
Learning Village promove Agro Day com foco 
na convergência digital do setor

O Learning Village – primeiro hub de inovação e tecnologia da Amé-
rica Latina, criado pela HSM e SingularityU Brazil – em linha com sua 
proposta focada em educação e desenvolvimento de pessoas - promove 
o Agro Day, no próximo dia 9 de agosto, das 14h às 19h. “Temos como 
objetivo criar interações intensas com o nosso público, fomentado 
uma nova experiência de aprendizado sobre temas pertinentes, como 
inovação e uso de tecnologias exponenciais voltadas ao agronegócio”, 
afirma Álvaro Machado, COO do Learning Village (https://learningvilla-
ge.com.br/eventos/agro-day-learning-village%e2%80%8b/).

AgroNews

O Open Finance está revolucionando o sistema financeiro brasileiro. 
A implementação desse sistema já é realidade em muitos países, mas 
para muitos brasileiros a novidade gera diversos questionamentos e até 
afirmações, que na maior parte do tempo não passam de mitos.   

Cinco mitos sobre o Open Finance
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Não é de hoje que falamos sobre a importância do Marketing para 
as indústrias. Quando pensamos em estratégias para falar de Marke-
ting não se pode ignorar que a maior parte da população digital está 
na internet. O Marketing Digital para Indústrias é atualmente umas 
das principais fontes das atividades de negócios que influenciam o 
crescimento e a receita de várias maneiras.   

Especialista em Marketing dá dicas de como 
impulsionar negócios B2B

Omnidata Intelligence é uma metodologia de negócios respon-
sável por extrair valor de inúmeras fontes de dados. Atualmente, 
existem muitas fontes de dados disponíveis, mas poucos meios para 
os proprietários de empresas extraírem o valor total da enorme 
quantidade de informações que têm acesso.      

Omnidata Intelligence é o futuro do trade 
marketing

O conhecimento especializado da fase administrativa em um processo 
de fiscalização tributária eleva a segurança para a empresa. Vejamos 
alguns aspectos muito comuns enfrentados por advogados tributaristas 
que lidam com as principais questões da temática no ramo.    

Como proteger o negócio e resolver infrações 
tributárias na esfera administrativa

Yuri_Arcurs_CANVA

Como superar os desafios de gestão no 
mercado livre de energia?

Não há como negar o crescimento 
exponencial do mercado livre 
de energia. Segundo o relatório 
divulgado em junho, pela Abraceel, 
a modalidade já corresponde a 36% 
de toda energia consumida no país. 

E, à medida em que as comercializado-
ras vêm aumentando o seu ritmo de 

produção, começam a aparecer desafios 
na hora de gerenciar as operações. Vale 
lembrar que o mercado livre de energia 
atua no Brasil há mais de duas décadas, 
porém, nos últimos anos vem conquis-
tando o seu protagonismo e, o cenário 
pós-pandemia contribuiu ainda mais para 
esses indicadores. 

De acordo com dados da Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétrica (CCEE), 
o mercado livre de energia encerrou 2021 
com 5.563 novos pontos de consumo, 
totalizando em 26,6 mil unidades ativas.

Mediante esse desempenho, torna-se 
desafiador para as comercializadoras, 
acompanhar esse ritmo de crescimento 
considerando o fato, de que, muitas or-
ganizações ainda são adeptas às planilhas 
manuais para registros e sistemas com 
pouca usabilidade. Nessa perspectiva, 
listo os cinco principais desafios enfren-
tados nessa modalidade:

1. -  Falta de automação de pro-
cessos -  Muitas companhias, por ainda 
estarem reféns de métodos que não 
garantem segurança dos dados e infor-
mações, sofrem para fazer uma gestão 
eficiente dos seus departamentos. Isso 
as leva a ficarem mais suscetíveis a erros 
e falhas, que poderiam ser evitados.

2. -  Alto índice de processos ma-
nuais -  Esse desafio impacta diretamen-
te no ganho de agilidade e eficiência das 
operações. Afinal, acabam envolvendo 
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colaboradores para executarem fun-
ções que, muitas vezes, são repetitivas 
e burocráticas, impedindo um melhor 
aproveitamento da mão de obra.

3. -  Falta de padronização -  Uma 
empresa é movida por diversos depar-
tamentos e áreas, porém, em muitos 
casos, não possuem uma comunicação 
dos setores entre si. Assim, são gerados 
ruídos nas informações, prejudicando a 
visualização da performance da compa-
nhia como um todo.

