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OpiniãO
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 de 
2022, pela Abraceel, a 

modalidade já correspon-
de a 36% de toda energia 
consumida no país. E, à 
medida em que as comercia-
lizadoras vêm aumentando 
o seu ritmo de produção, 
começam a aparecer desa-
fios na hora de gerenciar as 
operações.

Vale lembrar que o mer-
cado livre de energia atua 
no Brasil há mais de duas 
décadas, porém, nos últimos 
anos vem conquistando 
o seu protagonismo e, o 
cenário pós- pandemia 
contribuiu ainda mais para 
esses indicadores. De acor-
do com dados da Câmara de 
Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), o mercado 
livre de energia encerrou 
2021 com 5.563 novos pon-
tos de consumo, totalizando 
em 26,6 mil unidades ativas.

Mediante esse desempe-
nho, torna-se desafiador 
para as comercializadoras, 
acompanhar esse ritmo 
de crescimento, consi-
derando o fato, de que, 
muitas organizações ainda 
são adeptas das planilhas 
manuais para registros e 
sistemas com pouca usabi-
lidade. Nessa perspectiva, 
listo os cinco principais 
desafios enfrentados nessa 
modalidade:

1. - Falta de automação 
de processos - Muitas com-
panhias, por ainda estarem 
reféns de métodos que não 
garantem segurança dos 
dados e informações, so-
frem para fazer uma gestão 
eficiente dos seus departa-
mentos. Isso as leva a ficar 
mais suscetíveis a erros e 
falhas, que poderiam ser 
evitados.

2. - Alto índice de pro-
cessos manuais - Esse 
desafio impacta diretamen-
te no ganho de agilidade e 
eficiência das operações. 
Afinal, acabam envolvendo 
colaboradores para execu-
tarem funções que, muitas 
vezes, são repetitivas e bu-
rocráticas, impedindo um 
melhor aproveitamento da 
mão de obra.

3. - Falta de padroniza-
ção - Uma empresa é movida 
por diversos departamentos 
e áreas, porém, em muitos 

casos, não possuem uma 
comunicação dos setores 
entre si. Assim, são gerados 
ruídos nas informações, pre-
judicando a visualização da 
performance da companhia 
como um todo.

4. - Baixo nível de 
compliance - A ausência 
dos registros de forma pa-
dronizada acaba gerando 
uma baixa confiabilidade 
dos dados. Desta forma, o 
processo de tomada de de-
cisão – que é embasado nos 
registros – é comprometido, 
visto que não há fácil acesso 
às informações.

5. - Falta de integração 
de sistemas - As dificul-
dades em estabelecer uma 
eficiência operacional de 
backoffice impacta direta-
mente no gerenciamento 
das áreas, como o setor 
financeiro e fiscal. Entre-
tanto, através de um sis-
tema integrado, é possível 
organizar as operações de 
modo que atenda todas as 
obrigatoriedades e requisi-
tos considerados de suma 
importância.

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

É válido ressaltar que, 
através do uso da tecno-
logia, o conceito ETRM 
(Energy Trading & Risk 
Management) ganha seu 
protagonismo, uma vez que 
as ferramentas 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 ener-
gia possui um alto potencial 
para continuar crescendo 
e, nessa jornada, alinhar 
melhores práticas de gestão 
com a tecnologia, certamen-
te, trará impactos positivos, 
que ajudarão na conquista 
e melhor consolidação da 
empresa em um setor que 
está se tornando cada vez 
mais atrativo.

(*) - É executivo de contas da G2, 
consultoria especializada  

em SAP Business One  
(https://g2tecnologia.com.br/).

Claudio Wagner (*)

Hackers estão roubando carros
Boa parte dos novos veículos estão saindo de fábrica com chaves eletrônicas, que permitem travar e 
destravar as portas com um simples toque. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Essas chaves, conhecidas como 
key fobs, permitem que o motor 
seja acionado apenas tocando-se 

um botão no painel. 
Ao que parece, ladrões podem ha-

ckear essas chaves, mesmo a uma certa 
distância; isso feito, conseguem abrir 
as portas do carro e roubá-lo tranqui-
lamente, apenas acionando o botão 
de partida. É algo similar ao que pode 
ser feito com cartões de crédito de 
aproximação, que, ao menos em tese, 
também podem ser hackeados.

Recentemente, na Inglaterra foi rou-
bado um Lexus que valia cerca de R$ 
300 mil; a vítima foi a esposa do presi-
dente da The Automobile Association, 
uma entidade que reúne proprietários 
de veículos do Reino Unido.   

