além de diver-
sos projetos tecnológicos.

Douglas Vieira

Gustavo Lacerda

Cargo: CEO

Cargo: CTO

Diretoria

Em uma pesquisa realizada em maio de 2022 por uma consultoria externa,

dos colaboradores disseram que têm 
muita confiança na alta liderança

69%
 dos colaboradores disseram que têm 
confiança suficiente na alta liderança. 

27,4%

Percentual do nível de confiança na alta liderança

Muita confiança
0

20

40

60

80

Confiança suficiente
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Ética e conformidade

Todas as empresas do Grupo ENACOM seguem o mesmo código de ética, elaborado pela primeira vez na 
fundação da primeira empresa do Grupo, há 12 anos. Na época, construímos o código com base no que 
havia de mais atual e, agora, temos como meta atualizá-lo em 2022 para nos adaptarmos às novas reali-
dades. A ética é uma parte crucial do dia-a-dia das nossas operações e, por esse motivo, é importante que 
todos entendam a importância de seguirem as regras presentes no nosso código de conduta. Como forma 
de aprimorar nossa conduta de ética e de compliance, lançamos um canal de denúncias para que nossa 
equipe tenha um espaço seguro para denunciar comportamentos inadequados, com o compromisso de 
que a situação será avaliada e encaminhada adequadamente.

O compromisso com a ética transparece, ainda, na forma como estruturamos o processo de socialização 
organizacional de novos colaboradores (onboarding). Durante o evento de onboarding, há um momento 
para tratar  dos  valores  da  empresa,  de  estratégias  de  resolução de conflito de interesses, do uso ético e 
seguro de  dados  legal  e  contratualmente  protegidos,  e  sobre como  lidar com conflitos  e  divergências  
com  outras pessoas.

Em uma pesquisa realizada em maio de 2022 por uma consultoria externa, 98% dos colaboradores 
disseram que os gestores são honestos e éticos na condução dos negócios.
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Contamos com profissionais altamente qualifica-
dos, e temos colaboradores que são especialistas, 
mestres e doutores, além de alunos em cursos de 
pós-graduação. Nossos dois diretores são douto-
res, e atuam como mentores da equipe e em outras 
startups, e também em programas de mestrado e 
doutorado.

De 2021 até o presente momento, temos vivencia-
do um grande crescimento da equipe. A mudan-
ça para o modelo de trabalho remoto proporcio-
nou a contratação de pessoas do Brasil inteiro,  
aumentando a equipe em quantidade, mas tam-
bém em diversidade. De janeiro até maio de 2022, 
nossa equipe cresceu 25%. Em maio, tivemos um 
recorde de contratações: 23 pessoas ingressaram 
no Grupo ENACOM em um mesmo dia!

A seguir, apresentamos os dados de uma pesquisa realizada em maio de 2022 por uma consultoria externa 
que avaliou o Grupo ENACOM em diversas áreas. Neste relatório, ressaltamos dados relacionados a gênero, 
orientação sexual e raça ou etnia.

Perfil do time

Como os resultados da pesquisa mostram, em 
maio de 2022 a maioria de nossos colaboradores 
se identificavam como sendo do gênero masculi-
no. Isso nos coloca acima do benchmarking (34%) 
do setor de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação em relação à quantidade de mulheres no 
time. Um dos nossos principais desafios atual-
mente é atrair um número maior de profissionais 
mulheres. Em 2021, ao estruturamos o setor de  
Employee Experience, começamos a discutir ma-
neiras de incorporar a diversidade de gênero 
em nosso processo seletivo. Enquanto isso, te-
mos reforçado nos anúncios de nossas vagas que 
não fazemos qualquer tipo de discriminação  
dos candidatos e candidatas. Também reforçamos 
em nosso código de ética que não toleramos qual-
quer tipo de discriminação na rotina de trabalho 
das verticais do Grupo.

Percentual de colaboradores por gênero Percentual de colaboradores por orientação sexual

Feminino Não-heterossexual

Masculino Heterossexual

37,7% 18,3%

62,3% 81,7%
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Isso indica que estamos no caminho certo e iremos continuar trabalhando para ser um  
ambiente cada vez mais inclusivo.

