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Resumo:  
 
As mudanças no mercado de energia estão trazendo novos desafios  as concessionárias. Para enfrentar 

esses novos desafios, a Coelba criou uma área de planejamento de vendas. A pouca experiência nessa 

área, levou a necessidade de conceber uma ferramenta que permitisse identificar, de forma 

sistematizada, as oportunidades e ameaças desse novo mercado. Assim foi criado o SIV – Sistema de 

Inteligência de Vendas. Uma ferramenta concebida para direcionar de forma mais eficaz os esforços 

de vendas, notadamente o seu planejamento, através da identificação e seleção de oportunidades e 

ameaças de mercado, a partir da correlação e integração de dados e informações mercadológicas da 

oferta de energia, demanda dos clientes, estratégias e ações da concorrência e do governo. Os 

conceitos do SIV já estão sendo aplicados no planejamento de vendas, a correlação e análise dos dados 

e informações estão sendo feitas de forma semi automatizada. A automatização total está prevista com 

a criação de um sistema de tecnologia de informação que permita uma mineração de dados mais 

eficiente.  Espera-se que o SIV contribua, entre outros resultados, para otimização do investimento no 

sistema elétrico, modicidade tarifária, conhecimento mercadológico do mercado, melhoria do 

atendimento aos clientes de acordo com suas necessidades.   
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1. Introdução 
 
As mudanças do setor elétrico nacional e o racionamento de 2001 trouxeram novos desafios para as 

concessionárias de energia elétrica. Entre esses novos desafios, estão a necessidade de incrementar o 

consumo de energia elétrica e  enfrentar o aumento crescente da concorrência dos energéticos 

substitutos em suas áreas de concessão. 

 

Consciente da necessidade de promover ações de incremento do consumo de energia elétrica e 

enfrentar os avanços da concorrência, assim como desenvolver uma cultura de vendas na empresa, a  

Coelba cria, no fim de 2003, uma unidade de planejamento de vendas.  

  

A pouca experiência da Coelba na área de vendas, assim como das demais concessionárias do setor 

elétrico, levou os profissionais da recém criada unidade a conceber uma ferramenta que permitisse 

identificar, de forma sistematizada, as oportunidades e ameaças desse novo mercado.  

 

Assim nasceu a idéia do SIV – Sistema de Inteligência de Vendas. Uma ferramenta concebida para 

direcionar de forma mais eficaz os esforços de vendas da empresa, notadamente o seu planejamento, 

através da identificação e seleção de oportunidades e ameaças de mercado, a partir da correlação e 

integração de dados e informações mercadológicas da oferta de energia, demanda dos clientes, 

estratégias e ações da concorrência e do governo.  

 

Com base nessa identificação e seleção das oportunidades e ameaças de mercado visualizadas pelo 

SIV, são gerados os subsídios necessários para a formulação, pela área de Planejamento de Vendas, de 

PLANOS E PROGRAMAS DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS SEGMENTADOS POR 

ÁREA GEOGRÁFICA E CLASSE DE CLIENTE. 

 

O SIV já está sendo utilizado de forma semi ou parcialmente automatizado na empresa. No capitulo 

2.6 é relatada a experiência da Coelba no fornecimento de energia elétrica para os camarotes do 

Carnaval de Salvador deste ano, onde foram aplicados os conceitos do SIV.   

 

Para sua implementação definitiva de forma totalmente automatizada, através da criação de um 

sistema de tecnologia de informação próprio que permita uma mineração de dados mais eficiente, está 

sendo viabilizado a inclusão e aprovação do SIV no próximo ciclo do PROGRAMA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DA COELBA, devendo o projeto ser desenvolvido em parceria com uma 

universidade local.  

 

Com a implantação de forma automatizada do SIV, espera-se que a analise seja feita em todos os 

segmentos de clientes atendidos pela COELBA e sejam verificadas as ações necessárias a 



3/12  

potencialização das vendas. Espera-se ainda que o SIV contribua para a otimização do investimento no 

sistema elétrico, modicidade tarifária, conhecimento mercadológico do mercado, melhoria do 

atendimento aos clientes de acordo com suas necessidades, entre outros resultados.  

