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editorialeditorial

CONHECIMENTO 
AVANÇADO

Manter o negócio saudável e competitivo é um objetivo nada 
fácil de ser alcançado. Mas o maior desafio é a escolha 
acertada da tecnologia que permitirá a conquista das metas 

estabelecidas. Hoje, o usuário quer uma solução que vai muito além 
dos resultados técnicos  prometidos. Ele precisa de recursos que 
proporcionem capacitação para as tomadas de decisão de forma 
rápida, ágil e precisa. 

Na era da inteligência, é fundamental o alinhamento entre a tecnologia e 
o conhecimento do mercado de atuação para que seja possível construir um 
diferencial estratégico e seguro, vislumbrando um cenário futuro. Em busca 
desse ideal, Losango e Cemig descobriram soluções que permitem adequações 
rápidas a novos modelos em seus setores de atuação. Seja para ampliar o nível 
de exatidão e flexibilidade de previsões de demanda de energia, como alinhar 
processos às normas da Basiléia II. O compromisso de estar preparado para um 
quadro altamente competitivo foi alcançado, como o leitor pode comprovar nas 
reportagens desta edição. 

Do outro lado, estão os bancos, acenando para os correntistas de baixa 
renda, que compõem o movimento chamado de bancarização. Mas não basta 
identificar o novo filão, é necessário conhecê-lo para conquistá-lo, e mais do 
que isso, torná-lo rentável. Esses e outros desafios podem ser superados com 
análises inteligentes, identificação de perfis de hábitos e preferências e uso 
de recursos que proporcionem um conhecimento avançado do mercado e 
suas constantes mudanças de rota. A tecnologia que a sua empresa utiliza está 
alinhada à estratégia?
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conceitoconceito | TOM DAVENPORT, SCHOOL OF EXECUTIVE EDUCATION

A regra do jogo

As equipes esportivas profissionais 
de Boston (EUA) têm conseguido 
algum sucesso invejável, em razão, 

pelo menos em parte, de suas capacidades 
analíticas. O time de futebol New England 
Patriots, por exemplo, venceu seu terceiro 
campeonato do Super Bowl em quatro 
anos. A equipe utiliza amplamente dados e 
modelos analíticos, tanto dentro como fora 
de campo. Análises aprofundadas ajudam 
o time em uma série de ações importantes 
como selecionar jogadores, permanecer 
abaixo dos tetos salariais, decidir se tentam 
fazer pontos ou arriscam um touchdown, 
e ainda a tentar vencer por um ponto ou 
dois, depois de fazer um touchdown.

Seus técnicos e jogadores são 
famosos pelos estudos que fazem de 
estatísticas e filmagens de jogos. O técnico-
chefe, Bill Belichick, lê artigos escritos 
por economistas acadêmicos sobre 
probabilidades estatísticas de resultados 
no futebol. Fora do campo, o time 
recorre a análises detalhadas para avaliar 
e aprimorar a “experiência total dos fãs”.

A cada jogo realizado “em casa”, por 
exemplo, 20 a 25 profissionais ficam 
especificamente encarregados de fazer 
avaliações quantitativas do estádio, 
envolvendo aspectos como: alimentação, 
estacionamento, funcionários, limpeza 
dos banheiros, entre outros fatores. Cada 
um desses itens é avaliado e notificado 
para cada jogo, dando aos fornecedores 
externos incentivos para melhorarem 
seu desempenho. A equipe de baseball 
do Boston’s Red Sox também aderiu ao 
uso das análises. Segundo consta, sua 
capacidade de extrair conhecimento a 
partir de dados ajudou o Sox a vencer a 
World Series de 2004, o que aconteceu 
pela primeira vez em 86 anos. 

O Boston’s Rex Sox começou a selecionar 
jogadores baseado mais em aspectos 
recentes e sutis, como a porcentagem, do 
que em critérios tradicionais, como média 
dos rebatedores. Bill James, considerado o 
padrinho das estatísticas do baseball, ou 

“medidas do conhecimento”, foi contratado 
para trabalhar como consultor do Red Sox. O 
Sox também vem-se tornando mais analítico 
fora do campo. Assim como os Patriots, eles 

TOM DAVENPORT é 
professor e diretor  
de pesquisas da School 
of Executive Education, 
no Babson College, em 
Boston, leciona  
na Harvard Business 
School, na University  
of Chicago, Dartmouth’s 
Tuck School of Business  
e na University of Texas, 
em Austin.
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monitoram aspectos fundamentais da 
experiência dos fãs e, regularmente, 

fazem pesquisas com eles, a fim 
de avaliar o progresso do time.

O gerenciamento da equipe 
tem maximizado os rendimentos 

do Fenway Park – o menor parque 
de baseball das principais ligas do 

esporte –, calculando a elasticidade dos 
preços dos ingressos, estabelecendo um 
mercado online para a revenda de ingressos 
da temporada e modelando aumentos de 
rendimento ao acrescentar cadeiras em 
locais normalmente não utilizados (incluindo 
a parte superior do Green Monster, o 
imenso muro do lado esquerdo do campo).

Processos e culturas analíticos estão 
surgindo não somente em times esportivos 
profissionais, mas em diversos tipos de 
negócios. Essas companhias estão utilizando 
análises, dados robustos e tomadas de 
decisão com base em fatos para escolhas de 
negócios ocasionais e, principalmente, como 
foco para a competição. Elas empregam 
recursos analíticos para mudar suas 
estratégias ou melhorar substancialmente 
seu desempenho em um jogo em andamento. 

A Harrah’s, empresa especializada em 
jogos, por exemplo, escolheu competir em 
análises, visando serviços e lealdade dos 
clientes, em vez de construir megacassinos, 
nos quais seus concorrentes vêm 
investindo. A Amazon.com utiliza análises 
abrangentes para prever quais produtos 
terão sucesso e obter o máximo de 
eficiência da sua cadeia de fornecimento. 
Na Dreyfus, uma companhia de fundo 
mútuo, as análises de informações de 
clientes definiram a segmentação que 
ajudou a reduzir a depreciação de seu ativo 
de 22% para 7%, nos últimos três anos. 
Essas companhias, e várias outras, estão 
nitidamente competindo nas análises. 

Companhias orientadas  
por análises 
Praticamente todas as organizações de 
grande porte usam alguma forma de análise 
estatística ou matemática em seus negócios, 
mas algumas delas fazem essas avaliações 

de modo muito mais aprofundado do que 
outras. Em nossa pesquisa sobre o assunto, 
identificamos vários atributos importantes 
de empresas que competem nas análises:
◗ Amplo uso de modelagem de previsão e 
complexas técnicas de otimização, e não 
apenas de estatísticas descritivas. Um ou 
mais de seus executivos seniores defendem 
veementemente a realização de análises e 
as tomadas de decisão com base em fatos. 
◗ Uso substancial de abordagens analíticas 
em várias funções ou processos de negócios.
◗ Movimento em direção a uma 
abordagem de nível corporativo para 
gerenciar ferramentas analíticas, dados,  
recursos e habilidades organizacionais.

Uso de modelagem 
Cada empresa pode calcular estatísticas 
descritivas simples sobre aspectos de 
seus negócios, mas quem utiliza análises 

conceito | TOM DAVENPORT, SCHOOL OF EXECUTIVE EDUCATION
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de forma mais dinâmica vai além das 
avaliações básicas. Essas companhias 
estão utilizando modelagem de previsão 
para identificar não somente os clientes 
mais lucrativos como também aqueles 
com maior potencial de lucros. Elas estão 
otimizando suas cadeias de fornecimento 
de modo que possam determinar o impacto 
de um problema inesperado, simular 
cadeias de fornecimento alternativas e 
possibilitar que as entregas sejam realizadas 
mesmo tendo de contornar possíveis 
problemas. Estão estabelecendo preços 
em tempo real, a fim de proporcionar o 
maior lucro possível a partir da transação 
de um cliente. Em praticamente todas 

as funções de negócios, é possível 
melhorar o desempenho por meio do 
uso de sofisticadas técnicas analíticas.

Os defensores
A adoção de uma ampla abordagem 
analítica para os negócios exige mudanças 
na cultura, no processo, no comportamento 
e nas habilidades de diversos funcionários. 
Tais alterações não acontecem por acidente; 
em vez disso, elas precisam ser lideradas 
pelos executivos seniores com paixão por 
análises e pelas tomadas de decisão com 
base em fatos. O ideal é que o principal 
defensor seja o diretor executivo e, na 
verdade, descobrimos vários líderes que 
estavam conduzindo a mudança para 
a adoção de soluções analíticas em 
suas empresas. Entre eles estão Gary 
Loveman, diretor executivo da Harrah’s; 
Jeff Bezos, fundador e diretor executivo 
da Amazon; Rich Fairbank, fundador e 
diretor executivo da Capital One; e Barry 
Beracha, ex-diretor executivo da Sara Lee 
Bakery Group. Também encontramos 
algumas empresas nas quais os líderes 
de unidades funcionais ou de negócios 
estão tentando projetar uma mudança 
analiticamente orientada, mas não ficou 
claro se eles foram ou não influenciados.

Uso de soluções analíticas 
Uma das marcas registradas de uma 
companhia analiticamente orientada 
é o uso de soluções analíticas 
sofisticadas em vários aspectos dos 
negócios, e não apenas em uma 
função ou processo. Os competidores 
bem-sucedidos no uso das análises 
têm percebido o poder dessas 
tecnologias e abordagens, e as estão 
adotando amplamente em seus 
negócios. Várias dessas empresas 
estão, até mesmo, estendendo o uso 
de recursos analíticos para os clientes.

A adoção de uma ampla abordagem analítica  
exige mudanças na cultura dos funcionários
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A Quaker Chemical, por exemplo, utiliza 
análises detalhadas do desempenho de 
seus produtos com os clientes atuais, a 
fim de conquistar novos, oferecendo 
provas documentadas da qualidade de 
seus produtos e evidências de sua grande 
perícia baseada na experiência. Contudo, os 
executivos de empresas nas quais as análises 
estão sendo implementadas advertiram 
para a possível perda de um claro objetivo 
de negócios para o uso das análises. A 
Harrah’s, por exemplo, direcionou grande 
parte de suas avaliações para aumentar a 
lealdade dos clientes, embora também 
tivesse ampliado esse uso para áreas como 
a de promoções e definições de preços.

