Apresentação corporativa do
Grupo Indra

Somos o parceiro tecnológico para as principais
operações de negócios dos nossos clientes em
todo o mundo

Principais
magnitudes

2020
receitas

profissionais

países

em I+D+i
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Colocamo-nos no centro
dos negócios dos nossos
clientes e focamo-nos no
que realmente importa
Os valores que nos identificam

Apresentação corporativa da Indra

Geramos impacto real
através de resultados
tangíveis

Fortalecemos a proximidade
com o cliente, diferenciando
a Indra dos seus
concorrentes

Projetamos o
progresso numa
direção clara,
fundamental na
especialização
dos negócios

Construímos
confiança e
relacionamentos a
longo prazo baseados
na experiência e na
excelência
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Transporte e Defesa

Tecnologias Digitais e de Informação

Fornecedor global líder de soluções próprias em segmentos
específicos nos mercados de Transporte e Defesa

Empresa líder em transformação digital e Tecnologias de Informação em
Espanha e América Latina, através da Minsait

Envisioning a
safer tomorrow

Creating skies
together

Unlocking life
in motion

Mark making the way forward
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Transportes

11%

Energia
e Indústria

19%

Tráfego Aéreo

9%

TyD
T&D
Defesa
e Segurança

Vendas 2020

17%

22%

14%

Administração
Pública
e Saúde
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Serviços
Financeiros

8%

Telecomunicações
e Media
5

10%
18%

Presença local em 46 países
Operações comerciais em mais de 140 países

Vendas
2020

52%

20%

2 336

16 094

Escritórios

Países com atividade recente

2 074

Profissionais
2020

27 476

Espanha

Europa

América

Ásia, Médio Oriente e África
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265 M € dedicados a I&D
em 2020


Segunda empresa espanhola com
maior investimento em I&D no
setor de Software & Computer
Services, de acordo com o ranking
de I&D industrial da UE (The
2020 EU Industrial R&D
Investment Scoreboard)

Esforço de investimento em I&D
de 8,7% em relação às vendas em
2020


Um modelo de negócio
com base numa oferta
integral de soluções de
alto valor e atividade
em I&D
Apresentação corporativa da Indra

Investimento sustentado em I&D,
acima de 5% durante mais de uma
década

Empresa espanhola de maior
destaque no programa Horizonte
2020 da UE, desempenhando um
papel fundamental em várias
iniciativas
Promover um modelo de inovação
aberta através da Indraventures,
o nosso veículo de inovação
corporativa
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 Valorizamos as competências, esforço e
talento dos nossos 48.000
profissionais independentemente da
sua raça, género, orientação sexual...

 Promovemos uma cultura de inovação,
com o objetivo de mobilizar o talento dos
nossos profissionais e promover a
geração de ideias disruptivas

 Programa de diversidade de género
reforçado

 Promovemos a flexibilidade no trabalho,
facilitando a conciliação e o equilíbrio
familiar através de novas formas de
trabalho

 Smart Start é o nosso programa de
incorporação de jovens talentos, com o
objetivo de acelerar a mudança cultural
e a transformação digital
 Planos específicos de formação,
avaliação e desenvolvimento durante
os 2 primeiros anos

 A nossa universidade corporativa
disponibiliza o ecossistema de
autoaprendizagem contínua que os
novos talentos exigem
 Contamos com a Udemy for Business,
uma plataforma de aprendizagem com
+3.000 cursos online especializados
 Os nossos diferentes planos de carreira
permitem-nos desenhar um
desenvolvimento à medida de cada
profissional, na posição mais adequada,
reconhecendo o seu contributo e tendo
em consideração os seus conhecimentos,
competências e atitudes
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Integramos a
sustentabilidade no
nosso modelo de
negócios

Promovemos e
garantimos a aplicação
de práticas comerciais
responsáveis

Através do Plano Diretor de
Sustentabilidade 2020-2023, inspirado
nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU
Signatários do
Pacto Mundial
desde 2004