 

Com as mudanças no setor elétrico e a ameaça de perda de mercado é fundamental que as 

concessionárias invistam no conhecimento do mercado cada vez mais, de forma a poderem equacionar 

a necessidade de melhoria de atendimento, de satisfação dos clientes e de disponibilidade financeira 

para investimento com a finalidade de alcançar a maior rentabilidade e a modicidade tarifária para os 

clientes. 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1.  As mudanças do setor e os novos desafios das distribuidoras de energia elétrica  

 

Seguindo uma tendência mundial, o setor elétrico nacional vem passando nos últimos anos por 

profundas mudanças em sua estrutura com  a desregulamentação, desverticalização e privatização de 

empresas estatais.  A distribuição de energia elétrica que anteriormente era feita, quase que 

exclusivamente por empresas estatais, passa a ser de responsabilidade, na maioria dos estados, da 

iniciativa privada.  

 

Surgem novos agentes no setor, como agência reguladora, empresas comercializadoras e clientes 

livres, além do avanço do gás e demais insumos energéticos concorrentes. A rentabilidade e a 

modicidade tarifária passam a fazer parte da nova equação do setor.    

 

Em 2001 o governo decreta o racionamento que, além de limitar o crescimento e o desenvolvimento 

do País, reduz significativamente os mercados das distribuidoras.  Essa redução drástica impõe, de 

imediato, um aumento tarifário acima do previsto como forma de preservar o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos de concessão das concessionárias. 

 

A necessidade de redução do consumo de energia elétrica durante o racionamento gerou mudanças 

significativas no comportamento do mercado de energia. Junto aos novos hábitos e a utilização de 

equipamentos mais eficientes, o racionamento promoveu o aumento da participação dos energéticos 

concorrentes e a conscientização da necessidade de diversificação da matriz energética brasileira. 

 

Favorecido pelo acordo Brasil e Bolívia e as novas descobertas de reservas, o Governo Federal investe 

na ampliação da participação do gás natural na matriz energética do país, que deverá passar de 7,5 em 

2003 para 12% em 2010. Entre os investimentos anunciados está a construção do gasoduto GASENE, 
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ligando o sudeste ao nordeste e com previsão de conclusão para os próximos dois anos, que deverá 

passar, somente na Bahia, por mais de 50 municípios.  

 

Essas mudanças trazem novos desafios as concessionárias que durante muito tempo atuaram num 

mercado monopolista, regulado e em expansão contínua. Entre esses novos desafios, estão a 

necessidade de incrementar o consumo de energia elétrica e  enfrentar o aumento crescente da 

participação dos energéticos concorrentes em suas áreas de concessão. 

 

2.2. A criação da área de planejamento de vendas na Coelba   

 

Com a redução significativa do seu mercado após o racionamento, cujo consumo de energia até 2003 

era inferior ao registrado em 1998, a Coelba começou a se preocupar com a promoção de ações para 

incrementar o consumo de energia elétrica em sua área de concessão. No fim de 2003 , a Coelba cria 

uma unidade dedicada exclusivamente ao planejamento de vendas. 

 

A nova unidade nasce com o objetivo básico de promover o aumento das vendas de energia elétrica, e 

entre suas atribuições principais estavam a elaboração de planos e programas para incremento do 

consumo, enfrentamento da concorrência e  criação de uma cultura de vendas na empresa. 

 
2.3. O surgimento da necessidade de criação do SIV – Sistema de Inteligência de Vendas  

 

Pelo fato de atuar por longo tempo num mercado monopolista, a Coelba, assim como as demais 

concessionárias de energia elétrica, tinha pouca experiência na área de vendas proativa. A sua 

experiência em ações para incremento de consumo de energia elétrica limitava-se, basicamente, a um 

programa de incentivo a compra de eletrodomésticos através de concessão de bônus em parceria com 

lojas de eletrodomésticos. 

 

Diante do novo desafio de elaborar planos e programas de estímulo ao consumo de energia elétrica, 

profissionais da equipe da Unidade de Planejamento de Vendas se depararam com uma série de 

dúvidas do tipo: Quais as ações a serem desenvolvidas? Onde estão as oportunidades e ameaças do 

mercado? Quais as áreas geográficas e as classes de clientes com taxas de crescimentos acima da 

média? Onde existe  disponibilidade de oferta de energia? 