Gerenciamento de  
nível corporativo
Geralmente, aplicativos de inteligência 
de negócios são gerenciados nos 
departamentos, com funções analiticamente 
orientadas, selecionando soluções, 
administrando armazenamentos de dados 
e treinando profissionais. No entanto, se 
as tecnologias analíticas serão a base de 
competição para uma companhia, e se elas 
estão prestes a serem adotadas, faz mais 
sentido gerenciá-las em um nível corporativo.

Essa abordagem também ajuda a gerar 
“uma versão da verdade” na organização. 
Adotá-la significa que as empreas de 
Tecnologia da Informação (TI) devem 
desenvolver novas habilidades para obter 
e selecionar dados, armazenar e manter 
depósitos de dados, e, talvez o mais 
importante, trabalhar com os responsáveis 
pelas decisões para entender suas 
questões e seus objetivos de negócios. 

Os fabricantes de soluções e aplicativos 
de inteligência de negócios estão, eles 
mesmos, começando a ampliar e a integrar 

seus produtos, e também a comercializá-
los e vendê-los no segmento corporativo. 
Nas companhias que as adotaram, essas 
transações analíticas não acontecem da 
noite para o dia. Pode levar vários anos para 
reunir uma quantidade suficiente de dados 
de transações com qualidade, para poder 
analisá-los a fim de beneficiar a organização 
e otimizar o processo de negócios com 
base nos resultados das análises.

Todavia, muitas das empresas que 
identificamos como primeiras adeptas do 
uso de estratégias analíticas são, claramente, 
líderes em suas indústrias. Isto sugere que 
valem a pena o tempo e os problemas 
necessários para que elas se tornem 

definitivamente competidoras no setor 
analítico. Essa pesquisa independente está 
sendo conduzida pelo Babson Working 
Knowledge Research Center e é co-
patrocinada pelas empresas: SAS e Intel.

Sobre a pesquisa
Este Resumo de Pesquisa é parte de um 
estudo em andamento sobre a evolução da 
inteligência de negócios nas organizações. Ela 
é baseada em conversações com executivos 
seniores de mais de 20 empresas bem-
sucedidas tanto em desempenho geral como 
em uso das análises nos negócios. A pesquisa 
foi realizada para investigar e documentar 
como e porque essas companhias não 
somente utilizam sofisticadas tecnologias 
analíticas, mas também fazem delas a base 
de suas estratégias competitivas e adotam 
uma abordagem de nível corporativo 
para a inteligência de negócios.

As empresas de TI devem
trabalhar com os responsáveis

pelas decisões para entender seus
problemas e objetivos de negócios

conceito | TOM DAVENPORT, SCHOOL OF EXECUTIVE EDUCATION
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conceito | ROBERTO KOCH, SAS BRASIL

Visão de futuro

Enquanto observamos as flutuações 
dos preços do petróleo, do dólar, 
do humor do Deputado Roberto 

Jefferson e do trânsito de nossas cidades, 
continuamos a tomar decisões. Cada mudança 
impacta em novas restrições e cenários 
que nos trazem múltiplas conseqüências. 

Nos habituamos a seguir para a esquerda 
ou direita, e novamente decidirmos o melhor 
caminho ali na frente. Somos rápidos e criamos 
a habilidade de domar o volante, quase que por 
instinto. Mas em alta velocidade, aumentamos 
o risco e comprometemos o nosso futuro.

Quando estamos ao volante de nossas 
empresas, a situação não é diferente. Tomamos 
decisões olhando para o retrovisor, seguindo 
quem está na nossa frente ou recorrendo ao 
nosso feeling. Em tempo de decisões arriscadas, 
precisamos nos capacitar melhor. Aprender com 
os erros? Sim. Seguir os melhores exemplos? 
Sim. Acreditar em nós mesmos? Sempre.

Precisamos, acima de tudo, melhorar a 
visibilidade e olhar mais à frente. Estes são 
fatores críticos de sucesso das etapas da 
cadeia de valor. Vejamos alguns exemplos 
atuais que impactam diretamente 
no futuro dos nossos mercados.

A fronteira agrícola nacional tem-
se direcionado para a Região Centro-
Oeste e avança rumo à Região Norte. 
Estrategicamente, diversas empresas têm 
negociado com produtores locais e, na 
sombra desse movimento, são instalados 
pólos de processamento, abastecimento, 
distribuição e transporte.

Nesse caminho, estão os investimentos 
dos governos brasileiro e peruano em 
obras da rodovia Transoceânica, ligando 
a cidade de Assis Brasil (Acre), aos portos 
peruanos do Oceano Pacífico. A iniciativa 
traz nova alternativa para o escoamento 
de grãos e produtos na região e também 
aproxima nossa fronteira dos mercados 
do Pacífico. Como sua empresa está-se 
preparando para essa nova realidade? 

Para ganhar mercado e gerar valor, em 
2004, a indústria brasileira lançou cerca de 11 mil 
produtos, que em sua maioria exigiu volumosos 
investimentos. Mas algumas perguntas foram 
respondidas com olhos no retrovisor. A mais 
freqüente é Quanto vamos vender? São poucas 
as empresas que conseguem respondê-la.

E existem outras tantas ... Sua empresa 
estabelece preço de produto com base 
na otimização do market share ou da 
margem de todo o portfólio? Considera 
os impactos de canibalizações? Você pode 
olhar para os lados e até chegar a uma 
resposta razoável, mas é melhor olhar 
para frente e tomar uma decisão segura.

Variadas tecnologias nos auxiliam na gestão 
do negócio, como planejamento estratégico, 
BI, BSC e six-sigma. Elas sinalizam se estamos 
alinhados aos objetivos estabelecidos e refletem 
o que aconteceu ontem, raramente o agora.

Mas o diferencial é entender que 
determinado indicador acusa um problema 
lá na frente e que é melhor parar para 
consertar, antes de comprometer outras 
partes e sacrificar o resultado.

Se você investir na habilidade de enxergar 
mais à frente, terá condições de otimizar 
decisões. O SAS pode ajudá-lo nesse 
processo. Em qual negócio da sua empresa 
você priorizaria a melhor visibilidade? E 
se você abrir o jornal e descobrir que a 
concorrência o fez primeiro?

ROBERTO KOCH é 
gerente de Estratégia  
de Manufatura do 
SAS Brasil e Argentina



10  |  sascom  |  terceiro trimestre 2005

SASCOM: Em um cenário altamente competitivo 
e em constante mudança, qual é a primeira 
preocupação que um gestor deve ter em mente?
HANK MOORE: A globalização uniu todos os países do 
mundo. Não existem dúvidas de que se trata de uma 
realidade que transformou diversos aspectos do mundo, 
do comércio internacional ao sanduíche que você come. 
Por isso, o gestor precisa estar atento aos fatores inerentes 
à globalização. Além disso, necessita avaliar bem os efeitos 
colaterais de se manter fechado no seu mercado nativo 
e calcular as conseqüências da concorrência. Enfim, ele 
precisa analisar esse cenário e tentar focar a sua atuação, 
mas, principalmente, criar um planejamento estratégico 

                          Autor de cinco 
livros, o mais recente The High 
Cost of Doing Nothing – O Alto 
custo de não fazer nada,  
Hank Moore mantém mais de  
2 mil companhias em sua carteira 
de clientes, entre elas Disney e 
HP. Conhecido por sua teoria 
dos “sete passos” e a “árvore dos 
negócios”, Hank foi conselheiro 
do ex-presidente dos Estados 
Unidos Lyndon Johnson aos 17 
anos, além de ser condecorado 
por outros líderes como George 
Bush, Jimmy Carter e Ronald 
Reagan. Em entrevista à 
SASCOM, o analista da visão 
globalizada da estratégia de 
negócios falou, entre outros 
temas, sobre o descaso geral 
das companhias em relação à 
criação de um planejamento 
estratégico, dos efeitos da 
globalização e da falta de 
responsabilidade em relação 
ao treinamento profissional.

ponto de vista | HANK MOOREponto de vista
O mago do
planejamento 
estratégico
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de negócios de longo prazo, analisando as 
influências externas. Hoje, a absoluta maioria 
das corporações da América Latina não possui 
um planejamento estruturado dessa forma, 
assim fica impossível estabelecer relações de 
longo prazo com os clientes, que é a melhor 
maneira de se proteger da concorrência.

SASCOM: O discurso de fidelizar o 
cliente é antigo e dificilmente existe 
na prática. O que o gestor deve fazer 
para construir um relacionamento 
de longo prazo com o cliente?

MOORE: Os negócios de hoje são 
baseados na forma como indivíduos 
e companhias trabalham juntos. Fica 
impossível encontrar um profissional ou 
uma organização que ainda não tenha sido 
procurado para trabalhar em conjunto com 
outro. Assim, apenas aqueles que lucrarem 
com essa ação conjunta vão conseguir 
mais sucesso e ter condições para 
estabelecer uma relação de longo tempo 
com os clientes. Até porque, competidores 
tornam-se colaboradores ao redor do 
mundo e isso muda tudo. É necessário 
aprender com essas parcerias. Mas, acima 
de tudo, é importante manter o foco, 
muito mais do que o discurso, nos clientes. 
Não é possível pensar em fidelização sem 
uma estratégia que fuja do óbvio e que 
integre a qualidade aos planos de negócios.