O nosso Código Ético
estabelece os princípios
corporativos de
integridade,
profissionalismo e
respeito

Distinguidos Best in class
pelo índices ESG
O nosso objetivo: emissões líquidas
zero em 2050

2030

-50% das emissões de
consumo energético

2040

Zero emissões por consumo
energético

2050

100% neutro em carbono

Compromisso do SBT com a redução de
emissões

Gold Class pela S&P e
top 1% no setor no Dow
Jones Sustainability
World Index

Top 15% AA
Top 16%

Percentil 7
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Experiência, Liderança,
Especialização, Inovação

Apresentação corporativa da Indra

Envisioning a safer
tomorrow

Creating skies
together

Unlocking life in
motion

Lideramos a inovação ao
antecipar a construção de
um amanhã mais seguro

Ligamos pessoas, lugares
e céus, fazendo com que
tudo funcione

Transformamos e
construímos a mobilidade
do futuro
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Radares Lanza entregues
em 5 continentes

Soluções end to end nas cinco áreas da Defesa:
Terrestre, Marítima, Aérea, Espacial e
Ciberespaço

Pessoas resgatadas em
águas espanholas graças
aos nossos sistemas de
vigilância marítima

A tecnologia mais avançada para fazer do
mundo um lugar mais seguro

Sistemas integrados e tecnologia própria nas
áreas estratégicas em que atuamos
Apresentação corporativa da Indra

Simuladores Indra
entregues em mais de 20
países
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As nossas
soluções
e serviços
Integramos a força do
mundo físico com a
inovação do mundo
digital

Platforms

Defence Systems

Desenvolvemos os sistemas
mais confiáveis para as
plataformas terrestres,
marítimas e aéreas mais
avançadas

Projetamos soluções integradas
de comando e controlo para dar
suporte nos cenários
operacionais mais complexos

Security

Cyberdefence

Criamos tecnologia ao serviço
da proteção para antecipar e
fazer frente a todo tipo de
ameaças

Gerimos todo o tipo de
ameaças cibernéticas através
de soluções inovadoras

Space

Logistics &
Maintenance

Lideramos o uso de tecnologias
espaciais aplicadas a operações
militares

Garantimos o
desenvolvimento ideal do
ciclo de vida dos sistemas de
defesa

Training Solutions
& Services
Cobrimos todos os níveis de
simulação em treinos militares
e civis

Apresentação corporativa da Indra
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Tecnologia de
ponta para
reforçar a
segurança em
todo o mundo

Apresentação corporativa da Indra



Colaborações com clientes e governos de +70 países



Desenvolvimento e implementação de sistemas de defesa aérea, comando e controlo, e radar
nos cinco continentes



Os nossos sistemas de defesa eletrónica protegem +20 modelos de plataformas aéreas,
navais e terrestres



A Indra participa em todos os programas europeus de defesa e espaço mais importantes:
Eurofighter, A400M, Tiger, Galileo, Copernicus…



Lideramos o desenvolvimento do mais avançado sistema de gestão de combate em serviço,
instalado nos tanques Leopard e nos veículos blindados leves Pizarro do Exército Espanhol



Pioneiros em tecnologia de radar de órbita terrestre baixa para vigilância e rastreamento
de destroços e pequenos objetos



Todo o flanco sudoeste da Europa é monitorizado pelos radares Lanza 3D da NATO,
fornecidos pela Indra



+200 simuladores fornecidos a mais de 50 clientes em 23 países



+5.700 km de fronteiras terrestres e marítimas protegidas pelos nossos sistemas
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O NGWS/FCAS está prestes a tornar-se no maior
programa europeu de Defesa, desenvolvido em
conjunto pela França, Alemanha e Espanha
O NGWS é um sistema de sistemas que inclui um
avião de combate de última geração, um conjunto
de veículos não tripulados para expandir as
capacidades do avião e todos eles conectados numa
nuvem de combate

NGWS/FCAS
(Next Generation

Weapon System /
Future Combat Air
System)