 

A partir dessas e de outras dúvidas, estes profissionais perceberam a necessidade de criação de uma 

ferramenta ou sistema que permitisse identificar, de forma sistematizada, as oportunidades e ameaças 

do mercado.   
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Assim nasceu a idéia do SIV – Sistema de Inteligência de Vendas. Uma ferramenta concebida para 

direcionar de forma mais eficaz os esforços de vendas da empresa, notadamente o seu planejamento, 

através da identificação e seleção de oportunidades e ameaças de mercado, a partir da correlação e  

integração de dados e informações mercadológicas da oferta de energia, demanda dos clientes, 

estratégias e ações da concorrência e do governo.  

 

2.4. Os objetivos do SIV – Sistema de Inteligência de Vendas 

  

O principal objetivo do Sistema de Inteligência de Vendas – SIV é fornecer subsídios para elaboração 

de um  planejamento de vendas mais eficaz direcionado, prioritariamente, ao incremento do consumo 

de energia elétrica e a redução da participação da concorrência no mercado de concessão da Coelba. O  

sistema tem ainda os seguintes objetivos específicos: 

 

- Identificar e selecionar, através da mineração de dados,  os segmentos geográficos e/ou de classes 

de clientes que apresentem oportunidades para investimentos e esforços de vendas  da empresa; 

- Identificar e selecionar, através da mineração de dados, os segmentos geográficos e/ou de classes 

de clientes vulneráveis a concorrência com a finalidade de elaboração e implementação de ações 

para redução da sua penetração ou participação no mercado de concessão da empresa; 

- Fornecer dados e informações adicionais de mercado para subsidiar os planejamentos de expansão 

do sistema elétrico,  de compras de energia elétrica e de tarifas; 

- Contribuir para promover uma cultura de planejamento de vendas na empresa. 

 

2.5. A concepção do SIV – Sistema de Inteligência de Vendas 

 

Em sua essência, o SIV consiste num sistema de gestão de informação onde são integrados e 

correlacionados dados e informações de 4  (quatro) macro-variáveis ou pilares básicos: oferta da 

energia, demanda dos clientes, concorrência e políticas governamentais, conforme desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol咜icas governamentais de est匇 ulo ao desenvolvimento ePol咜icas governamentais de est匇 ulo ao desenvolvimento ePol咜icas governamentais de est匇 ulo ao desenvolvimento ePol咜icas governamentais de est匇 ulo ao desenvolvimento e
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Os dados e as informações que compõem os 4 pilares básicos do SIV são extraídos ou levantados nos  

sistemas legados da empresa e no ambiente externo. A princípio, foram identificados os dados e 

informações a seguir para serem integrados e correlacionados.  

 

 Oferta de Energia 

 

A oferta de capacidade, ou seja, a disponibilidade do sistema elétrico por nível de tensão, visa à 

identificação dos municípios e regiões onde a Empresa possui quantidades de sobras de energia. 

Inicialmente a análise está sendo feita por subestação e por alimentador, quando há disponibilidade de 

acesso fácil a esse dado. 

 

Nas áreas onde não existem sobras de energia, são identificados, através de relatório da área de 

planejamento do sistema elétrico,  os municípios e regiões do Estado que serão beneficiados no 

próximo exercício com obras de ampliação e expansão e as respectivas quantidades de sobras.  

 

Atualmente as sobras são identificadas através do Sistema de Gestão de Rede – GEORED e do 

Sistema Integrado  de Rede – INTERPLAN, o qual subsidia o planejamento do sistema de 

distribuição. A princípio, os dados e as informações a serem levantadas e processadas pelo SIV 

referentes à oferta de energia são: 

 
- Relação dos municípios e regiões do Estado com disponibilidade de oferta de energia elétrica e as respectivas 

quantidades de sobras por subestação e alimentador; 

- Relação dos municípios e regiões do Estado que serão beneficiados no próximo exercício com obras de 

ampliação e expansão do Sistema Elétrico da empresa e as respectivas quantidades de sobras por subestação e 

alimentador. 

 

Demanda dos Clientes 

 
A demanda dos clientes é utilizada em dois momentos: quando a área de planejamento do sistema 

identifica gargalos na garantia da oferta, o que já é inserido como dado de entrada no SIV, bem como, 

na análise e identificação dos municípios e regiões com baixas taxas de crescimento e estagnação 

acima da média da empresa, para que seja avaliado se a empresa pode oferecer soluções de 

financiamento de equipamentos junto a rede bancária. Também são identificadas as áreas que possuem 

altas taxas de crescimento.  