SASCOM: Quais são os principais motivos 
dos conflitos entre companhias e clientes? 
MOORE: Primeiramente, por ser difícil ter 
qualidade integrada ao plano de negócios. 
Depois, porque clientes e empresas não se 
falam com freqüência, salvo na iminência 
do lançamento de algum produto. Hoje, 
já existe algum diálogo, mas é só. Com 
a solução pronta, realizada e pensada 
internamente, é inevitável que haja um 
distanciamento do público-alvo. Reuniões 
restritas para avaliar e sugerir mudanças 
não irão mudar esse quadro. Em todas 
as etapas do processo, antes mesmo 
de sentar à prancheta para desenhar o 
projeto; não se pode deixar de perguntar 
o que o cliente pensa e, mais do que 
isso, tentar de maneira racional incluí-
lo em suas decisões de negócios. Não é 
nenhum segredo que a construção da 
lealdade parte e depende inteiramente 
da companhia, como também não é 
novidade que é raro conseguir isso. 
Com o cliente mais participativo, é fácil 
entender o que se está ganhando e atingir 
um fair profit pelo serviço oferecido. 
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SASCOM: O que uma companhia 
precisa para construir um planejamento 
estratégico confiável? E como fazê-lo? 
MOORE: O planejamento estratégico atende 
uma gama de propósitos. Tem como objetivos 
criar e disciplinar o pensamento sobre a 
corporação, o ambiente em que está inserida 
e seu futuro. Além disso, ele precisa levar em 
conta que qualquer organização, seja uma 
empresa ou até mesmo uma companhia sem 
fins lucrativos, passa por movimentos circulares 
em toda a sua vida. Ignorar esse fato é enterrar 
a cabeça na areia, no entanto, prever com certa 
antecedência esses ciclos significa caminhar 
para o sucesso. Os ganhos são inúmeros, 
visto que o planejamento estratégico facilita 
a previsão de conflitos, fornece apoio para a 
coesão da equipe interna e monitora processos 
organizacionais. Tudo isso só é possível com 
uma estrutura tecnológica inteligente. Não 
há como obter sucesso e acompanhar um 
plano dessa magnitude sem planejamento.

SASCOM: E como estruturar o 
planejamento estratégico diante 
dos desafios do mercado?
MOORE: A importância do planejamento 
estratégico está em nível alto. Contudo, os 
recursos estão em baixa e o nível de exigência 
cada vez maior. É preciso conhecer sua missão, 
os meios e os fins para atingi-la; ser duro no 
controle de custos e obsessivo em relação à 
qualidade. Buscar novas formas, mais rápidas e 
mais simples de fazer o que fazemos, também 
são procedimentos inevitáveis, além de investir 
e melhorar os modelos de gestão de pessoas. 
Tem de existir disciplina. O tempo de duração 
de um planejamento é de 2 a 5 anos, com 
revisões anuais, levando em conta a história 
da companhia e a sua cultura corporativa. 
Gerir um negócio nunca teve o grau de 
complexidade de hoje, por isso, o gestor deve 
procurar formas de facilitar esse processo. O 
planejamento estratégico é a melhor delas.

SASCOM: Após a conclusão desse  
projeto, o executivo pode finalmente  
estar tranqüilo?
MOORE: Não. O planejamento estratégico é 
apenas a primeira parte de um longo processo. 

Com ele, é possível obter uma série de 
benefícios como melhorar a capacidade de 
previsão de problemas, aumentar a motivação 
do grupo de trabalho e, principalmente, diminuir 
consideravelmente a resistência contra as 
mudanças. O planejamento precisa ser visto 
como o ponto de partida para a sobrevivência. 
Contudo, depende de uma série de estratégias 
para conseguir crescer. Destaco dois pontos 
que não estão tendo a real importância 
reconhecida. O primeiro é que os investimentos 
em treinamento dos funcionários hoje são três 
vezes menores do que o ideal. Essa estratégia 
é um tiro no pé, porque as pessoas são os 
recursos mais importantes de uma empresa. 
Outro ponto é o foco no próprio funcionário 
e em como ele se sente dentro da empresa. 
Um exemplo típico da globalização é o temor 
gerado em relação à China, especialmente no 
mercado de TI, pela avalanche de produtos 
baratos que despeja no mercado. Sinceramente, 
digo para meus clientes estarem atentos ao fato, 
mas que não precisam arrancar seus cabelos. 
Por quê? Porque é um fenômeno temporário. 
Mais cedo ou mais tarde, a movimentação 
chinesa terá um ponto de quebra. A globalização 
é um processo com muitas dimensões, 
é errado achar que só os produtos deles 
chegam e nada ultrapassa as fronteiras. Não 
é possível dizer uma data, evidente que não, 
mas em algum momento o preço dessa 
movimentação será devidamente cobrado.

SASCOM: Um dos pontos que você 
ressaltou durante o Intelligent Meeting 
(evento promovido pelo SAS Brasil em 
abril passado) foi a importância de uma 
política estruturada de treinamento.  
Como você avalia as iniciativas das 
corporações nesse sentido?
MOORE: Penso em treinamento como um full-
scope de habilidades de negócios, não apenas 
como cursos técnicos que os fornecedores 
vendem. Infelizmente, a especialização 
tem sido uma das primeiras vítimas dos 
sucessivos cortes e não está sendo vista como 
fundamental pelas altas diretorias. Existe uma 
diferença marcante entre profissionais de 
educação básica e aqueles que são formados 
com ingredientes necessários para o sucesso 

ponto de vista | HANK MOORE
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em longo prazo. A qualidade dos profissionais 
impacta diretamente no crescimento da 
corporação. Muitos param de aprender por 
não vislumbrar a necessidade de ir além ou 
pensam que estão aprendendo. O treinamento 
oferecido pelos fornecedores são formas de 
vender seus produtos e não o que a força 
de trabalho necessita. O desenvolvimento 
profissional deve ser concedido a todos, 
incluindo aconselhamento para os altos 
executivos e um acompanhamento “up-and-
coming” para os jovens. A educação deve 
mostrar para os que tomam as decisões o que 
é necessário para o sucesso e o crescimento, 
tanto individual quanto de equipe. 

SASCOM: Além do planejamento 
estratégico e dos investimentos em 
treinamento, você apontou o conceito 
do lucro justo como a maior forma de 
conquistar a relação duradoura com o 
cliente e o sucesso corporativo. Quais 
são os passos para atingir essa meta? 
MOORE: Existem sete passos para atingir esses 
objetivos. O primeiro é analisar o ambiente 
e o futuro da companhia, bem como seus 
recursos e capacidades. Determinar como foi 
desenhado o cenário geral e se o possível foi 
feito. O segundo refere-se ao esclarecimento 
dos valores de gerenciamento. Afinal, qualquer 
crescimento deve ser conduzido com valores 
centrais bem-definidos, apoiados em conceitos 
éticos claros. O terceiro passa por definir uma 
Declaração da Missão da empresa. É o último 

item a ser escrito, mas não um fim em si mesmo. 
Na realidade, a missão deve ser reescrita todas 
as vezes que o processo de planejamento 
exigir. O quarto passo é a identificação dos 
objetivos estratégicos. Aconselho meus clientes 
a realizarem essa tarefa sem usar as seguintes 
palavras: tecnologia, vendas e soluções. Dessa 
forma, não limitam suas argumentações nesses 
fatores. Muitos negócios não crescem por 
ficarem presos na terminologia de negócios. 
A tecnologia, por exemplo, é um recurso 
fundamental que alimenta as táticas, nada mais 
ou nada menos do que isso. Por outro lado, 
vendas são um caminho entre dúzias de outros 
que uma organização de sucesso persegue. Já 
o quinto passo é criar opções de estratégia. O 
sexto é desenvolver o Vision Statement. Ele será 
orientado pelas ações e falará por meio dos 
atos da companhia, resultando em um trabalho 
mais inteligente. A corporação será a melhor 
possível e, o mais importante, irá manter uma 
postura ética e responsável. Por fim, o sétimo 
passo é medir e revisar o progresso. Ao avaliar 
as atividades e conquistas em comparação 
aos objetivos planejados, a companhia tem 
um parâmetro de sua fase anterior bem como 
um indicador para a próxima. A inteligência 
de negócios pode ajudar já que se encaixa 
tanto no primeiro quanto no último passo. 

“O planejamento 
estratégico não 

acontece sem uma 
estrutura tecnológica 

inteligente. Não há 
como obter sucesso 

hoje, estruturando  
um amplo projeto 

sem TI”
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destaquedestaque | CEMIG

PREVENIR...
               PARA ATENDER EXIGÊNCIAS DO NOVO MODELO DO 
SETOR ELÉTRICO, A CEMIG DECIDIU REFINAR SUAS PREVISÕES 
DE DEMANDA DE ENERGIA E ADOTAR UM SISTEMA PARA OBTER 
EXATIDÃO E FLEXIBILIDADE   POR SOLANGE CALVO E BIA ALVIN

MELHOR

Depois de enfrentar o ra-
cionamento, em 2001, 
as empresas de energia 

elétrica se depararam com o desa-
fio de adaptar-se ao novo modelo 
para o setor, instituído pelo Go-
verno Federal, em março de 2004. 
Um dos pilares desse desenho são 
as regras para a compra de energia 
pelas distribuidoras, que exigem 
altíssimo nível de acurácia nas 
previsões de carga. Para aumen-
tar a exatidão de suas previsões, 
a área de distribuição da Com-
panhia Energética de Minas Ge-
rais (Cemig) optou por adotar um 
sistema completo de projeção de 
demanda, combinado a uma fer-
ramenta que torna homogêneas as 
informações obtidas em diferentes 
bases de dados. 
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Em maior ou menor grau, todas as distri-
buidoras brasileiras precisaram aperfeiçoar o 
processo de elaboração das previsões, tendo 
em vista o novo modelo para o setor elétrico. A 
partir de uma diretriz estratégica da diretoria 
para que a empresa se adequasse da melhor 
forma às novas regras, as equipes técnicas da 
Cemig analisaram as ofertas disponíveis no 
mercado mundial e indicaram a solução do 
SAS, hoje em fase final de implementação. 

De acordo com Agostinho Faria Cardoso, 
superintendente da Assessoria de Compra e 
Venda de Energia no Atacado da Cemig, o 
desenvolvimento interno nunca foi uma op-
ção. “Acreditamos que cada empresa tem sua 
expertise. A nossa é distribuir energia. O SAS 
conta com centenas de profissionais, como 
engenheiros e matemáticos, que se dedicam 
a construir sistemas especializados, ou seja, 
certamente, eles estão mais a par dos avanços 
nessa área e podem fornecer a melhor meto-
dologia e o melhor sistema de projeção.”