4. -  Baixo nível de compliance -  A 
ausência dos registros de forma padroni-
zada acaba gerando uma baixa confiabili-
dade dos dados. Desta forma, o processo 
de tomada de decisão – que é embasado 
nos registros – é comprometido, visto que 
não há fácil acesso às informações.

5. -  Falta de integração de sistemas 
-  As dificuldades em estabelecer uma efi-
ciência operacional de backoffice impacta 
diretamente no gerenciamento das áreas, 
como o setor financeiro e fiscal. Entretanto, 
através de um sistema integrado, é possível 
organizar as operações de modo que aten-
da todas as obrigatoriedades e requisitos 
considerados de suma importância.

A boa notícia é que para todos esses 
aspectos já existem soluções adequadas. 
Por meio do uso de softwares de gestão, 
como um ERP, são colocadas em prática 
melhores condutas em termos de eficiên-
cia de gestão, principalmente nas áreas 
administrativas e comerciais, que são o 
foco das comercializadoras de energia. 

É válido ressaltar que, através do uso 
da tecnologia, o conceito ETRM (Energy 
Trading & Risk Management) ganha seu 
protagonismo, uma vez que as ferramen-
tas contribuem para um gerenciamento 
mais eficiente e dinâmico das operações. 
Até porque, as melhores consultorias que 
proveem o ERP já têm desenvolvido a 
integração com esse tipo de ferramenta 
especializada.

O mercado livre de energia possui um 
alto potencial para continuar crescen-
do e, nessa jornada, alinhar melhores 
práticas de gestão com a tecnologia, 
certamente, trará impactos positivos, 
que ajudarão na conquista e melhor con-
solidação da empresa em um setor que 
está se tornando cada vez mais atrativo.

(Claudio Wagner é executivo de contas da G2, 
consultoria especializada em SAP Business  

One - https://g2tecnologia.com.br/).

AI/A Junior Achievement

Inscrições para o Tech.Já terminam  
dia 14 de agosto

@As inscrições para as novas turmas do Tech.Já, programa gratuito e 
online de capacitação profissional de Tecnologia da Informação (TI), 

oferecido pela BID Lab, Google e JA Brasil, foram prorrogadas até o dia 
14 de agosto. A iniciativa é voltada a jovens entre 18 e 29 anos que con-
cluíram o ensino médio na rede pública de educação e oferece 480 bolsas 
de estudo na maioria das regiões do Brasil, sendo 40 para moradores do 
Rio de Janeiro. Além de capacitação técnica, o curso, que terá duração de 
quatro meses, abrange tópicos para impulsionamento da carreira, como 
autoconhecimento, ética, apoio para a elaboração de currículos e como 
enfrentar o desafio da entrevista em um processo seletivo por uma vaga 
de emprego. Ao final, os jovens recebem um Certificado Profissional de 
Suporte de TI emitido pelo Google juntamente com a Certificação JA 
Brasil. A partir desse momento, os alunos passam a fazer parte do banco 
de talentos das empresas colaboradoras com a possibilidade de participar 
dos processos seletivos para as vagas disponíveis (https://jabrasil.org.br/
ti).     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL SuSTENTáVEL 
SE FORTALECE PELO COMPLIANCE    Leia na página 4

Foto: vwco.com./news

Superando 30 milhões de quilômetros  
em testes

Com seu centro de desenvolvimento sediado no Brasil, a Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus concentra nas ruas e estradas do país 
todos os seus testes de durabilidade em vias públicas. Ao longo 
dos últimos 25 anos, quando inaugurou sua unidade de pesquisa 
junto com a fábrica em Resende (RJ), já são mais de 30 milhões de 
quilômetros percorridos. E este é apenas um dos tipos de avaliações 
que a montadora emprega para validar e certificar seus novos veí-
culos. Ao todo, são mais de 300 diferentes testes. Altitude, clima, 
interferências eletromagnéticas, resistência à água ou colisões, 
exposição ao tempo, tipos de terreno, análises estruturais em 
bancada, entre muitos outros: o arsenal é muito vasto e a decisão 
sobre quais simulações desempenhar varia a cada projeto.   
Leia a coluna completa na página 5
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BOAS PRáTICAS DE gESTãO EMPRESARIAL

5G a partir de amanhã
Após chegar a Brasília, Belo 

Horizonte, João Pessoa e Porto 
Alegre, o sinal da tecnologia 5G 
será ativado na cidade de São 
Paulo amanhã (4). A decisão foi 
anunciada ontem (2), após reu-
nião extraordinária do Grupo de 
Acompanhamento da Implantação 
das Soluções para os Problemas 
de Interferência (Gaispi), ligado a 
Anatel e responsável pela liberação 
do sinal (ABr).
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