O NGWS será enquadrado no ambiente FCAS específico
de cada nação, integrando-se em tempo real com outras
plataformas

A Indra foi nomeada pelo
Governo de Espanha como
coordenador industrial nacional
do programa NGWS/FCAS
 Como coordenadora nacional, a
Indra atuará como motor da
indústria espanhola
 A Indra participará diretamente em
quatro dos oito pilares do
programa: Sensores (líder
global), Combate Cloud (parceiro
principal), e os dois pilares
transversais do Estudo de
Conceito e Coerência entre
Pilares (co-líder com os
coordenadores da França e
Alemanha)

 A nomeação confirma e consolida
a posição de liderança da Indra
no desenvolvimento das
tecnologias que transformarão o
negócio da Defesa e a sua
aplicação no âmbito civil
Apresentação corporativa da Indra
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Instalações em mais de
160 países

Garantimos voos seguros, eficientes e
rentáveis, num contexto difícil, com um
aumento constante do tráfego aéreo

Impulsionamos o sucesso comercial dos
nossos parceiros, melhorando a resiliência
do serviço

Reduzimos o CO2 e o ruído dos voos, ao
mesmo tempo que melhoramos a sua
capacidade

Anos de experiência em
soluções de ATM

Os passageiros do
mundo viajam usando a
tecnologia de ATM da
Indra em algum
momento durante o voo
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As nossas
soluções e
serviços

Indra Air
Automation

Indra Air
Communication

O seu parceiro de tecnologia
de confiança em ATM

Implementamos soluções Full
VoIP Dual Dissimilar VCCS

Indra Air
Navigation

Indra Air
Surveillance

Facilitamos mais de 100
milhões de aterragens mais
seguras

Implementámos mais de
400 sistemas de
vigilância

Indra Air
Drones

Indra Air
Information

Conectamos drones com
segurança, criando um
espaço aéreo mais seguro

Garantimos a informação
aeronáutica adequada no
momento certo

Indra Air Solutions
A única empresa do
mundo com oferta
tecnológica que cobre
todas as fases de um
voo
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 Pioneiros em sistemas de gestão do tráfego aéreo, baseados em trajetórias 4D, que permitem
voos mais eficientes (redução de 50-75 km por cada rota com uma poupança anual de 140
milhões de euros em combustível)
 Tecnologia Indra implementada aproximadamente em 130 centros e em +200 torres de
controlo de 85 países

Líderes
mundiais com
mais de 4.000
instalações em
mais de 160
países

 60% do espaço aéreo chinês é controlado pelos radares da Indra
 Líderes mundiais na assistência à navegação: quase 800 sistemas implementados na China e
mais de 200 na Austrália, entre muitos outros países
 Os sistemas de aterragem instrumental da Indra facilitaram até agora 100 milhões de
aterragens em +1200 pistas de todo o mundo (por ex. aumento de 15 % da capacidade das
pistas do Aeroporto de Heathrow, em condições de baixa visibilidade - 26 a 30
aterragens/hora)

 Maior programa de torres remotas do mundo da Noruega, que inclui o controlo remoto de 15
aeroportos para 2021 na sua primeira fase implementado pela Indra
 Colíderes da iniciativa do Céu Único Europeu e de SESAR, o seu pilar tecnológico
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Países

Profundo conhecimento de planeamento, construção, gestão e
operação das infraestruturas e dos serviços de transporte, em todos
os modos e geografias
Cidades
A inovação está no nosso ADN. Lideramos os grandes projetos de
inovação europeus com o objetivo de impulsionar a digitalização da
indústria do transporte
Clientes
Colocamos os nossos profissionais no centro da criação de valor,
concentrando-nos na valorização do maior ativo da empresa: as
pessoas, através da colaboração, talento, inovação e eficiência
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As nossas soluções
e serviços
Indra Mova Solutions
Trabalhamos em conjunto com os
nossos clientes em todo o ciclo
de vida dos seus projetos