Edmund King, presidente da entida-
de, disse estar muito preocupado com 

velmente já estava em um contêiner 
com as placas trocadas ao sair do país.

O roubo de carros tem subido muito 
na área de Londres, e muitos deles são 
os que possuem chaves eletrônicas ha-
ckeadas. Até agora, a maioria dos carros 
que usa essa tecnologia é de marcas 
de luxo, como Land Rover, Lexus e 
Mercedes, especialmente atraentes 
para os ladrões. 

King está propondo que os fabrican-
tes deem aos motoristas a opção de 
desativar as chaves eletrônicas, que 
em sua opinião têm pouca utilidade e 
aumentam a vulnerabilidade.  

À medida em que a tecnologia se 
sofistica, os criminosos também o 
fazem. Por via das dúvidas, aqui no 
Brasil já é possível comprar bolsas Fa-
raday por preços ao redor de cem reais. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

o assunto: antes do roubo do carro, já 
usava uma bolsa Faraday para guardar 
a chave eletrônica de seu veículo – uma 
bolsa Faraday é basicamente uma bolsa 
de tecido revestida de malha metálica 
que bloqueia ondas eletromagnéticas 
e impede que a chave seja hackeada;  
recebe esse nome em homenagem ao 
cientista Michael Faraday, que no sé-
culo XIX estudou essas ondas. 

Agora, King blinda suas chaves, guar-
dando a bolsa que as contém dentro de 
uma caixa metálica colocada no interior 
de um forno de micro-ondas, que fica 
nos fundos de sua casa. Como medida 
adicional, usa uma trava de volante 
tradicional.

King acha que sua esposa foi hackea-
da quando estacionou defronte à sua 
casa à tarde, tendo os ladrões voltado 
durante a noite para roubar o Lexus, o 
que só foi percebido na manhã seguinte, 
quando, segundo King, o carro prova-

thomaguery_CANVA

News@TI
Edify Education inscreve projetos para 
participação no SXSW Edu 2023

@A edtech brasileira Edify Education inscreveu quatro projetos para 
participação no SXSW Edu 2023. O evento é reconhecido interna-

cionalmente por promover a inovação e a criatividade e tem um segmento 
especializado em educação. No período de 9 a 21 de agosto haverá uma 
votação aberta ao público, que irá selecionar os melhores projetos para 
serem apresentados durante o evento, que acontece de 6 a 9 de março. Book 
Lab: https://panelpicker.sxsw.com/vote/128488 / New Magic Minds: http://
panelpicker.sxsw.com/vote/125835 / Beyond: https://panelpicker.sxsw.
com/vote/128245 / Empatia: https://panelpicker.sxsw.com/vote/128552

Prime Control lança tecnologia

@A Prime Control, empresa brasileira especializada em testes e 
qualidade de software, vai apresentar nesta edição da Febraban 

Tech uma tecnologia que promete agilidade no processo de criação e 
manutenção de um software - uma ferramenta que pode revolucionar 
o setor financeiro digital. A tecnologia, denominada Intelligent Quality 
Dashboard (IQD), foi desenvolvida para a análise e acompanhamento 
da qualidade do software. O IQD é dividido em três tipos: gestão 
de defeitos e testes, gestão de performance de execução de testes 
e gestão de automação de testes. O produto será apresentado por 
especialistas da Prime durante a Febraban Tech 2022, o maior evento 
de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina.

ricardosouza@netjen.com.br

Dia dos Pais: quatro dicas para marketplaces 
venderem mais

Considerada uma data relativamen-
te importante para o varejo, o Dia dos 
Pais tende a faturar bem no comércio 
online. De acordo com a ABComm 
(Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico), as vendas eletrônicas em 
2021 chegaram a um faturamento de 
R$ 150,8 bilhões, e, com todas as datas 
comemorativas até o final de 2022, a 
expectativa é atingir R$ 170 bilhões, 
aumentando 5% de novos comprado-
res, passando de 79,8 milhões para 
83,79 milhões.

 
Vale reforçar que não basta ofere-

cer preços atrativos para ter bons 
resultados no Dia dos Pais. É preciso 
encantar o cliente em todas as etapas 
da jornada de compra. 