Flexibilidade
Para as previsões de carga de energia de mé-
dio e longo prazos, são utilizados indicado-

res do desempenho da economia, como o PIB 
(produto interno bruto) nacional, densida-
de populacional e expectativa de vendas no 
comércio. Nas de curto e curtíssimo prazos, 
são levados em conta o comportamento re-
gular dos consumidores, aspectos sazonais e 
previsões meteorológicas, além de eventuais 
condições emergenciais.

A partir de todas essas variáveis, o sistema 
SAS High-Performance Forecasting (HPF) 
elabora diversos cenários e faz a projeção das 
respectivas necessidades de energia em cada 
um deles. Para isto, o sistema combina vários 
recursos tecnológicos avançados, como redes 
neurais, modelos de séries temporais, árvores 
de decisão, entre outros.

Segundo o superintendente da Cemig, 
uma das principais vantagens do SAS HPF 
é a sua extrema flexibilidade. O sistema não 
é uma caixa-preta. Podemos montar vários 
cenários e mudá-los conforme modifiquem-
se as condições econômicas ou ambientais, 
por exemplo, e na medida em que fazemos 
as compras”, diz. “Além disso, ele é bastan-
te amigável. É fácil para os nossos analistas 
organizarem os dados, alterá-los ou fazer 
consultas; enfim, interagir com o sistema é 
muito simples.”

Faria Cardoso destaca também o traba-
lho de consultoria. “Durante os oito meses do 
projeto, especialistas do SAS trabalharam em 
conjunto com nossos profissionais. O resulta-
do foi um sistema totalmente parametrizado 
para previsão de carga de energia e também 
customizado para os tipos de arquivos utili-

destaque | CEMIG

  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Cemig é uma das duas únicas empresas brasileiras (a outra é a holding Itaú) a integrar o seleto Índice 
Dow Jones de Sustentabilidade (Dow Jones Sustainability World Indexes, ou DJSI World) desde que ele 
foi criado, em 1999. O DJSI World premia empresas de acordo com os princípios do desenvolvimento 
sustentável, ou seja, por sua capacidade de criar valor para os acionistas, aproveitar as oportunidades e 
gerenciar os riscos associados aos fatores econômicos, ambientais e sociais.

Do DJSI 2004/2005, divulgado em setembro do ano passado, fazem parte 318 companhias de todo 
o mundo, selecionadas em um levantamento que abrangeu 2.500 empresas de 60 ramos industriais em 
34 países. A seleção leva em conta o desempenho financeiro e, principalmente, a qualidade e a melhoria 
contínua da gestão empresarial, que deve integrar as atuações ambiental e social como forma de 
sustentabilidade no longo prazo.

Novo modelo para o setor 
elétrico impulsionou a adoção 
de tecnologia, capaz de realizar 
análises e previsões precisas
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zados pela Cemig”, explica. Paralelamente, 
a equipe da distribuidora passou por treina-
mento de modo a explorar todas as potencia-
lidades do SAS HPF.

Segurança  
e credibilidade 
Para alimentar o sistema de projeções, a Ce-
mig utiliza diferentes bases de dados, internas 
ou externas, como a da Câmara de Comércio 
de Energia Elétrica, instituição responsável 
por intermediar a compra de energia entre 
geradoras e distribuidoras. Para assegurar-
se de que os dados são os mais atualizados e 

eliminar eventuais conflitos entre eles, a Ce-
mig usa o sistema de data mining Enterprise 
Miner, também do SAS.

“O SAS Enterprise Miner transforma os 
dados escritos em diferentes linguagens e di-
versas bases de dados em informações confiá-
veis que podem ser manuseadas com seguran-
ça”, conta o superintendente. “Não adiantaria 
termos um excelente sistema de projeção se ele 
fosse fundamentado em dados incorretos.”

De acordo com Faria Cardoso, foi muito 
importante, no processo de escolha, o acesso 
que os técnicos da Cemig tiveram à base de 
testes do SAS e aos clientes que já usam os 
sistemas. O superintendente comenta ain-

FARIA CARDOSO, da 
Cemig: adoção de um 
sistema parametrizado 
para previsão de carga  
de energia
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destaque | CEMIG

da que o fato de o SAS ser continuamente 
apontado, ao longo dos anos, como uma das 
melhores empresas para se trabalhar, foi um 
dos fatores que colaborou para a decisão. 

Mudança de perfil
Logicamente, previsões de carga de energia 
nunca foram novidade para a Cemig. O setor 
elétrico sempre trabalhou com dois grandes 
horizontes de previsão: o de longo prazo, ne-
cessário para viabilizar o planejamento da 
construção de usinas geradoras, e o de cur-
tíssimo prazo, dependente de variáveis sobre 
as quais não é possível ter controle, como mu-
danças súbitas de temperatura.

Nas distribuidoras, as projeções chegam 
ao requinte de serem diárias e até mesmo 
feitas hora a hora. São as previsões de curtís-

simo prazo, cujo exemplo clássico, no Brasil, 
é o dos dias de jogos da Copa do Mundo de 
futebol. Como explica o superintendente da 
Cemig, durante o jogo, o consumo é baixo, 
basicamente o dos televisores ligados. Assim 
que o jogo acaba, há um aumento fortíssimo 
– e simultâneo – da demanda, o denominado 
efeito “rampa de subida”.

Se projeções não eram uma atividade iné-
dita, o que mudou? O novo modelo para o 
setor elétrico desenhou um ambiente mais 
competitivo, em que a previsão de carga 
se tornou fator absolutamente crítico para 
as distribuidoras. Isto porque a compra de 
energia passou a ser feita exclusivamente 
por meio de leilões, com base no critério do 
menor preço.

Antes da realização de cada leilão, as dis-
tribuidoras têm de enviar ao Ministério de 
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Minas e Energia as previsões de cargas para 
três cenários: início de fornecimento após 
cinco anos da contratação, três anos e um 
ano. Os ajustes na demanda e no consumo 
de energia são feitos nos leilões de curtíssimo 
prazo, cujos preços são mais altos do que os 
dos leilões regulares. 

As previsões de carga com cinco anos de 
antecedência têm por objetivo permitir ao go-
verno o planejamento para licitações de novas 
usinas geradoras. Esses empreendimentos 
necessitam de um horizonte de planejamento 
bastante amplo, que se estende a até 20 anos.

Bom para acionistas  
e consumidores
A exatidão das previsões é vital porque a lei 
prevê que a distribuidora utilize 100% da 
energia que contratou, e as margens de varia-
ção permitidas são bem pequenas. Na pres-
tação de contas anual à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), caso a empresa 
tenha feito uma compra inferior em mais de 
4% à energia distribuída,  poderá incorrer 
em penalidades. O objetivo do governo, nesse 
quesito, foi estabelecer regras para assegurar 
que não falte energia. 

No caso inverso, ou seja, se a distribuidora 
comprar energia em excesso, ela somente pode 
repassar esse custo às tarifas se a margem de 
erro for de até 3%. Se tiver adquirido energia 
em um percentual acima deste, a distribuido-
ra deve arcar com os custos sem transferi-los 
ao consumidor. Com essa regra, o governo 
quis garantir a menor tarifa possível.

Portanto, em quaisquer dos casos – com-
pras a mais ou a menos –, previsões malfeitas 
se traduzem em prejuízo para os acionistas. 
Por esse motivo, embora o sistema anterior 
funcionasse a contento, com um nível baixo 
de erros, a Cemig considerou que precisava 
aumentar ainda mais a qualidade e a acurá-
cia de suas projeções.

Hoje, segundo o superintendente da As-
sessoria de Compra e Venda de Energia no 
Atacado, a Cemig dispõe de um sistema com 
uma ótima relação custo/benefício. “Quan-
to mais acertamos e quanto maior for a an-
tecedência, maior também a chance de ter 
energia mais barata e menor o risco de falta”, 
comenta. “Isso é essencial para a Cemig, que 
baseia sua atuação no respeito a seus acio-
nistas e consumidores.” 

  RENTABILIDADE E INVESTIMENTOS
A Cemig gerencia a maior rede de distribuição 
de energia elétrica da América Latina e 
uma das quatro maiores do mundo, com 
mais de 359 mil quilômetros de extensão. 
Atende a aproximadamente 96% do Estado 
de Minas Gerais, o que abrange uma área de 
560 mil  quilômetros quadrados. A base de 
clientes ultrapassa a marca de 17 milhões de 
pessoas, em 774 municípios. A distribuidora 
possui 46 usinas de geração, cinco delas 
em sistema de parcerias com grupos 
empresariais, na sua maioria hidrelétricas.

Fundada em 22 de maio de 1952, a Cemig atua 
na geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica para o segundo mercado consumidor do 
país, em que estão instaladas algumas das maiores 
empresas nas áreas de siderurgia, mineração, 
automobilística e metalurgia, como a Usiminas, 
Belgo Mineira, Fiat Automóveis, Mercedes Bens, 
Companhia Vale do Rio Doce, Açominas e outras.

Em 2004, o faturamento bruto da Cemig foi 
de R$ 8,5 bilhões, o que representou aumento 
de 19,3% em relação ao ano anterior. O lucro em 
2004 foi de R$ 1.385 bilhão. Os investimentos 
da Cemig, no ano passado, alcançaram R$ 1.051 
bilhão, 16% acima de 2003. Os maiores volumes 
de investimentos foram destinados às áreas de 
geração, com R$ 687 milhões, e de distribuição de 
energia elétrica, com R$ 222 milhões.

“Quanto mais acertamos, maior a chance de ter energia 
mais barata e menor o risco de falta” AGOSTINHO FARIA CARDOSO, DA CEMIG
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ão há dúvidas de que o setor de va-
rejo tornou-se uma das atrações da 
economia nacional. Ocupando um 

cenário altamente competitivo, a receita do 
sucesso, até então, estava apoiada na estra-
tégia de oferecimento de produtos com nível 
adequado de qualidade a preços baixos. Esse 
modelo, no entanto, não é mais suficiente 
para garantir a saúde financeira dos seus ato-
res e ainda vencer a concorrência. É preciso 
administrar de forma mais inteligente e, ao 
mesmo tempo, mercadorias, clientes e prefe-
rências. Tarefa possível somente com o uso de 
tecnologia avançada, voltada a resultados.