Mova
Consulting

Mova
Collect

Planeamos e desenhamos
infraestruturas de transporte

Promovemos a inovação
nos meios de pagamento e
nos modelos de negócio

Mova
Traffic
Construímos soluções
integrais de gestão e
controlo de tráfego

Mova
Experience
Acompanhamos o utilizador
na sua viagem e
reinventamos a sua
experiência

Mova
Care
Construímos a mobilidade do
futuro, garantindo os
melhores resultados no
presente

Mova
Protect
Protegemos os passageiros
e estimulamos o negócio

Mova
Comms
Ligamos o ecossistema de
transporte a soluções de
comunicação
personalizadas

In-Mova Space
Potenciamos a mobilidade
inteligente, colaborativa e
sustentável
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 Parceiro tecnológico nos projetos de infraestrutura mais ambiciosos do mundo
(Construção da Linha de Alta Velocidade Meca-Medina, Expansão
do Canal do Panamá, Controlo dos túneis rodoviários de Londres)

Lideramos a criação
da mobilidade do
futuro.

 +20 milhões de transações diárias são geridas através dos sistemas de Ticketing
da Indra
 Sistemas de portagem implementados em +3.000 autoestradas de 20 países,
gerindo +5 milhões de transações diárias de cobranças eletrónicas

 +3.000 km de linhas de alta velocidade são controlados pelos sistemas da Indra
 +8.000 km de autoestradas em todo o mundo controlados pelos radares da Indra
 +15.000 sistemas de localização automática de veículos implementados em +100
operadores de autocarros
 Tecnologia Indra presente em +70 portos de todo o mundo
 Participação no planeamento e conceção de +1.800 km de vias-férreas, +300
aeroportos e +3.000 km de estradas
 Líder em iniciativas europeias de digitalização de transportes e soluções
inteligentes: Shift2Rail, Transforming Transport, AUTOCITS, Comp4Drones
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Promovemos a transformação dos
negócios e da sociedade através de
soluções e serviços inovadores,
colocando as pessoas no centro

+

1.924 M €

receitas em 2020
Apresentação corporativa da Indra

39.000
profissionais

90

+

países

Os nossos valores partilhados ajudam-nos a deixar
uma marca

Meaningful

Pioneering

Hand-in-Hand

Driving

Impact

Impact

Impact

Impact
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Na Minsait,
promovemos a
transformação das
empresas e da
sociedade através de
soluções e serviços
inovadores com uma
abordagem centrada
nas pessoas

Propostas de valor para
gerar impacto e
reinventar os negócios
dos nossos clientes

Ecossistema de produtos de
software, baseado na
experiência empresarial e
tecnológica para acelerar os
negócios

Serviços para gerir de ponta a
ponta os seus desafios
digitais

Indústrias

Indústria e Consumo
Bens de consumo e agroindústria
Companhias aéreas
Energia

€
Produtos automotivos
e industriais

Geramos valor
dando
resposta aos
desafios das
empresas dos
nossos
clientes

Petróleo e Gás

Indústria química e recursos naturais
Serviços Financeiros

Utilities Eletricidade
e Gás
Utilities Água

Setor de engenharia, construção e
imobiliário

Banco
Indústria farmacêutica e biotecnologia
Seguros

Telecomunicações e Media

Administração Pública e Saúde
Saúde

Setor público
Meios de comunicação
Telecomunicações

Retalho e moda

Processos eleitorais e

Serviços
Hotelaria e turismo

participativos
Transporte e logística

O nosso ecossistema de produtos digitais
facilita a transformação digital dos nossos
clientes
Aceleramos a transformação da
sua empresa

Assumimos uma visão de
futuro para o seu setor

Os nossos produtos permitem que a sua
transição digital seja tão rápida como a
procura do mercado, mantendo o foco nos
resultados

Os nossos produtos antecipam as
suas necessidades e oferecem
cenários altamente competitivos