 

Nesse momento é inserido o conceito de rentabilidade do segmento de clientes, através do cálculo da 

margem de lucro e revenda dos segmentos dos clientes por grupo/sub-grupo, classe e sub-classe. É 
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feito também o levantamento dos índices de inadimplência e perdas dos segmentos dos clientes por 

grupo/sub-grupo, classe e sub-classe e por agrupamento de Código Nacional de Atividade Econômica 

– CNAE, prática essa provocada pelo SIV. 

 

A aplicação desses conceitos do SIV redirecionou a  implantação de um projeto no segmento de 

alimentos, que apesar de ser viável a substituição de fornos a gás por elétrico, verificou-se, quando 

analisada a tipologia de débitos, que 50% dos estabelecimentos da cidade de Salvador eram devedores, 

sendo 30% dessa dívida oriunda de fraude. Essa constatação demonstrou que a ação mercadológica 

indicada seria a substituição de fornos elétricos existentes por fornos mais eficientes, além de uma 

política de cobrança mais ofensiva. 

 

Na análise desse pilar são identificados ainda os produtos e serviços agregados demandados pelos 

segmentos de clientes, através de dados estatísticos e de prospeccão de mercado. 

 

O levantamento e a identificação desses dados e informações referentes à demanda dos clientes são 

extraídos de vários sistemas existentes, entre eles, o SIC – Sistema Comercial e o Sistema de 

Gerenciamento de Mercado por Consumo Histórico – GMCH. Nesse último são extraídos dados de 

consumo por nível de tensão, Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE, municípios e 

regiões, entre outros.  

 

A princípio, os dados e as informações a serem levantadas e processadas pelo SIV referentes à 

demanda dos clientes são: 

 

- Relação dos municípios e regiões com taxas de crescimento e estagnação acima das médias da 

empresa; 

- Relação dos segmentos de clientes, por grupo, classe e sub-classe, com taxas de crescimento e 

estagnação acima das médias da empresa; 

- Levantamento das margens de lucro e revenda dos segmentos de clientes por grupo/sub-grupo, classe 

e sub-classe; 

- Levantamento dos índices de inadimplência e de perdas dos segmentos dos clientes por grupo/sub-

grupo, classe e sub-classe; 

- Identificação dos produtos e serviços agregados demandados pelos segmentos de clientes; 

- Identificação dos produtos e serviços agregados demandados pelos segmentos de clientes; 

- Levantamento, por grupo, classe e sub-classe, dos energéticos substitutos utilizados pelos diversos 

segmentos de clientes. 
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Análise da Concorrência 

 

Além das empresas de aluguel de geradores, existem outros agentes concorrentes no mercado de 

energia do Estado da Bahia. A concessionária de gás que passa a oferecer seu produto canalizado para 

residências e indústria de forma mais agressiva. A empresa estatal de petróleo que tem atendido a suas 

próprias unidades, resultando em perda de mercado para a distribuidora, além de geradoras que 

possuem clientes conectados diretamente aos seus sistemas. 

 

A integração dos gasodutos de gás natural, meta prevista pelo Governo Federal, traduzirá em maior 

ameaça do mercado de energia elétrica. Assim é necessário que sejam identificados e plotados 

geograficamente os principais energéticos concorrentes substitutos da energia elétrica, com o 

detalhamento da participação de cada um na matriz energética do Estado e a sua utilização regional 

e/ou por segmento de clientes de alta-tensão.  

 

Um dos objetivos desse pilar é o registro do levantamento das principais empresas concorrentes e suas 

respectivas políticas de expansão e atuação no mercado do Estado. Para consubstanciar está análise foi 

criado um modelo de relatório do circuito do gás e locais que possuem venda e /ou aluguéis de 

geradores. Esse modelo será replicado a todos os municípios, além do levantamento dos segmentos de 

clientes com respectivos produtos e serviços que utilizam gás ou propensos a utilização de geradores. 

 

A princípio, os dados e as informações a serem levantadas e processadas pelo SIV referentes à analise 

da concorrência são: 

 

- Levantamento dos principais energéticos concorrentes substitutos da energia elétrica, com o 

detalhamento da participação de cada um na matriz energética do estado e a sua utilização regional 

e/ou por segmento de clientes do Grupo A;  

- Levantamento das principais empresas concorrentes dos energéticos  substitutos e as respectivas 

políticas de expansão e atuação no mercado do Estado. 