Apesar do evidente espaço para melhora evidenciado pelos resultados, quando perguntados 
sobre serem bem tratados no Grupo, os colaboradores deram as seguintes respostas:

dos colaboradores disseram que são 
bem tratados independentemente 

de seu gênero

99%
dos colaboradores disseram que são 
bem tratados independentemente 

de sua orientação sexual

100%

dos colaboradores disseram que o Grupo ENACOM é um lugar 
fisicamente seguro para trabalhar100%

Assim como nos resultados sobre gênero e orientação sexual, 100% dos colaboradores disseram que 
são bem tratados independentemente de sua cor ou etnia. Apesar disso, temos buscado formas de 
tornar nosso processo seletivo mais inclusivo. Assim como fazemos para gênero e orientação sexual, refor-
çamos nos anúncios de nossas vagas que não fazemos qualquer tipo de discriminação dos candidatos 
e candidatas.

Em 2021, o Grupo ENACOM embarcou no conceito de Experiência do Colabora-
dor (Employee eXperience). Trata-se de uma nova forma de se relacionar com os 
colaboradores, em um canal bilateral e atenção permanente em todos os pontos 
de contato. Com isso em foco, passamos a realizar algumas ações de engajamen-
to. Estas ações procuram aproximar as equipes, fortalecer a cultura e espalhar 
conhecimento para todos e todas.

O selo de empresa GPTW é uma conquista da cultura de confiança, alto desem-
penho e inovação que o time ENACOM tem construído nesses 12 anos de história. 
Nossa empresa conta com mais de 180 colaboradores espalhados pelo Brasil, 
trabalhando 100% em regime home office. 

Employee Experience

Mai/2022 - Mai/2023

0%

20%

40%

60%

80%

Cor ou Etnia

PardaBranca Preta

Porcentagem de colaboradores por cor ou etnia
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O Código X foi uma das instituições que o Grupo ajudou em 2021 como parte da ação Heróis do Amanhã. 
Ao atender meninas de escolas públicas da região de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Código X oferece a 
oportunidade de cursar lógica de programação ainda no ensino fundamental, incentivando a formação de 
novas cientistas da computação. O projeto está se adaptando para o modo de Ensino à Distância (EAD) e o 
Grupo ENACOM está junto nessa para garantir a longevidade dessa ideia. Por isso, no final de 2021, forne-
cemos kits de conclusão de curso para as alunas que se formaram!

Ações de engajamento: Heróis do Amanhã      Código X

Saiba mais +
Acesse o LinkedIn do Código X: https://www.linkedin.com/company/codigox/

Como forma de garantir uma boa experiência do colaborador em sua jornada na empresa, várias ações fo-
ram realizadas. Fornecemos um kit tecnológico (com notebooks e monitores), equipamentos ergonômicos, 
além do pagamento do auxílio home office. Adotamos um modelo de flexibilidade de jornada, em confor-
midade com a legislação trabalhista. A saúde mental foi uma preocupação em 2021, quando contratamos 
uma plataforma de terapia online para os interessados, sem qualquer coparticipação. O projeto de saúde 
mental cresceu e, em 2022, contratamos o plano de saúde que contém tratamento psicológico, novamen-
te sem coparticipação dos empregados. A equipe de Employee Experience também organiza eventos de  
integração, dentre outras atividade. 

Mais do que tecnologia e software, somos uma empresa que tem como foco as pessoas, e ter o selo GPTW 
é um reflexo desse trabalho. 

https://www.linkedin.com/company/codigox/
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SUSTENTABILIDADE
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As atividades das verticais do Grupo ENACOM são, 
essencialmente, realizadas em computadores e de 
maneira remota. Portanto, as emissões de Gases 
de Efeito Estufa provêm majoritariamente do gasto 
energético que a empresa possui para funcionar.