Com o desafio de suprir essa necessida-
de, o SAS desenvolveu uma solução capaz 
de realizar o cruzamento de informações de 
todos os níveis da cadeia de comercialização 
com os dados dos clientes e gerar um con-
trole avançado de mercadorias. Trata-se de 
um recurso para proporcionar visão clara e 
estratégica de metas de vendas e gerencia-
mento do ciclo de rotatividade dos produtos, 
o Merchandise Intelligence. De acordo com 

Ricardo Carlotto, diretor de Vendas de Va-
rejo do SAS, a inovação está em unir a inte-
ligência analítica à gestão de mercadorias, 
estoque e otimização dos espaços internos 
da loja. Dessa forma, é possível ter sob con-
trole toda a cadeia de negócios.

Novo conceito
Lançado em maio deste ano no mercado bra-
sileiro, a solução do SAS traz um novo concei-
to, impactando especialmente nos mercados 
de varejo e de atacado. Ela proporciona aos 
gestores a vantagem de trabalhar com in-
formação analítica em toda a trajetória da 
comercialização, incluindo o gerenciamento 
de estoques com capacidade de reduzir sig-
nificativamente o custo do inventário. 

“É comum a gestão de mercadorias ser 
feita de maneira intuitiva. O gerente, no 
chão de loja, usa sua experiência do dia-a-
dia somada à alguma informação gerencial 
para definir a distribuição dos produtos da 
maneira que entende ser melhor. Com esse 
novo recurso, ele pode transformar a gestão 
em ciência, munido de relatórios com infor-
mações completas e confiáveis, utilizando 
o histórico de transações para projeção de 
cenários futuros”, afirma Carlotto.

Em grandes magazines, onde o foco no 
cliente é fundamental, destaca-se a integra-

Muito além 
das prateleiras 
                          Mercados de varejo e de atacado ganham um novo conceito 
de administrar mercadorias, clientes e preferências, o Merchandise Intelligence

N

O desafio é integrar hábitos de 
compras e gestão de produtos

inovaçãoinovação
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ção entre oferta e demanda, ou seja, o co-
nhecimento do consumidor, seus hábitos e 
necessidades. A dinâmica do varejo exige a 
visualização do negócio de forma rápida e ob-
jetiva. Com interface que simula até mesmo 
a exposição dos produtos na loja. A solução 
recomenda a otimização dos espaços, pro-
porcionando maior rentabilidade para cada 
produto, seção ou categoria. 

Christopher Matz, diretor de Retail In-
telligence do SAS, acrescenta que a solução 
possibilita definir de maneira mais inteligen-
te o mix de produtos do negócio. “Pesquisas 
apontam que a variedade de itens é o segundo 
fator em hierarquia para determinar a esco-
lha dos clientes. Quando eles visualizam as 
mercadorias que agradam, acabam compran-
do. Qual varejista não quer deixar seu cliente 
feliz e fazê-lo comprar?”, desafia.

Poder de sedução
Um outro diferencial da solução é a capaci-
dade de gerar conhecimento em hábitos de 
compra, fator determinante para fidelizar o 
cliente. Para isso, o Merchandise Intelligen-
ce apóia-se na união de dois pontos fortes: 
a mercadoria e o cliente. Depois da sua im-
plementação, é possível obter informações 
estratégicas para definir, por exemplo, mode-
los de clusterização, perfis similares de lojas 
e de compra por segmento de clientes; além 
de otimização de espaço. Tudo isso somado 
a relatórios de desempenho de cada produ-
to, em diferentes seções e de cada seção em 
relação à rede.

Considerada o calcanhar-de-aquiles do 
setor, a otimização do preço, calculado em 
relação à elasticidade da demanda e ao valor 
de venda deixa de ser uma tarefa complexa 
dentro do novo conceito. Assim como apre-
sentar uma visão muito mais refinada das 
promoções, tática fundamental para o setor, 
e aumentar os subsídios para uma política 
eficiente de cross-selling.

O Merchandise Intelligence possibilita 
uma atuação pró-ativa. Em vez de apenas 
conferir os dados passados, analisa cenários 
futuros e calcula formas de alavancar investi-
mentos posteriores. “Até no caso da abertura 
de uma nova loja, a solução pode avaliar as 

opções e determinar o melhor local baseado 
em uma série de características. A instalação 
de uma loja em um local errado pode repre-
sentar até 50 vezes o valor do investimento 
em uma solução que o ajude a tomar a decisão 
correta. Portanto, não vale a pena correr o 
risco”, garante Matz.

A solução é resultado do trabalho conjun-
to entre as equipes das empresas Marketmax 
e SAS. Focada no gerenciamento de merca-
dorias, a primeira foi adquirida pelo SAS, 
em 2003, e teve somada à sua expertise a 
inteligência analítica. “O fruto dessa parceria 
está em uso nos principais varejistas ao redor 
do mundo. Entre elas, as redes de vestuário 
GAP e Levis, de utilidades Home Depot e de 
supermercados Pão de Açúcar, Sainsburys e 
Marks & Spencer.”

Existem hoje cerca de 60 organizações 
com potencial para implementar o recurso 
no mercado brasileiro. O perfil abrange re-
des de supermercados, magazines, atacados 
e drogarias. “É muito grande o apelo de uma 
solução que une gestão de mercadorias e co-
nhecimento do cliente para assegurar que 
os produtos certos cheguem às lojas certas, 
nas quantidades certas e no momento certo”, 
conclui Matz.

CARLOTTO, do SAS 
Brasil: inovação em  
unir inteligência 
analítica à gestão 
de mercadorias 
para otimização de 
resultados
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esde 2003, as medidas de incentivo 
ao crédito ao consumidor, promovi-
das pelo governo, proporcionaram 

o avanço da bancarização da população de 
baixa renda no país. Elas mobilizaram até 
mesmo empresas de cartões de crédito e de 
débito, que traçaram estratégias para pegar 
carona no crescimento do setor bancário em 
território nacional.

Toda essa movimentação em busca de um 
público-alvo novo, no entanto, demanda uma 
avaliação minuciosa do perfil desse consumi-
dor, com o objetivo de atendê-lo da melhor for-
ma, mas preservando a saúde financeira dessa 
operação. Ou seja, os bancos estão trabalhando 
não somente para conquistar esses correntistas 
de pequeno porte, mas especialmente para tor-
nar essa nova massa de clientes rentável. 

Apesar de o sistema bancário investir pe-
sadamente em tecnologia – de acordo com a 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o 
setor  alocou mais de R$ 4 bilhões em TI no 
ano passado –, a bancarização exige esforços 
específicos adicionais aos que normalmente 
são realizados.

É necessário, por exemplo, adotar recursos de 
gestão inteligente de negócios. “Afinal, não basta 
ter um novo mercado a ser explorado, é preciso 
transformar esse enorme potencial em negócios 
lucrativos”, ensina Mauro Schneider, gerente de 
Estratégia de Mercado do SAS Brasil.

Gestão avançada
Técnicas de fidelização e retenção de clientes, 
já bastante conhecidas no setor financeiro, 
também não são suficientes. O diferencial 
está ligado à capacidade de traçar e conhecer 
esses novos perfis e preparar-se para vencer 
o desafio de conquistá-los e retê-los dentro 
de um ambiente totalmente inusitado para 
esses novos atores.

Trata-se, portanto, de uma estratégia 
nova de relacionamento e de análise, que im-
plica em uma série de ações como avaliações 
e controle de riscos, adoção de mecanismos 
específicos para cada período do ciclo de vida 
dos clientes e uso de inteligência operacional 
e financeira. Dessa forma, é possível otimi-
zar a gestão dos negócios e tornar saudável 
a nova carteira de clientes.

                          Bancos brasileiros descobrem nos correntistas de baixa renda 
um filão atraente para os negócios. O grande desafio é tornar essa nova massa 
de clientes lucrativa para o setor   POR GRAÇA SERMOUD

D

RENTABILIDADE
BANCARIZAÇÃO COM
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Por outro lado, o avanço da bancarização 
também gera a eventual necessidade de in-
vestimentos na adequação das estruturas de 
distribuição de produtos e serviços, sistemas 
de controles, entre outros. São procedimentos 
fundamentais para a condução dos negócios, 
de forma a otimizar a rentabilização do ciclo 
de vida desses novos correntistas.

“É um processo em que, em meio ao de-

senvolvimento de negócios com novos clien-
tes, produtos e canais de distribuição, a es-
trutura do sistema bancário tende a dar 
saltos de modernização e sofisticação”, com-
plementa Schneider.

A estruturação desse atual desenho de 
atuação ocorre tanto por meio das tradi-
cionais agências bancárias como de siste-
mas de auto-atendimento, correspondentes 
bancários e associações entre bancos e em-
presas de comércio de produtos e serviços. 
“O próprio uso de serviços bancários para 
pagamentos de contas e recebimentos de 
benefícios sociais, por exemplo, são podero-
sos instrumentos de bancarização”, explica 
o executivo do SAS. 

Um outro caminho para a popularização 
do acesso aos serviços bancários é o estabele-
cimento de parcerias entre comércio varejista 
e bancos, com o objetivo de proporcionar o fi-
nanciamento das compras dos consumidores. 
Esse modelo abre espaço para que clientes 
usuais de financiamento ao consumo, tradi-
cionalmente oferecido pelo comércio varejis-
ta, possam eventualmente ser convertidos em 
“clientes integrais” de bancos.

