
um produto



Plataforma integrada para otimização 
do planejamento da operação diária, 
mensal e anual de despesas, maximi-
zando o desempenho financeiro das 
ações de cobrança. Utilizando nossa 
base tecnológica: Machine Learning, 
Big Data e Otimização Multiobjetivo.

Optimal Revenue



O OPTIMAL REVENUE é um Software as a Service (SaaS) para 
o Planejamento e Operação de Combate à inadimplência 

nas Distribuidoras de Energia.

A solução contempla 03 módulos divididos em:

Planejamento da Operação Planejamento Mensal Planejamento Anual
(Seleção de alvo) (Alocação de recursos) (Orçamento)



O OPTIMAL REVENUE é uma solução:

Toda 
em nuvem;

Rastreabilidade 
e transparência
no processo;

Modelos de inteligência 
computacional com 
precisão e agilidade;

Distribuição 
otimizada do 
orçamento anual 
entre as gerências;

Otimização das ações 
considerando indicadores 
financeiros e desempenho.



Planejamento Integrado - Módulos



Módulo: Planejamento da Operação Diária







Planejamento da Operação

O módulo Planejamento da Operação contempla a identificação diária dos alvos mais 
adequados para as ações de cobrança, podendo ser aplicado em toda régua de cobrança 
(SMS, e-mails, negativação), em especial na definição dos alvos para corte:

Priorização com algoritmos de machine learning, não somente filtros customizáveis pelos usuários;

Consideração das rotas eficientes para cada agrupamento.

Sistema contempla a regulação brasileira, observando todos os requisitos legais, como prazos mínimos 
e máximos para cada tipo de ação, entre outras;



Requisitos

O módulo Planejamento da Operação necessita de:

Para melhor desempenho da ferramenta, podem ser considerados:

Dados diários, ao fechamento do dia, com as unidades consumidoras com contas em aberto;

Listagem associando unidades consumidoras e clientes;

Localização das unidades consumidoras (endereços);

Listagem diária das unidades com corte de energia na caixa/poste.

Listagem diária dos e-mails de cobrança enviados por cliente;

Listagem diária dos SMSs de cobrança enviados por cliente;

Listagem diária das negativações de clientes.



Requisitos Legais

Nosso Planejamento da Operação tem como diferencial a análise de compliance para ga-
rantir que as ações propostas não estão sendo realizadas de maneira preconceituosa, ra-
cista, ou de qualquer outra forma que possa ser considerada uma infração legal no futuro;

Este tema é complexo e nossa equipe foi agraciada com um projeto do CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) com um projeto liderado pela Dra. Thaís Oliveira, doutora 
em Direito pela UFMG, para definir a metodologia adequada. 



Módulo: Planejamento Mensal





Planejamento Mensal

O módulo Planejamento Mensal contempla o acompanhamento mensal da operação em 
termos dos indicadores de desempenho escolhidos:

Resultados acumulados no ano;

Previsões dos resultados anuais atualizados mensalmente;

Estratificação do desempenho de regiões (podem ser bairros, cidades, regionais, por exemplo), mensal 
e acumulado no ano;

Recomendações de alocação e realocação orçamentária para cumprimento das metas.



Requisitos

Todos os requisitos dos módulos no Planejamento da Operação 
e também devem ser adicionados:

Custos contratuais de cada ação de cobrança, como corte na caixa, recorte, corte no poste, entre outros;

Dados históricos mensais de variação de inadimplência, receitas irrecuperáveis, PCLD;

Capacidade máxima e mínima alocada para cada ação/região;

Dados históricos mensais dos investimentos em recuperação de receitas;

As bases de dados históricos podem ser criadas ao longo do setup.



Módulo: Planejamento Anual (Orçamento)







Planejamento Anual

O Planejamento Anual contempla a otimização do orçamento anual para Maximizar 
o desempenho financeiro das ações de cobrança, ajudando a definir o melhor trade-off 
entre o investimento realizado e as metas estabelecidas: 

Dar suporte à definição das metas anuais;

Distribuição orçamentária por ação de cobrança/região de maneira mensal, possibilitando um melhor 
planejamento tático.



Requisitos

Tabela de dados com indicadores mensais dos últimos 36 meses:

Diretivas institucionais para o combate à inadimplência.

Esta tabela pode ser criada manualmente com o auxílio dos consultores, 
e adicionada ao sistema;

Os principais indicadores são:

Inadimplência PCLD, e outros de interesse 
da concessionária.

receitas irrecuperáveis




