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IMPACTOS DA GESTÃO
4.0 DE ENERGIA E
OUTRAS UTILITIES
NAS EMPRESAS

Apoio à Tomadas de Decisão 
+ Competividade

Introdução

A economia global está passando por uma profunda transformação, desencadeada pela inovação, 
a tecnologia digital 4.0 e a sustentabilidade como estratégias para competitividade, crescimento 
e resiliência dos negócios. 

No Brasil não é diferente. O mercado está consciente de que o crescimento empresarial deve 
seguir o movimento global da retomada verde, que compreende investimentos em eficiência 
energética para a transição para uma economia de baixo carbono.

Neste cenário, a gestão da energia e de outras utilities deixa de ser apenas uma atividade 
operacional e vista como custo, para se colocar no centro da estratégia dos negócios, como uma 
aliada importante nas tomadas de decisão. 

Preparamos este material para mostrar como o investimento em soluções digitais integradas para 
a gestão de energia e outras utilities pode representar uma revolução nas empresas, tanto no 
ponto de vista operacional, como nos resultados financeiros em toda a cadeia de valor.

Automação e Eficiência

OPERACIONAL 
Redução de Custos

+ Eficiência

CADEIA
DE VALOR

C-LEVELS
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Tecnologias 4.0 na Gestão de Energia e Outras 
Utilities

Automação de processos, análises preditivas, tratamento de dados e relatórios precisos são 
recursos da tecnologia 4.0 atualmente indispensáveis para o sucesso da alta gestão empresarial.

Aliada às soluções de aumento de eficiência no consumo de energia, a inovação das ferramentas 
digitais para gestão financeira integrada de faturas de utilities pode transformar a cultura da gestão 
financeira de uma empresa. Essa eficiência pode ser aplicada de acordo com o que for detectado 
no monitoramento, podendo ir de climatização à eficientização de motores. 

As oportunidades de economia e de melhoria dos indicadores de sustentabilidade estão na 
transformação digital causada, facilitada ou acelerada pelo aumento do uso de aplicativos e da 
tecnologia da informação, seja por meio de softwares, hardwares ou uma combinação de ambos.

GANHOS COM INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA 4.0

Diagnóstico preciso de falhas e 
anomalias no consumo e na gestão 

Automação de Processos 

Análises Preditivas

Precisão e Transparência 
nas informações 

Produção de relatórios de 
conformidade para certificações

Monitoramento em tempo 
real 24/7

 Produtividade Competitividade  Sustentabilidade Economia 
Financeira 

Lucratividade +
Valor de Mercado 

VANTAGENS COMPETITIVAS DA GESTÃO 4.0 DE ENERGIA E OUTRAS UTILITIES 

Eficiência
Energética
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Soluções Integradas de Customer Insights da 
Enel X 

Conheça agora as melhores soluções digitais do mercado para o aumento da eficiência 
energética e da sustentabilidade econômica e ambiental, e saiba como um ecossistema integrado 
de tecnologia ajudará sua empresa a acessar uma gama de medidas para corrigir falhas  de 
consumo de energia e gestão de utilities, de forma personalizada.

Gestão Integrada

Essa é a plataforma inteligente que oferece visibilidade 
em tempo real sobre o comportamento de consumo 
energético em todos os sites da empresa. Detecta 
precisamente pontos de desperdícios e falhas de 
operação, e gera insights rápidos e potentes por meio 
de automação, análises preditivas e relatórios 
customizados. 

Esse sistema gera um altíssimo ganho em 
produtividade e eficiência dos setores Financeiro e de 
Compras. A ferramenta compara gastos entre sites, 
detecta cobranças indevidas de tarifas e evidencia 
claramente as oportunidades de redução de custos 
variáveis, como energia elétrica, gás, água e 
saneamento.

Energy  
Management (EM)

Utility Bill  
Management (UBM)

Eficiência  
Operacional 

Por meio de diretrizes e padrões de 
eficiência energética, otimiza 
todo potencial de utilização e 
economia de energia de todos 
os sites da empresa.

Identifica com o máximo de 
eficiência pontos de desperdício e 
acelera resolução de problemas 
para redução de custos em 
curto prazo. 

Permite visualizar em um único 
ponto, custo  e consumo das 
múltiplas unidades consumidoras 
da sua empresa.

Elimina falhas operacionais e de 
processo, otimiza tarefas setores 
do setor de Compras e eleva o 
resultado de eficiência na gestão 
financeira. 