Embora mais recentemente venha ganhan-
do espaço em função da crescente estabilização 
econômica, o processo de bancarização não é 
novo. Por outro lado, a percepção do merca-
do, de que os grandes riscos de instabilidade 
macroeconômica ficaram para trás, e a maior 
confiança nas perspectivas de crescimento sus-

◗ Abertura de contas populares e oferecimento de microempréstimos a juros de  
2% a.m, independente da finalidade, pelos bancos públicos

◗ Todos os bancos devem emprestar (ou repassar) 2% dos seus depósitos 
compulsórios a 2% a.m

◗ Incentivo à expansão de redes de correspondentes bancários

◗ Estímulo para a abertura de cooperativas de crédito

◗ Criação de linha de crédito (desconto em folha) para a compra de  
equipamentos eletrodomésticos

◗ BNDES reorienta sua linha de crédito – exige garantia e escalonamento de  
juros para os pobres

PACOTE DE MICROCRÉDITO DO GOVERNO (2003/2004)

CLEOFAS, do Banco 
Central: é possível 
recorrer a estratégias 
simples como o 
contato pessoal
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tentável no Brasil têm contribuído significati-
vamente para acelerar esse processo.

Análise de perfil
A incorporação de diferentes segmentos de 
clientes tem gerado a necessidade de ajustes 
na estrutura bancária, conforme observa o 
gerente de Estratégia de Mercado do SAS. 
“Nem todos os bancos eram atuantes nesse 
nicho e, para fazer frente a esse desafio, estão 
investindo, por exemplo, em conhecimento 
do cliente, criação de produtos e serviços, oti-
mização da estrutura operacional e gestão de 
risco”, afirma.

Preferências pessoais, hábitos, comporta-
mentos típicos, propensão a consumo, canais 
preferenciais de acesso, entre outros, devem 
ser identificados, avaliados e cruzados com 
outros dados de relevância para a formação de 
um perfil estratégico de clientes. Ele irá ajudar 
significativamente no conhecimento das opor-
tunidades e riscos associados aos novos seg-
mentos de consumidores, produtos e canais. 

“Por vezes, a alternativa para se chegar 
aos pequenos correntistas depende forte-
mente da tecnologia. Em outras, é possível 
recorrer a estratégias muito simples, como 
o contato pessoal dos agentes bancários”, 
explica Cleofas Salviano Júnior, consultor 
sênior do Banco Central. “Portanto, existem 
alternativas ‘de massa’ e ‘customizadas’ para 
conquistar o público de baixa renda. O im-
portante é que, ao alcançar esse nicho, nota-
damente o microempreendedor, estimula-se 
emprego e renda.”

Trajetória econômica
Para entender um pouco a estratégia dos ban-
cos na busca por novos clientes, é necessário 
retroceder alguns anos. Recordar que o movi-
mento de bancarização ganhou vida com a es-
tabilização macroeconômica e acelerou com a 
sua consolidação. Na verdade, a estabilização 
tem gerado basicamente dois resultados para 
o sistema financeiro. O primeiro é a perda com 

receitas de juros – que seguem elevados, mas 
já em patamar bastante inferior aos dos anos 
de maior incerteza e turbulência. 

O segundo é a expansão do mercado de 
crédito – algo que tem permitido aos bancos 
buscarem novas receitas por meio da explo-
ração mais intensa de sua atividade primária. 
Nesse sentido, as instituições financeiras têm 
operado com maior segurança, pois com a 
estabilização e o conseqüente crescimento 
econômico, amplia-se a demanda por crédito 
e cai o risco das operações.

Não é por acaso que a conquista de mercado 
em meio à ampliação da concessão de crédito 
vem sendo foco de múltiplas iniciativas, por 
parte dos bancos públicos e privados. Afinal, o 
mercado potencial de crédito brasileiro possui 
ainda um enorme espaço a ser explorado. 

A incorporação de diferentes segmentos de clientes 
pode exigir ajustes importantes na estrutura bancária

SCHNEIDER, do SAS 
Brasil: não basta 
explorar um novo 
mercado, é preciso 
transformá-lo em 
negócios lucrativos
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negóciosnegócios | VAREJO

o universo de forte apelo ao consu-
mo em que vive a sociedade atual, 
o mercado varejista cresceu, espe-

cializou-se e ganhou significativo espaço na 
economia do país. Em contrapartida, o nível 
de exigência dos consumidores aumentou na 
mesma proporção. Agora, eles não são presas 
tão fáceis de usuais ações de CRM.

A preferência não é mais o único guia 
para fomentar a compra e, portanto, tam-
bém não garante, isoladamente, a fidelidade 
do consumo, considerando que os hábitos 
hoje são complexos. O cliente tornou-se um 
alvo móvel. Atingí-lo requer o emprego de 
tecnologias que proporcionem a criação de 
estratégias inovadoras com base em análises 
e no conhecimento.

Na avaliação de Ricardo Carlotto, diretor 
de Vendas – Divisão Varejo para a Região Sul 
da América Latina do SAS Brasil, o melhor 
dos mundos no mercado de varejo é ter o pro-
duto certo, na loja certa, na quantidade certa, 
no momento certo, ao preço ótimo. “Parece 
uma manobra simples, mas é o maior desa-
fio do setor. Afinal, temos de considerar que 
existem alguns milhares de produtos, deze-
nas/centenas de lojas e milhões de clientes 
distribuídos em diferentes regiões e países. 
Assim, toda ação ganha complexidade.”

Alcançar a excelência no conhecimento 
do cliente, portanto, requer o uso de recur-
sos de inteligência analítica. “Até porque, 
quando se sabe para quem está vendendo 
e quais são as preferências desse público, é 
muito mais simples fazer a gestão do varejo”, 
aponta Carlotto.

Essas soluções permitem, entre outras 
ações, segmentar grupos de clientes por 
diferentes características como perfil de 
compra e potencial de consumo. Dessa for-
ma, é mais fácil desenvolver estratégias de 

N

O dono do mundo
                                           A globalização colocou o consumidor no  
topo dos desafios do mercado de varejo. Conquistá-lo hoje é uma tarefa  
que exige arte e recursos de inteligência analítica   POR SOLANGE CALVO

◗ Definir estratégia de posicionamento mercadológico 
baseada em conhecimento holístico do consumidor, suas 
preferências, hábitos e comportamentos de compra e 
tendências, direcionando assim toda a gestão de mercadorias 
e das lojas, potencializando as vendas e a rentabilidade.

◗ Identificar os drivers que possibilitam ao consumidor 
vivenciar a melhor experiência de compras possível, 
permitindo a implementação ágil e eficaz de novas 
estratégias de mercado, produtos e conceitos.

◗ Desenhar uma proposta de marca diferenciada e 
excessivamente focada, que permita o estreito alinhamento 
do DNA de sua organização com as necessidades dos 
consumidores e exclusiva proposta de valor.

◗ Otimizar as atividades principais por meio de uma 
inteligência de negócios sistêmica, para que as pessoas 
trabalhem de forma mais inteligente e orientadas a 
resultados. Para consegui-lo, é preciso melhorar a 
performance em funções críticas tais como gestão de 
produtos, preços, previsão de vendas e otimização dos 
espaços da loja, ampliando as abordagens tradicionais com 
técnicas analíticas avançadas.

◗ Trabalhar as limitações internas que são hoje um freio, a 
fim de realinhar a organização de modo a torná-la realmente 
orientada ao cliente, tanto na estratégia quanto na execução.

IMPERATIVOS DO VAREJO
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comunicação e de relacionamento com os 
consumidores. Mas o foco não pode ser iso-
ladamente no cliente.

Considerando que o varejo apóia-se em dois 
pilares: produto e cliente, é fundamental ter 
uma visão integrada desses componentes, ou 
seja, unir gestão de clientes e gestão de produ-
tos. Esse segmento exige que a cada estratégia 
traçada, o gestor tenha, além do conhecimen-
to de hábitos e preferências do consumidor, 
uma visão da performance de cada produto, 
seção, loja, região, Estado e país.

O importante é que todo o desenho da 
cadeia seja feito de forma integrada. E nesse 
processo, inclui-se o estoque, um dos pon-
tos nevrálgicos do negócio. Não pode faltar 
produto, mas também não é lucrativo admi-
nistrar excessos. “É necessário ter previsões 
de vendas de forma acurada. Somente des-
sa forma, é possível obter melhores preços, 
evitar liquidações, e reduzir sobremaneira os 
custos de estoque”, garante Carlotto.

Essas mudanças nos perfis dos atores 
impulsionaram um profundo reposiciona-
mento da indústria de produtos de consumo 
até 2010, de acordo com um estudo realizado 
pela IBM Business Consulting Services. 

Outro dado relevante e preocupante é que 
os grandes players estão entregando produtos 
a um valor “suficientemente bom” a preços ex-
tremamente baixos. Uma tendência registrada 

na mesma pesquisa é que deverá ser consoli-
dada a atuação dos varejistas em nichos de 
mercados exclusivos para satisfazer necessida-
des muito específicas dos consumidores.

Isso porque os principais varejistas glo-
bais estão expandindo rapidamente por 
meio de geografias, canais e categorias de 
produto/serviço, eliminando a segmentação 
e devorando participação de mercado. Os as-
pirantes a megavarejistas deverão descobrir 
como manter o crescimento. Entretanto, seus 
concorrentes devem diferenciar-se para con-
seguir sobreviver.

Em um mercado de competição tão acir-
rada, a saída vem, mais uma vez, pelas mãos 
da tecnologia. Não mais as tradicionais, e sim 
aquelas que podem proporcionar ao gestor, 
força analítica preditiva e ainda a capacidade 
de poder antecipar ações para o futuro, com 
o objetivo de melhorar processos e estratégias 
para conquistar a sua majestade, o cliente.

Uma das tendências é a  
atuação dos varejistas em 
mercados exclusivos para 
satisfazer necessidades 
específicas dos consumidores
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negócios | ENERGIA

m mercado altamente promissor. Esta 
é a avaliação do setor de energia elé-
trica brasileiro, de acordo com a Agên-

cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O 
segmento vem crescendo 4,5% ao ano, e deve 
ultrapassar a casa dos 100 mil MW em 2008. 
O planejamento governamental de médio 
prazo prevê a necessidade de investimentos 
da ordem de R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões ao 
ano para a expansão da matriz energética 

nacional, com o objetivo de atender a deman-
da dos consumidores.