"Uma experiência marcante começa 
no primeiro contato do cliente com 
a marca e vai até o pós-venda. Toda 
interação importa para oferecer uma 
experiência completa e vantagens de 
compra, o que fará a diferença para 
o negócio", explica Matheus Pedralli, 
CEO da Omnik, empresa que atua na 
transformação de e-commerces em 
marketplaces e faz parte do Grupo 
FCamara, ecossistema de tecnologia 
e inovação que potencializa a trans-
formação dos negócios.

Pensando nisso, o executivo pre-
parou quatro dicas que ajudam um 
marketplace a vender mais durante 
a data. Confira:

1. Foque na experiência do cliente
Consulte as informações sobre as 

vendas no Dia dos Pais dos últimos 

anos. Confira quais foram os produtos 
mais vendidos e as principais queixas, 
veja se o ticket médio está aumentando 
ou diminuindo. “Para proporcionar uma 
experiência positiva, o marketplace 
precisa conhecer seus clientes e fazer 
o melhor uso dos dados levantados a 
favor do negócio. É preciso analisar 
as dores e as necessidades dos con-
sumidores e, com essas informações, 
identificar o que os clientes buscam 
e como agradá-los”, explica Matheus.

2. Ofereça ofertas realmente 
boas

Surpreenda o cliente e segmente os 
descontos de forma estratégica. Você 
pode, por exemplo, analisar as regiões 
em que consegue proporcionar frete 
grátis. Também pode identificar os 
itens relevantes para uma estratégia 
desse tipo. Outra dica é estudar a 
margem de lucro sobre cada produto, 
assim seu negócio reduz o preço de 
forma assertiva. "Se o seu marketplace 

não der descontos realmente bons, 
corre o risco de perder credibilidade. 
Há vários aplicativos que ajudam o 
cliente a identificar falsos abatimentos 
de preços. Evite prejuízos e reclama-
ções no Procon e na internet", orienta 
Pedralli.

3. Analise o estoque
Um ponto importante é analisar o 

estoque dos sellers. Afinal, os market-
places recebem muitos pedidos em 
datas sazonais. Cheque com antece-
dência as quantidades e variedades 
dos itens. Dessa maneira, você impede 
que o marketplace venda produtos 
que não estão disponíveis e evita pre-
juízos para o negócio e para o usuário. 
"Durante o Dia dos Pais, sabemos 
que a concorrência é grande. É um 
diferencial e tanto ter produtos em 
estoque com preços baixos", aponta 
o especialista.

4. Tenha uma estrutura que 
suporte o volume de vendas

Para vender bem durante a data, 
não basta focar nos clientes, no 
estoque e nos produtos. É preciso 
ter uma plataforma de marketplace 
que ofereça uma estrutura adequa-
da para lidar com o grande volume 
de acessos e vendas. "Você precisa 
contar com o apoio de plataformas 
que dão suporte às vendas, como um 
sistema de gestão ERP e um hub de 
integração com marketplaces. Além 
disso, faça simulações para conferir 
se a plataforma funciona bem com um 
tráfego mais intenso. Em datas como 
o Dia dos Pais, o site precisa estar 
sincronizado e rodando sem falhas”, 
adverte o executivo.
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Waze lança nova voz 
padrão no aplicativo

O Waze, a plataforma que co-
necta comunidades dentro e fora 
das estradas, lançará uma nova voz 
em Português Brasileiro - o João 
- que estará disponível para todos 
os usuários da plataforma a partir 
de 14 de agosto. O lançamento 
de mais uma opção de voz, faz 
parte de uma série de melhorias 
que estão planejadas para deixar 
a experiência dos usuários ainda 
mais fluida. 

Em maio deste ano, o Waze rea-
lizou uma campanha comunitária 
que incentivou os usuários a re-
portarem nomes de ruas, avenidas 
e rotas em português nas quais a 
pronúncia estava errada ou pouco 
compreensível. E, com base nas 
respostas obtidas, a empresa criou 

a nova voz que corrige diversas for-
mas de expressão, tornando mais 
clara e natural a prática de dirigir 
apenas pelo áudio, sem precisar 
tirar os olhos da estrada. 

A partir de 14 de agosto, o João 
será a voz padrão para os novos 
usuários do Waze e também para 
aqueles que usam a voz default do 
aplicativo. Para aqueles que dese-
jam manter a Alessandra (moça 
do Waze) como voz padrão, basta 
selecioná-la seguindo os passos 
abaixo: 
•	 Toque	em	Meu	Waze	e	em	Con-

figurações.
•	 Toque	Voz	e	som.
•	 Em	Instruções	de	voz,	toque	no	

ícone de som e, depois, em uma 
voz no idioma de sua preferência.


