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editorialeditorial

TEM OPERADORA
NA LINHA

As empresas de telecomunicações representam a vertical de 
mercado em que a área de negócios está mais do que alinhada 
com a tecnologia da informação. As soluções que trazem 

inteligência para as ações de marketing e venda das operadoras são 
hoje fundamentais para garantir a sobrevivência em um mercado 
pontuado por extrema competição e busca de maior lucratividade.

A afirmação acima pode ser exemplificada com o depoimento do Vice-presidente 
de Clientes da Vivo, Guilherme Portela Santos, conferida pela reportagem de capa desta 
edição. Segundo ele, o CIO – Chief Executive Officer é hoje o executivo com quem ele mais 

“fala” dentro da companhia. Não é exagero dizer que 100% das operações da Vivo estão 
baseadas em tecnologia da informação. E as soluções de Inteligência Analítica, em particular, 
contribuem para que a operadora possa conhecer melhor o cliente, retê-lo e rentabilizá-lo.

Além da concorrência acirrada, marca registrada desse mercado, existe o risco de 
canibalismo dentro dos próprios grupos de empresas. É preciso colocar na balança o 
quanto uma campanha de telefonia móvel, por exemplo, vai pesar na receita da telefonia 
fixa. A Brasil Telecom faz esse cálculo usando como base soluções analíticas, o que 
permite definir perfis propensos ao cross-selling. Dessa forma, o fenômeno é suavizado 
com implementação de ações específicas.

A reportagem de capa desta edição traz ainda outra mostra da versatilidade da 
Inteligência Analítica na aplicação, pela TIM, do conceito de Balanced Scorecard. O 
objetivo da solução é visualizar a contribuição de todas as áreas de negócios aos 
objetivos estratégicos da companhia. A aplicação leva para o desktop de cada executivo 
a possibilidade de acompanhar a atuação da empresa, avaliar a coerência das ações 
e contribuir para que as metas sejam atingidas. O cenário comprova que atualmente, 
para vencer a concorrência e preservar a posição no ranking em um mercado de alta 
competitividade, o uso de soluções analíticas é uma decisão inteligente.
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ponto de vista | ROGÉRIO OLIVEIRAponto de vista
                            A história de Rogério Oliveira na IBM começou há 30 anos, 
quando ingressou na empresa sonhando com a carreira técnica. Naquele momento, 
o executivo não imaginava que a sua trajetória fosse tomar rumos tão diferentes, mas 
promissores. A sua realização profissional foi consolidada na linha de frente do negócio 
e no relacionamento com o cliente. Hoje, no comando da subsidiária brasileira da 
corporação, Rogério não se furta a dizer que sente orgulho de liderar uma empresa 
que nos últimos cinco anos vem crescendo acima de dois dígitos – tarefa em que na 
sua avaliação o gestor não pode perder o pulso do mercado. Em entrevista exclusiva à 
SASCOM, o comandante da IBM Brasil fala dos segredos da boa gestão e do sucesso da 
parceria com o SAS, que tem exercido papel importante na estratégia da organização 
de abordar o mercado por meio de soluções de negócios.   POR SOLANGE CALVO

No pulso do mercado

SASCOM: Conte um pouco sobre  
desafios e sucessos mais marcantes em  
sua trajetória na IBM.
ROGÉRIO OLIVEIRA: Foi no campo, em 
vendas,  que eu tive grandes oportunidades 
e enfrentei meus maiores desafios pessoais 
e profissionais. Ao longo dessas três décadas 
como IBMista, tive muitos momentos 
marcantes que poderia citar, mas creio 
que é a experiência atual que merece ser 
destacada. Até porque me orgulho muito 
de liderar uma empresa que vem crescendo 
consistentemente acima de dois dígitos, nos 
últimos cinco anos; e que está no ranking 
das ‘top 10’ da sua organização mundial. Até 
o final de 2006, dobrará de tamanho, se 
comparada ao que era no começo do ano 
passado. Tudo isso, impulsionada por valores 
com os quais me identifico profundamente: 
dedicação ao sucesso de cada cliente, 
inovação como diferencial para nós e para 
o mundo e confiança e responsabilidade 
em todos os relacionamentos. 

SASCOM: Em sua experiência no comando, 
quais são os principais motivos de conflitos 
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entre companhias e clientes e como 
solucioná-los?
OLIVEIRA: Acho que a adequação de 
expectativas do cliente é um dos principais 
motivos de conflitos e por isso é tão importante 
que, ao estabelecer esse relacionamento, 
haja clareza absoluta sobre o que ele, cliente, 
pode esperar da sua empresa. E talvez mais 
importante do que isso: o que ele não 
pode esperar de você. Muitos problemas 
surgem quando pecamos no exercício da 
clareza. Quando isso acontece, a melhor 
maneira de resolver é colocar-se no lugar 
do cliente. É a partir do entendimento 
da  frustração do outro que se torna possível 
fazer a readequação de expectativas.

SASCOM: No cenário de concorrência 
acirrada, qual a maior preocupação de  
um gestor?
OLIVEIRA: Não perder o pulso do mercado.  
O cliente deve ser sempre a maior referência. 

SASCOM: Quais são as regras básicas para 
construir um relacionamento de longo prazo 
com o cliente? 
OLIVEIRA: Estabelecer uma base de confiança 
nesse relacionamento e isso só se constrói 
quando você tem a capacidade de entender 
a perspectiva do cliente, de se colocar no 
lugar dele nos processos de negociação. 
A confiança é o alicerce fundamental 
para enfrentar os desafios que qualquer 
relacionamento de longo prazo tem.