O crescimento exige controle para preser-
var a qualidade dos serviços e a garantia dos 
direitos do consumidor. Em 1996, o governo 
criou a Aneel para regular e fiscalizar todas 
as operações do setor, que hoje passa por um 
dos mais significativos processos de mudan-
ça. Trata-se de um novo modelo que, entre 
outros objetivos, preza pela segurança de su-
primento e modicidade tarifária (eficiência 
na contratação/construção de energia).

Oferta de novos empreendimentos de ge-
ração e a construção de linhas de transmis-
são são algumas das muitas oportunidades 
que se abrem, inclusive, para a iniciativa pri-
vada. Será implementada a competição na 
comercialização da energia, dando origem ao 
chamado “cliente livre”, que poderá escolher a 
prestadora dos serviços de eletricidade.

Para cumprir as metas do novo desenho, 
que será colocado em prática em 2007, e tor-
narem-se competitivas, as distribuidoras e as 
geradoras têm de aprimorar seus sistemas. 
“Especialmente as distribuidoras, que pre-
cisam atender uma série de determinações 
na hora da compra de energia. Elas têm de 
prever o montante em relação à demanda 
com antecedência de alguns anos. Para isso, 
é necessário ter um forecast acurado, tan-
to de longo quanto de curto prazos”, explica 
Milton Isidro, diretor geral SAS Brasil e Sul 
da América Latina. 

Jim Joyce, consultor de gerenciamento e 
um dos fundadores da RiskAdvisory, empresa 
da área de gestão de riscos adquirida pelo SAS, 

Na velocidade da luz 

U

ISIDRO, do SAS Brasil: 
as distribuidoras 

precisam de forecast 
acurado de curto e  

de longo prazos

                          Setor de energia avança 4,5% ao ano e amplia a demanda por 
recursos que aprimoram controle de riscos, previsão de cenários e acurácia de 
informações. Em 2008, deve ultrapassar os 100 mil MW
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Cada ponto percentual em acerto 
ou erro nas previsões de demanda
de energia resulta no ganho ou  
na perda de milhões de reais

Pesquisa realizada pela RiskAdvisory, empresa do SAS, com produtores de energia, companhias públicas de 
eletricidade e gás natural do mercado norte-americano revela o que eles pensam sobre os métodos, práticas e 
preferências do gerenciamento de risco em energia. A seguir, alguns pontos de destaque do estudo:

◗ O risco primário de gerenciamento de riscos, na visão dos produtores de energia, é proteger o fluxo 
de caixa para novos investimentos, enquanto usuários finais e prestadoras de serviços públicos estão 
mais focados na identificação das variações de demanda. Já as prestadoras de serviços de gás natural 
preocupam-se principalmente com a proteção dos consumidores em relação às oscilações dos preços.

◗ Empresas não regulamentadas estão fortemente focadas em preços no uso das práticas de gerenciamento 
de risco. Por outro lado, as regulamentadas reconhecem as mudanças na regulamentação e preocupam-se 
com o balanço entre os pagamentos dos consumidores e as perdas dos acionistas. Esse movimento sugere 
uma atuação mais refinada em relação ao gerenciamento de riscos por parte das empresas regulamentadas.

◗ A maioria dos respondentes disse que a perda do gerenciamento da gama de atividades seria aceitável se 
baseado na restrição do conceito de utilização do gás natural. Todos foram unânimes nessa opinião.

◗ 40% dos respondentes acreditam que o gerente de análise de investimentos não entende a natureza e 
a dimensão das atividades de gerenciamento, tanto físicas como financeiras. Os acionistas e os analistas 
de investimentos acreditam que as companhias atuantes no setor têm de buscar lucro a qualquer preço. 

GERENCIANDO OS RISCOS

afirma que a tecnologia é um grande aliado 
nesse processo. “Com o seu uso, é possível am-
pliar a assertividade na previsão da demanda, 
evitando gastos inúteis e prejuízos com com-
pras equivocadas. Além disso, proporciona 
uma gestão pró-ativa dos ativos da companhia 
na busca de melhores resultados.”

Calcanhar-de-aquiles
O descumprimento de qualquer uma das 
determinações – se as informações não 
forem acuradas o suficiente e a previsão 
não for confirmada, por exemplo – pode 
resultar em multas pesadíssimas. Por outro 
lado, se o montante de energia comprado 
for maior do que o demandado, os prejuízos 
são incalculáveis.

“Cada ponto percentual em acerto ou em 
erro nas previsões de demanda de energia 

realizadas pelas empresas pode resultar no 
ganho ou na perda de milhões de reais. A 
tolerância exigida pela Aneel é de menos de 
2%”, alerta Isidro.

Identificar e quantificar a dimensão do 
risco, portanto, é o calcanhar-de-aquiles des-
se universo. A tecnologia é fundamental, na 
avaliação de Joyce, para a realização desses 
procedimentos, visto que facilita o gerencia-
mento de riscos, com base em informações 
mais precisas. Auxilia, especialmente, nas 
tomadas de decisão.

Para o diretor geral do SAS Brasil, além 
da tecnologia, as empresas precisam de con-
sultoria customizada, especialmente direcio-
nada para os objetivos do seu negócio. Para 
esse atendimento, a empresa possui profissio-
nais especializados em previsão de demanda 
e ainda a experiência nas melhores práticas 
implementadas ao redor do mundo. 

Com as mudanças profundas no coração 
do setor, o gerenciamento de riscos tornou-
se peça-chave para a sobrevivência em um 
ambiente de alta competição. Por meio dele, 
é possível garantir energia a preços estáveis, 
liquidez e transparência ao mercado de ener-
gia elétrica nacional.
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estudo de casoestudo de caso | LOSANGO

om 20 milhões de clientes em sua car-
teira e mais de 300 filiais espalhadas 
pelo país, a Losango sofisticou a tecno-

logia da área de crédito para estar em dia com 
o Basiléia II. Discutido pelos bancos centrais 
dos países mais ricos do mundo, na cidade de 
Basiléia, na Suíça, o acordo, que regulamentará 
as transações financeiras internacionais, moti-
vou a evolução dos processos da financeira, que 
ganharam mais agilidade e confiabilidade.

Inserida em um nicho de mercado alta-
mente competitivo, a Losango, que desde 
2003 faz parte do Grupo HSBC, no final 
de 2002 começou a estruturar o projeto de 
evolução tecnológica que teve como base três 
grandes camadas. 

Uma para a construção de sistemas de ra-
ting, voltados à classificação da carteira de 
clientes. Outra responsável pela estruturação 
do ambiente de dados para gerar informações 
estratégicas. E a terceira, com a função de 
desenvolver modelos estatísticos para con-
trole de riscos.

“Nesses dois últimos níveis, foram imple-
mentadas uma base de dados em plataforma 
SAS e as soluções Enterprise Guide e Enter-
prise Miner para análise de dados e desen-
volvimento de modelos estatísticos. Esses re-

cursos contribuíram para tornar mais ágeis as 
tomadas de decisão dos executivos, conside-
rando que geram relatórios estratégicos com 
rapidez”, diz Paulo Berner, superintendente de 
Modelagem de Crédito da Losango.

No final do primeiro semestre do ano 
passado, a construção da base de dados da 
área de crédito estava finalizada. Assim, to-
das as informações que antes contavam com 
diferentes sistemas e recursos tecnológicos 

EM LINHA

                          Losango moderniza tecnologia da área de crédito para estar em 
dia com as novas regras do acordo Basiléia II    POR SOLANGE CALVO

C

NORMAS
COM AS
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Em recente estudo divulgado pela consultoria IDC, os 
bancos representaram 72% dos gastos totais de tecnologia 
na área de finanças, seguidos pelas seguradoras, com 
12%. E somente o setor financeiro respondeu por 23% dos 
investimentos em TI no Brasil, em 2004.

Na avaliação de consultores, o setor financeiro é um 
dos mais atraentes para os fornecedores de Tecnologia da 
Informação, considerando que consome aproximadamente 
um quarto do que é vendido no mercado de TI.

Ainda de acordo com os dados do estudo, que abordou 40 
bancos e 40 seguradoras, os bancos de médio e grande portes 
vão investir especialmente em tecnologias de segurança da 
informação. A IDC aponta o aumento das fraudes eletrônicas 
como um dos principais motivadores da decisão. 

Outro dado importante é que apenas uma pequena 
parcela dos grandes bancos alinhou seus sistemas às normas 
do acordo Basiléia II. A maioria ainda está em processo de 
finalização ou iniciará a adequação neste ano.

SETOR FINANCEIRO REFORÇA 
INVESTIMENTOS EM TI

passaram a ser reunidas em plataforma SAS 
– manipulação, análise e base de dados.

Esse procedimento foi muito importante 
para os negócios da Losango, na visão de Ber-
ner. Até porque, as informações de variados 
tipos, seja de clientes ou de mercado, têm de ser 
armazenadas e visualizadas em um só ambien-
te para que o cruzamento entre elas possa gerar 
um material qualificado e competitivo. 

“Os canais de captura de negócios são 
uma fonte rica de dados, sobretudo em re-
lação ao cliente. Além disso, temos também 
as informações sobre o setor financeiro, que 
interferem diretamente no nosso negócio. 
Em uma única base é muito mais fácil ge-
renciar e obter dados para promover ações e 
enriquecer a atuação”, conta.

Ambiente unificado
Com os dados concentrados, a Losango pode 
contar também com a rápida recuperação de in-
formações, agilizando a tomada de decisão dos 
executivos e campanhas de marketing. “Desfru-
tamos hoje de um ambiente unificado, em que a 
interface é a mesma para todos os usuários. Isso 
facilita a realização das operações que podem ser 
realizadas por meio da solução e ainda a admi-
nistração do ambiente. Hoje, precisamos apenas 
de um administrador para gerenciar todo o sis-
tema e fazer a sua manutenção”, diz.

Outras tarefas foram aprimoradas depois 
da evolução dos sistemas, como o suporte e 

especialmente a disseminação do conheci-
mento entre os funcionários. “A simplicidade 
de operação proporcionada aos usuários fez 
do novo ambiente um forte canal para ampliar 
e padronizar a cultura em todos os níveis da 
empresa. Tivemos um ganho considerável 
em integração de processos e alinhamento 
à estratégia corporativa. Entramos na era 
da inteligência.”