Introduzimos de forma fiável as
tecnologias mais recentes

Inovamos em ecossistemas
abertos

Porque é tão importante ser o primeiro
quanto ser o melhor e garantir que os
passos dados sejam sólidos

Promovemos a cocriação de novas empresas
e construímos os nossos novos produtos
num ecossistema aberto

Acelerar setores económicos,
ecossistemas e sociedades com
plataformas inteligentes

500 M

100.000

+

45
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+

empresas conectadas num
ecossistema com as nossas soluções

+

países onde existem serviços
operados com as nossas soluções

pessoas receberam serviços levados
a cabo com as nossas soluções

setores nos quais as nossas
soluções criam valor

Com a Onesait satisfazemos as três principais
necessidades dos nossos clientes nesta nova era digital
Disruptores
Desenvolvemos novos negócios
disruptivos

Setores verticais
Construímos o futuro a partir da base

Plataforma
Permitimos inovação aberta

Minsait
Impact Services

Construímos e
implementamos soluções
e serviços inovadores, que
potenciam o negócio dos
nossos clientes, com
equipas especializadas
que colaboram em
diversos setores

Impacto nos
negócios

Abrimos novos caminhos na definição
estratégica e transformação dos negócios

Impacto na
cibersegurança

Preservamos os seus ativos e identidade digital
através de experiências seguras do cliente

Impacto nos
funcionários

Promovemos uma mudança da cultura de trabalho
através de uma transformação abrangente do local de
trabalho

Impacto na
tecnologia dos
negócios

Criamos experiências diferenciadas e soluções de
última geração que impulsionam os negócios

Impacto nos
aplicativos

Otimizamos os processos das organizações
através de soluções líderes em gestão
empresarial

Impacto nos
processos

Transformamos a externalização das
operações comerciais

Impacto nas
plataformas

Gerimos as infraestruturas com eficiência e
oferecemos a velocidade e flexibilidade que as
empresas exigem

Tecnologias
disruptivas
Que abrem caminho
para criar experiências
únicas e soluções
inovadoras para
promover os negócios

Fornecemos o potencial
necessário para transformar
os negócios através do
domínio das tecnologias mais
avançadas e a aplicação de
modelos agile

Digital Experience
CRM and Digital Channels
Digital Operation
Data Technology
Advanced Analytics and Artificial Intelligence
Next Generation Architectures
Emerging Digital Technologies

Apresentação corporativa da Indra
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Uma visão global do mundo da
cibersegurança
Protegemos os meios digitais e capacitamos os negócios de
forma segura

Em 2020, a SIA e a Minsait uniram-se para
criar uma empresa líder em cibersegurança
em termos de volume de negócios e serviços
de valor acrescentado no grupo Indra
Com a união das empresas, a CESCE SI, uma
empresa da SIA, renovou a sua marca sob
a designação SIA CESCE, atualizando a sua
identidade corporativa

~100M€

+1.200

de vendas em serviços
e produtos de valor
acrescentado

Profissionais

Presença em

Operações em

40 países

+140 países

Oferta diferencial, completa e de
valor acrescentado
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A nossa essência
A nossa essência: “Beyond
Cybersecurity”

A nossa convicção

BEYOND
COMMITMENT

BEYOND
AGILITY

BEYOND
PROXIMITY

BEYOND
INNOVATION

Ir mais além no âmbito da
cibersegurança e na forma como
fornecemos serviços e soluções

Apresentação Corporativa da Indra

As nossas competências:
Damos resposta às quatro forças da digitalização

As nossas respostas

Assegurar o
cumprimento da
regulamentação

Promover a
sensibilização das
equipas

Preparar o plano de
continuidade de
negócio

Definir uma
arquitetura de
segurança robusta

Implementar um
plano diretor de
segurança

Detetar e responder
a ameaças

Gerir a identidade
digital

Promover
estratégias de
Digital Onboarding

Controlar o risco de
fraude

Apresentação Corporativa da Indra

Gerir o risco digital

Tornar os processos
de assinatura digital
seguros