Desde sua fundação, o Grupo ENACOM tem  
compromissos socioambientais, que foram ama-
durecendo ao longo do tempo. Estamos atentos 
aos movimentos na direção de um futuro mais sus-
tentável para todos. Por isso, buscamos adequar 
nossa estratégia e operações aos critérios de sus-
tentabilidade estabelecidos pelas mais respeitadas 
entidades internacionais, como a Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Por meio da Inteligência Artificial, Big Data e Machine 
Learning é possível otimizar processos, aumentar a 
produtividade e, consequentemente, melhorar o 
uso dos recursos naturais de nossos clientes, de 
forma a otimizar as atividades que aprimoram suas 
performances. 

Nossas operações são nativas em nuvem (cloud), 
e temos a Amazon Web Service (AWS) como um de 
nossos principais fornecedores. A AWS tem o com-
promisso público de ter sua operação utilizando 
fontes de energia renovável, um dos critérios para 
a escolha desse fornecedor. 

Em relação ao nosso segundo maior insumo, a 
energia elétrica, o Grupo ENACOM conta com uma 
central geradora de energia elétrica (microgeração 
de energia distribuída) ligada à rede da concessio-
nária de distribuição (CEMIG Distribuição S/A) que 

média de emissões de CO₂eq da energia elétrica x gasto energético do Grupo ENACOM = emissões de GEE 
do Grupo ENACOM em 2021

 (0,12 TCO₂/Kwh x 27.442,8 Kw/h = 3,3  TCO₂eq) 

Este valor seria cerca de 3 vezes menor do que a média de um brasileiro, que, segundo o 
Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), emite 
cerca de 10,4 toneladas de CO₂ (dióxido de carbono) por ano.

¹O fator de emissão é um indicador que demonstra a quantidade de gases emitidos em determinada atividade, no caso, da produção de energia elétrica ligada à rede. Para saber mais: https://
sites.google.com/site/aabrasilma/Home/meio-ambiente-na-midia/mc/mudancas-climaticas/fatoresdeemissaodeco2pelageracaodeenergiaeletricanosistemainterligadonacionaldobrasil
² Publicação disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/dados-e-ferramentas/fatores-de-emissao

Emissões de Gases 
do Efeito Estufa

atende a sede, utilizando uma fonte de energia re-
novável (energia solar fotovoltaica). Logo, já temos 
100% da nossa operação na sede utilizando uma 
fonte renovável de energia. 

Em suma, atuamos de forma intensa para ade-
quar tanto a nossas estratégias de negócio 
quanto as nossas operações aos critérios de 
sustentabilidade atuais, acreditando que, dessa 
forma, conseguiremos contribuir para um futuro 
melhor. Apesar disso, reconhecemos que estamos 
apenas no início e que há muito o que melhorar, 
e nos comprometemos a continuar aprimoran-
do nossa estratégia de sustentabilidade. O Grupo  
ENACOM assume seu compromisso frente às mu-
danças climáticas, buscando sempre a adoção de 
estratégias para adaptação e mitigação dos impac-
tos em seus negócios e na cadeia de valor.

Alguns impactos relevantes, como viagens e participação de eventos, não estão detalhados neste relatório, 
pois não aconteceram em 2021. Estamos mapeando alguns itens secundários, como a entrega de materiais 
para os colaboradores, para entrar no próximo relatório. 

O fator de emissão¹ dde CO₂ (dióxido de carbono) produzido na geração de energia elétrica pela ma-
triz energética brasileira é calculado e publicado mensalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e  
Inovações.² Segundo os dados do Ministério, o fator  de emissões de CO₂eq (dióxido de carbono equiva-
lente) da energia elétrica brasileira é de 0,12 TCO₂/Kwh (zero vírgula doze toneladas de dióxido de carbono 
equivalente por KiloWatt-hora). O gasto energético do Grupo ENACOM, considerando o total de 162 funcio-
nários até maio de 2022 com uma jornada média de 7 (sete) horas de trabalho, foi de 27.442,8 Kwh (vinte e 
sete mil, quatrocentos e quarenta e dois, vírgula oito  KiloWatts-hora). Portanto, calculamos que emitimos 
o equivalente a, cerca de, 3,3 TCO₂eq (três vírgula três toneladas de dióxido de carbono equivalente). 

A fórmula utilizada para o cálculo foi a seguinte:
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