O aprimoramento de processos, sobretu-
do no que se refere às políticas de concessão 
de créditos, foi mais um dos benefícios per-
cebidos. “O controle de riscos, por exemplo, 
teve um avanço significativo e foi fundamen-
tal para o negócio, visto que atuamos na in-
termediação para obtenção de financiamento 
de bens de consumo.”

Com cerca de 2.500 funcionários entre ma-
triz, localizada no Estado do Rio de Janeiro, e 
filiais, a Losango atua fortemente em três áreas 
de negócios. Administração de cartões de cré-
dito, como o da Petrobras; empréstimos para 
pessoa física e CDC (Crédito Direto ao Consu-
midor), segmento que abriga clientes de grande 
representatividade na economia nacional.
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TIME DE CAMPEÕES

CAMPEONATO • Dois dias inteiros dedicados ao golfe 
e à competição com grandes estrelas do Champions 
Tour, um dos torneios mais importantes do esporte. 
E ainda com a presença do campeão do ano passado, 
Craig Stadler, além de jogadores como Hale Irwin, Fuz-
zy Zoeller, Tom Kite e Peter Jacobsen. Esta é a propos-
ta do SAS Championship.

O torneio irá colocar lado a lado profissionais e 
amadores, disputando juntos no campo da corpora-
ção, o Prestonwood Country Club, em Cary, Carolina 
do Norte, nos Estados Unidos. Programado para acon-
tecer de 27 a 29 de setembro, o campeonato é uma 
das etapas do circuito Champions Tour, promovido 
pela PGA (Professional Golfer’s Association – Asso-
ciação de Golfistas Profissionais). 

A subsidiária brasileira convidará cinco clientes do 
seu clube de relacionamento para participar 
do evento. “O maior pré-requisito é que 
sejam bons jogadores e que amem 
golfe”, define Gláucia Maurano, 
gerente de Novos Negócios do 
SAS Brasil. Para selecionar os 
participantes, a executiva 
conta com o auxílio de Rober-
to Gomez, último campeão 
brasileiro de golfe amador e 
dono de empresa organizado-
ra de torneios.“Existem vários 

presidentes e diretores de empresa que jogam golfe, 
vamos achá-los”, desafia Gomez.

Roberto trabalha em parceria com seu irmão Dedê 
Gómez, apresentador do programa Golfe Clube no 
Bandsports, canal da rede Bandeirantes especializado 
em esportes, com quem mantém sociedade na revista 
Golfe Brasil Express. 

Mas não é apenas nos Estados Unidos que o golfe 
está em pauta. Motivado pela grande aceitação do 
público, o SAS Brasil preparou uma competição no 
Clube de Campo, em Guarapiranga, São Paulo, no pró-
ximo dia 05 de agosto. Sob a organização de Roberto 
Gomez, o torneio terá um dia de duração e vai contar 
com uma clínica para os iniciantes.

“O golfe é o esporte que mais cresce no mundo, cerca 
de 15% ao ano. No Brasil, o percentual é ainda maior”, 

destaca. O organizador acredita que o golfe é 
estratégico e as empresas que se envolve-

rem com esse esporte terão retorno 
imediato em seus negócios. No pla-

nejamento inicial, está prevista a 
participação por convite de cer-
ca de 30 a 40 clientes.

Mais informações sobre 
o torneio que será realizado 
nos Estados Unidos poderão 
ser obtidas no site www.sas.
com/pga-sept05

SAS Championship 2005 reúne estrelas do golfe e executivos no Prestonwood Country Club (EUA)
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Relacionamento, Arte & Sabor
DEGUSTAÇÃO • Vinhos e música clássica. A combinação mais 
do que perfeita foi a aposta do clube de relacionamento SAS 
Golden Club para o encontro que aconteceu no último mês 
de junho, especialmente programado para presidentes e vice-
presidentes de empresas.

O evento Relacionamento, Arte e Sabor, criado pela 
equipe do SAS Brasil, aconteceu no Espaço Suxxar, em 
São Paulo, em clima de total integração e contou com 
as presenças de Walter Lourenção, maestro especialista 
em música clássica, e do enófilo Lauro Carvalho. Entre os 
convidados, estavam representantes do Banco Santander, 
Lojas Pernambucanas e Ticket. 

De acordo com Gláucia Maurano, gerente de Novos 
Negócios do SAS Brasil, o sucesso do evento pôde ser 
comprovado pelo horário de encerramento que se estendeu 
por mais duas horas. “A combinação vinho e música clássica não 
tem como dar errado”, diz, acrescentando que essas iniciativas 
do SAS são um dos diferenciais da empresa no mercado.

ENTRETENIMENTO • Um 
espaço para relaxar e abrir novas 
possibilidades de relacionamento 
fora do ambiente corporativo. Este 
continua sendo o mote principal do 
SAS Golden Club que, neste segundo 
semestre, reforça sua atuação. Além 
do projeto Relacionamento, Arte e 
Sabor, realizado no último mês de 
junho, em São Paulo, a programação 
desenvolvida pela corporação aposta 
no dinamismo e na variedade dos 
eventos como forma de atender os 
mais diferentes grupos de clientes.

Apoiado em boa gastronomia, 
acontece no próximo dia 30 de 
agosto, no Rio de Janeiro, o Gourmet 
Experience. Com a presença do 
chef francês Christophe Liddy, 
os participantes do evento, altos 
executivos de empresas clientes, 
vão preparar e degustar pratos da 

culinária francesa. Com a missão de 
ampliar a variedade de opções de 
entretenimento, o SAS Golden Club 
disponibilizou para seus integrantes 
50 ingressos para o Fantasma da 
Ópera, no último dia 16 de junho. O 
musical, que acontece no Teatro Abril, 
teve grande aceitação. “A procura foi 
intensa. Estamos estudando repetir o 
evento em outra data”, avisa Gláucia 
Maurano, gerente de Novos Negócios 
do SAS Brasil. Outra iniciativa 
complementar é a distribuição de  
0 ingressos para o Cinemark.

A agenda, continua a executiva, 
pretende dar destaque a 
programações customizadas, criadas 
especialmente para o público-alvo. 
“Agora, estamos pensando em 
uma forma de resgatar momentos 
históricos importantes para as 
pessoas, de acordo com a sua faixa 

etária. Por exemplo, para quem 
vivenciou os tempos da Bossa Nova, o 
SAS Golden Club pretende trazer um 
músico para falar e trocar informações 
sobre esse marco da música brasileira”, 
conta Gláucia. O projeto está em 
fase de produção e não possui data 
definida. “É algo que não vimos 
em lugar nenhum. Em um primeiro 
momento, estamos planejando realizar 
o evento em 2006”, conclui.

VARIEDADE NO  
CARDÁPIO DE EVENTOS
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Atendimento em tempo integral, 
regras de governança corporativa e 
expectativas dos investidores são 

algumas das exigências que as organizações 
precisam atender, faça chuva ou faça sol. 
A capacidade de manter uma empresa 
em operação, diante de interrupções de 
qualquer origem ou tamanho, é essencial 
para preservar clientes e mercados, e assim, 
garantir a competitividade. 

Nesse cenário, o planejamento de 
continuidade dos negócios, contendo itens 
como instalações físicas, infra-estrutura 
do ambiente de trabalho e de TI, torna-se 
fundamental para minimizar a suspensão 
das operações. Uma análise completa e 
global ajuda a entender o impacto e os 
custos associados a qualquer interrupção 
nas operações de rotina. Ou seja, um 
levantamento que enxergue muito além da 
infra-estrutura, e inclua planejamento para a 
recuperação operacional completa, pessoas, 
processos e produtos. 

É preciso estar preparado para a rápida 
restauração do negócio, caso ocorra uma 
fatalidade que atinja suas funções essenciais 
ao negócio. Preventivamente, portanto, 
deve-se utilizar uma metodologia de 
análise avançada para medir a tolerância do 
ambiente de TI. Recuperação e tolerância 
andam juntas em um planejamento 
inteligente de continuidade dos negócios. 

Em geral, a preocupação das empresas 
gira em torno do investimento em projetos 
dessa natureza. Mas não há termo de 
comparação quando o custo resultante da 
interrupção dos negócios é a publicidade 
negativa, a perda de clientes e da vantagem 
competitiva, entre outros aspectos. 

O custo da indisponibilidade é calculado 
com base no impacto que uma hora de 
paralisação tem em seu negócio específico, 

considerando basicamente as transações 
que você perde nesse período. Já o da 
indisponibilidade na área de TI depende 
do aplicativo que estiver inoperante, 
sendo que alguns são mais críticos para a 
empresa. Por isso, para determinar o valor 
do investimento, as organizações devem 
conduzir, primeiramente, uma análise 
detalhada dos riscos, englobando o custo 
para recuperação desde a infra-estrutura de 
TI até os processos empresariais.

Após definição do investimento, o 
foco passa para os aplicativos de software 
e da infra-estrutura de TI. Nesse caso, o 
critério está diretamente relacionado à 
importância do recurso para a atividade fim 
da corporação. Por exemplo, se o aplicativo 
de e-mail de uma divisão inteira ficar 
indisponível, certamente causará problemas 
para os negócios. Mas se o aplicativo de e-
mail externo de um provedor cair, será uma 
calamidade, porque esse recurso é uma parte 
importante da missão da empresa.

O fato é que as empresas não podem 
se dar o luxo de negligenciar a realização 
de uma análise avançada do impacto nos 
negócios. Seus clientes precisam ter a certeza 
de que você estará presente quando eles 
precisarem. E ainda que a gestão do seu 
negócio está sob controle. Afinal, aconteça o 
que acontecer, o show tem de continuar!

opinião
Negócio preservado

opinião | PAULO BOSCO

PAULO BOSCO
é diretor de
Storage da Sun 
Microsystems
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O SAS oferece

“O SAS OFERECE UMA PROPOSTA PARA 
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA, COMO 
VOCÊ JÁ SABIA.”
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