 

Políticas Governamentais 

 

O Governo do Estado da Bahia tem sido agressivo na captação de clientes, a exemplo da FORD, 

Continental e outras empresas de menor porte. Através do relacionamento da área de captação de 

clientes da Coelba com a do Governo, as informações sobre a implantação de novas empresas no 

Estado têm subsidiado o planejamento do sistema elétrico, num horizonte de até 24 meses.  
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Esse pilar tem como objetivo levantar os principais planos de expansão do governo a nível  municipal, 

estadual e federal para o Estado. As principais políticas de créditos e incentivos governamentais, assim 

como as linhas de créditos e financiamentos dos bancos e instituições financeiras de fomento, para o 

Estado por segmento de cliente, municípios e regiões.  

 

A metodologia de levantamento de dados é através de informações coletadas em documentos enviados 

pelo Governo, visitas aos órgãos e entidades responsáveis por obras, artigos veiculados em jornais e 

revistas especializadas. A princípio, os dados e as informações a serem levantadas e processadas pelo 

SIV referentes à analise da concorrência são: 

 

- Levantamento dos principais planos de expansão do governo a nível  municipal, estadual e federal 

para o Estado; 

- Levantamento das principais políticas de créditos e incentivos governamentais por segmento de 

cliente, municípios e regiões previstas para o Estado; 

- Levantamento das principais linhas de créditos e financiamentos dos bancos e instituições financeiras 

de fomento para o estado, por segmento de cliente, município e região. 

 

2.6. Caso prático: análise da participação do fornecimento de energia elétrica a Camarotes 

 

A Bahia é um estado onde existe um sincretismo religioso forte e por ter recebido influência de vários 

povos, absorveu um extenso calendário de festejos populares. O mais importante deles é o carnaval, 

referência em maior concentração popular nas ruas.   

 

Durante o verão, a Bahia recebe cerca de 1.793.000 turistas que geram uma receita de U$ 

295.692.799,  correspondente a 65% da anual, sendo que no período carnavalesco o número de 

visitantes é de aproximadamente 896.000 pessoas e a renda gerada em tono de U$ 147.846.400.   

 

Ao longo do ano, existem festas religiosas, micaretas – espécie de carnaval fora de época, entre outros 

eventos, que envolvem ligações provisórias, constituindo num mercado crescente e que tem sido 

ameaçado pelas empresas que alugam geradores. 

 

A oportunidade identificada foi a absorção desse mercado de fornecimento de energia para eventos, 

além  de reforçar a imagem de empresa que fornece energia limpa para os clientes, já que o gerador a 

óleo tem as seguintes características: 
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- Recurso natural não renovável (petróleo). 

- Contribui para o efeito estufa, através da emissão de CO (monóxido de carbono), CO2 (dióxido de 

carbono), SO2 (dióxido de enxofre) e N (nitrogênio). 

- Ruído elevado. 

- Risco de contaminação de solo, de corpos aquáticos (lagoas, rios, lençóis, lagos), por vazamento. 

 

Análise dos pilares do SIV 

 

Oferta 

 

A análise da disponibilidade de sistema foi para cada pedido de carga ou para o conjunto de carga, 

quando estavam conectadas no mesmo circuito. O resultado da análise foi informado aos participantes, 

ou seja, as necessidades de alterações no sistema. Do rol analisado, apenas um ponto houve restrição 

técnica para o atendimento.   

 

Demanda 

 

Foi levantada a carga dos camarotes na central de carnaval, cooperativa de blocos carnavalescos, 

pedidos de camarotes independentes e necessidade da Prefeitura de Salvador.  

 

Análise da Concorrência 

 

As empresas de aluguel de geradores atendiam cerca de 50% dos camarotes – espaços reservados para 

foliões que tem capacidade de receber até 3.000 pessoas. Essas empresas oferecem flexibilidade aos 

clientes de parcelamento de pagamento, facilidade de deslocamento para atendimento da ligação, além 

de um back up, que, na maioria dos eventos, é uma condição contratual a existência desse 

equipamento reserva.  