EM + UBM: O QUE CADA PLATAFORMA ENTREGA?
EM (Gestão Energética) UBM (Gestão Financeira) 
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Comparação

Redução
de Custos 

Automação 
 e Predição 

Indicadores de 
Sustentabilidade 

Apoio para 
Tomadas de 

Decisão 

Compara o desempenho e 
consumo de energia entre vários 
sites industriais, lojas ou edifícios 
de uma mesma empresa 
usando KPIs personalizados.

Alerta em tempo real variações 
de consumo de energia para 
adoção rápida de medidas de 
economia e promove melhoria 
contínua nos resultados 
financeiros.  

Análises de previsibilidade e 
comparações com períodos de 
referência para identificação de 
pontos de ineficiência.

Promove mitigação de 
impactos ambientais, acelera a 
descarbonização da economia, 
aumenta competitividade no 
mercado global e gera ganhos 
em reputação de imagem. 

Garante dados e relatórios 
precisos, personalizados e 
facilmente acessíveis para a 
tomada de decisão, contribuindo 
para a priorização de projetos, 
orçamentos, otimização de 
unidades consumidoras.

Compara custos e consumo de 
energia e outras utilities das 
múltiplas unidades consumidoras 
da empresa usando KPIs 
personalizados.

Identifica geradores de custos, 
elimina cobranças indevidas, 
corrige erros de faturamento e 
evita pagamentos extras. 

Garante que as contas sejam 
pagas na data certa, evitando 
multas por atraso e juros e permite 
visualização de previsões de 
consumo e custo.

Coleta, monitora e reporta dados 
corretos  de sustentabilidade da 
sua empresa. Converte dados de 
energia, água e outras utilities em 
CO2 e outras unidades e 
indicadores-chave de desempenho.

EM (Gestão Energética) UBM (Gestão Financeira) 

Garante dados e relatórios 
precisos, personalizados e 
facilmente acessíveis para a 
tomada de decisão, contribuindo 
para a priorização de projetos, 
orçamentos, otimização de 
unidades consumidoras.



enelx.com/br 6© Enel X Brasil S.A.

A Retomada do Setor Empresarial é Verde

O estudo “Uma Nova Economia para uma Nova Era: elementos para a construção de uma 
economia mais eficiente e resiliente para o Brasil”, liderado pela WRI Brasil e a New Climate 
Economy, mostrou que a transição para uma economia sustentável significará maior crescimento 
empresarial com e benefícios sociais e ambientais realmente significativos. 

Os resultados da pesquisa indicam que práticas sustentáveis, como eficiência energética e 
tecnologia de baixo carbono, podem gerar um crescimento significativo do PIB, com ganho total 
acumulado de R$ 2,8 trilhões até 2030, além de outras vantagens que colocam o País em posição 
altamente competitiva no mercado global. 

Fonte: “Uma Nova Economia para uma Nova Era: elementos para a construção de uma economia mais eficiente e resiliente para 
o Brasil” (WRI Brasil e New Climate Economy, agosto de 2020)

ECONOMIA 
VERDE NO
BRASIL 

PIB adicional de
R$ 2,8 trilhões

até 2030

Redução de 42% nas
emissões de gases de
efeito estufa em 2025
em relação aos níveis

de 2005

R$ 742 milhões em
receitas fiscais

adicionais até 2030

Mais de 2 milhões
de empregos

até 2030

Maior capacidade
de atrair 

investimentos
internacionais

País será menos
desigual, mais

competitivo e livre
de desmatamento 

Efeitos positivos
sentidos logo após

o investimento com
resultados imediatos

para a economia

https://wribrasil.org.br/pt/publicacoes/nova-economia-brasil-eficiente-resiliente-retomada-verde
https://wribrasil.org.br/pt/publicacoes/nova-economia-brasil-eficiente-resiliente-retomada-verde
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CONCLUSÃO 
A integração das tecnologias EM e UBM promoverá uma sinergia para tomadas de decisão entre 
áreas estratégicas da alta gestão empresarial, gerando resultados de valor para sócios, acionistas, 
clientes, colaboradores, parceiros, comunidades, investidores e demais stakeholders. 

Em outras palavras, o alto desempenho da tecnologia 4.0 associados à consultoria especializada 
e de reconhecimento global da Enel X apoiam empresas na reorientação de seus processos de 
gestão em direção a melhores financeiros, promovendo a transição energética, a descarbonização 
da economia e, sobretudo, aumentando a competividade empresarial de seus clientes.

Presente nos cinco continentes, em mais de 30 países, a Enel X possui credibilidade mundial 
em soluções de sustentabilidade, eficiência energética e economia financeira para empresas, 
residências e cidades. 

Para as empresas, a Enel X se dedica a desenvolver ferramentas digitais personalizadas e flexíveis 
para que as organizações possam otimizar o consumo de energia e outras utilities. 
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