Spin
n Engen
nharia:: energ
gia para cresccer
Empressa com mais
m de 20 anos planneja cresciimento a passos
p
larrgos
Por Spin Engenharia, outubro
o
de 2014.

Brasília
a, DF – A Sp
pin Engenharia de Auttomação Ltd
da. surgiu como empreesa incubada do
Centro de Apoio ao
a Desenvolvimento TTecnológico (CDT) da Universidad
U
de de Brasília UnB. Coom 22 anos e uma cartteira de clieentes invejá
ável no merccado de eneergia brasileiro,
olha para o futuro e traça estratégias paara expandirr sua atuaçã
ão.
Com doois mestress em Ciência da Compputação com
mo sócios-ffundadores,, a Spin iniiciou
suas attividades com
c
o desenvolvimennto integral do softw
ware SCADA
A (Supervisory
Control and Data Acquisition) ActionViiew. Confiá
ável, simple
es, funcionnal e maleá
ável,
mplantado em mais dee vinte centtros de operação e cenntenas de sítios
atualmeente está im
tipo subbestações, usinas, parrques eólicoos, térmicass e prédios inteligentees. Uma a uma,
u
provas dde confiançça dos clienttes.
Atualmeente, a em
mpresa rea
aliza um ssalto tecno
ológico com
m o desennvolvimento
o de
ferrameentas inovaadoras que
e visam m elhorar ain
nda mais a produtiviidade de seus
s
clientess. Nesta novva fase, as soluções
s
Acction₀NET (SCADA)
(
e Action₀GRID
A
D (Smartgrid
d) se
estabeleceram com
mo os princiipais produttos da Spin para o merrcado de ennergia.
A consttrução de um
ma rede de VARs (Valllue-Added Resellers),
R
com
c foco noo Action₀NE
ET, é
mais um
ma inovaçãão que a empresa
e
buuscou para expandir seu
s alcancee e oferecer o
softwarre SCADA na nuvem pa
ara públicoss distintos, além do me
ercado elétrrico.
Em alguuns aspectos, a Spin do futuro é muito semelhante à Spin do ppassado, co
om a
mesma garra, enerrgia e empe
enho para offerecer o melhor
m
a seu
us clientes. Por outro lado,
l
a empreesa cresce, utilizando suas
s
caractterísticas orriginais em direção ao ffuturo.
Sobre a Spin
A Spin Engenhariaa de Autom
mação nascceu em 199
92, atuando
o com autoomação eléttrica
desde sseu início. Ao
A oferecer supervisãoo, controle e gestão de
d redes dee eletricidad
de, a
empresaa se estabeeleceu e tem
m em seu poortfólio clieentes de tod
das as regiõões do Brasil.
Desenvoolvimento de
d tecnolog
gia é uma d as bases da Spin, que
e colabora ccom o merccado,
buscanddo constanttemente as melhores ssoluções pa
ara seus clie
entes e parcceiros.
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