 

Identificou-se ainda que, a prestação de serviço de aluguel de gerador não incide ICMS e deixou de ter 

a incidência de ISS, o que tornou o preço desse serviço ainda mais competitivo. A compra do principal 

insumo é feita diretamente nas distribuidoras de óleo, obtendo uma redução de 29,25% sobre o preço 

de bomba (na época de R$ 1,39 o litro). 

 
Além da utilização em eventos e nas ligações provisórias, foi  observado também a presença de  

empresas de aluguel e venda de geradores nos segmentos de clientes cativos e livres para utilização em 

horários de ponta e na manutenção de unidades consumidoras, o que demonstra a força desses 

concorrentes.  
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Ação Governamental 
 

Junto ao órgão municipal responsável pelo planejamento do carnaval, foi feito um trabalho pela 

Coelba informando que em alguns circuitos do carnaval seriam disponibilizados sistemas subterrâneos 

com capacidade para atender os camarotes oficiais e privados. O resultado da operação teve sucesso, 

pois a Prefeitura emitiu ofício-circular determinado que nessas áreas não deveriam ser conectados 

camarotes com fornecimento de gerador, face ao barulho e aspecto de segurança proveniente da 

necessidade de abastecimento diário de óleo. 

 

Ações Desenvolvidas 

 

Custo de Ligação 

 

Foram analisados os custos indiretos e de administração que  poderiam ser excluídos dos orçamentos 

de ligação provisória, o que gerou uma redução nos valores entre 16 a 21%. A retirada desses valores 

foi aprovado pela Diretoria, baseando-se no princípio que a empresa aumentaria a rentabilidade com a 

venda da energia.  

 

Faturamento Grupo A 

 

Comparando o custo das propostas de empresas de geradores, observou-se que o a redução do custo 

acima não tinha tornado o preço do produto/serviço da Coelba competitivo.  

 

A alternativa encontrada foi o faturamento das cargas acima de 75 kVA e com transformador alugado, 

ser pela tarifa do Grupo A com a proporcionalização da demanda pelo período solicitado, além da  

colocação de  medição em algumas unidades para acompanhamento, procedimento esse até então não 

adotado na empresa. 

 

O resultado é que a empresa forneceu energia elétrica a 84,5% dos camarotes instalados nos principais 

circuitos do carnaval, sendo a experiência repassada para ser aplicada nos demais municípios quando 

da realização de micaretas – festas semelhantes ao carnaval  que são realizadas em cidades do interior 

do Estado. 

 

2.7. Resultados Esperados 

 

Com a implantação de forma automatizada do SIV, espera-se que a análise e mineração dos dados  

seja feita em todos os segmentos de clientes e áreas geográficas atendidas pela COELBA.  

 



12/12  

O principal resultado esperado do Sistema de Inteligência de Vendas – SIV é contribuir para o 

aumento da vendas de energia elétrica e de produtos e serviços agregados, através do fornecimento de 

subsídios a elaboração de um planejamento mais eficaz. Espera-se também que o SIV contribua, entre 

outros resultados, para: 

 

- minimização dos impactos da concorrência na área de concessão da empresa; 

- otimização dos investimentos no sistema elétrico;   

- modicidade tarifária; 

- conhecimento mercadológico; 

- melhoria do atendimento e da satisfação dos clientes; 

- criação de uma cultura de vendas na empresa.    

 

3. Conclusão 

  

O conceitos do SIV- Sistema de Inteligência de Vendas já estão sendo aplicados como ferramenta de 

planejamento de vendas pela nova unidade. A integração e correlação dos dados e informações 

previstas nos 4 pilares do SIV, já estão sendo feitas de forma semi ou parcialmente automatizadas.  

 

A automatização total será realizada após a implementação do projeto que está sendo desenvolvido em 

parceria com a UNIFACS – Universidade Salvador, dentro do Programa de P&D da Coelba para o 

próximo ciclo, o qual espera-se seja aprovado pela ANEEL.    

 

Com a ameaça de perda de mercado é fundamental que as concessionárias invistam no conhecimento 

do mercado, principalmente em novas ferramentas como a do SIV, com o propósito de equacionar a 

necessidade de melhoria de atendimento, satisfação dos clientes,  disponibilidade financeira para 

investimento,  maior rentabilidade e modicidade tarifária. 
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