SASCOM: Muitas empresas investem 
pesadamente em tecnologia, mas postergam 
o investimento em pessoas. Qual é a sua visão 
sobre o tema?
OLIVEIRA: Eu definitivamente acredito 
que as pessoas são o fator de sucesso de 
qualquer negócio. São elas que fazem a 
diferença. Portanto, a gestão e a valorização 
do capital humano de uma empresa, com o 
necessário investimento para que ele cresça, 
se desenvolva e, principalmente, permaneça 
na corporação, são fundamentais  para que 
ela seja bem-sucedida. Não consigo pensar 
em uma equação de sucesso que não passe 
por ter as pessoas certas nos lugares certos 

e por um bom clima organizacional. E para 
isso, claro, a empresa precisa fazer a sua 
parte para atrair e reter os talentos dos quais 
necessita. Além disso, o gestor tem de estar 
comprometido e engajado na promoção dos 
valores da empresa. Porque eles definem a sua 
essência. A cultura é conseqüência disso. 

SASCOM: Como um gestor deve lidar diante 
do fracasso da sua equipe? 
OLIVEIRA: Deve entender e aprender 
com o fracasso, para que possa levar o 
time a fazer o mesmo. Muitas vezes, uma 
experiência malsucedida é determinante para 
o desenvolvimento e o amadurecimento 
de uma equipe. Porém, se o fracasso for 
recorrente, cabe ao gestor avaliar se essa 
equipe reúne as pessoas adequadas para 
atingir os objetivos do negócio. 

SASCOM: Quais são as regras básicas para 
estimular equipes de trabalho? 
OLIVEIRA: Eu acredito que o reconhecimento 
do bom desempenho e a oferta de 
oportunidades para crescimento e 
desenvolvimento são as melhores maneiras 
de motivar as pessoas. E quando me refiro a 
reconhecimento, não estou falando apenas 
de retorno material. Muitas vezes, um elogio 
público tem um efeito muito mais motivador do 
que um prêmio em dinheiro. 

SASCOM: Como a tecnologia ajuda no 
comando de uma empresa? É importante 
estar atualizada tecnologicamente? O 
gestor tem de buscar sempre recursos que 
aprimorem a gestão e a torne avançada? 
OLIVEIRA: A tecnologia ajuda na gestão do 
negócio, quando sua utilização é desenhada 
de forma inteligente. Ou seja, quando é 
inserida no ambiente corporativo, para 
simplificar processos, otimizar funções 
repetitivas, gerenciar as operações de 
forma transparente e facilitar a colaboração 
entre as pessoas. A boa gestão consiste em 
estabelecer processos gerenciais sustentados 
por tecnologia adequada, ambos pilotados 
por pessoas que saibam usar as duas coisas. 
E, aqui, é importante voltar a ressaltar: as 
pessoas são fator-chave na boa gestão. 

ponto de vista | ROGÉRIO OLIVEIRA
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SASCOM: Defina o que é gestão avançada ou 
inteligente na sua opinião. 
OLIVEIRA: A gestão inteligente é aquela que 
permeia todas as camadas hierárquicas da 
organização, conseguindo motivá-las, engajá-
las e gerar a percepção de que mesmo uma 
função da base da pirâmide é responsável 
pelo sucesso de um negócio.

SASCOM: Na parceria com o SAS, quais são os 
pontos mais fortes, os objetivos, os benefícios 
gerados e o futuro dessa união?
OLIVEIRA: A parceria entre SAS e IBM 
aconteceu há quase 30 anos, quando o SAS foi 
fundado e o mainframe era a única plataforma 
de hardware existente no mercado. Desde 
então, ela se estendeu para diversos países do 
mundo e, na última década, evoluiu bastante 
em abrangência. Hoje, ela contempla toda a 
linha de produtos IBM (hardware, software, 
consultoria, serviços e financiamento). Pelo 
seu perfil de integrador, o SAS tem exercido 
um papel importante na nossa estratégia de 
abordar o mercado por meio de soluções 
de negócios. Em um cenário cada vez mais 
global e competitivo, nossos clientes precisam 
concentrar-se cada vez mais na atividade fim 
do seu negócio. Para isso, necessitam contar 
com fornecedores-parceiros que os ajudem 
a repensar seus processos e a infra-estrutura 
de tecnologia necessária para operacionalizá-
los. E é nesse contexto que a IBM e o SAS têm 
atuado com sucesso. 

SASCOM: Qual o segredo do sucesso de uma 
parceria? Qual diferencial foi apresentado 
pelo SAS? 
OLIVEIRA: Uma parceria de sucesso deve 
contemplar três pontos: benefícios comuns, 
compartilhamento de valores e compromisso 
entre as partes. A parceria IBM/SAS traz esses 
três elementos e ainda tem a particularidade 
de contar com um portfólio de produtos 
e  serviços que se complementam. E isso, claro, 
facilita bastante o trabalho em conjunto.

SASCOM: Como uma parceria pode ser, de 
fato, boa para ambos os lados?
OLIVEIRA: Basicamente, os parceiros 
devem conversar francamente sobre os 

benefícios que a parceria traz para ambos, 
sobre seus valores e sobre o que cabe a 
cada um. Justamente sobre os três pontos 
que mencionei como fundamentais para o 
sucesso de uma parceria. É a continuidade e 
a atualização dessa ‘conversa’, ao longo do 
tempo, que garantem a renovação contínua 
do relacionamento, para que os parceiros 
continuem atuando juntos e não percam a 
perspectiva das demandas do mercado.

SASCOM: Quais são os mandamentos para 
que uma empresa seja voltada a resultados? 
OLIVEIRA: Eu resumiria em apenas um 
mandamento: foco no cliente.

SASCOM: Quais são os principais erros que o 
gestor não deve cometer quando tem a meta 
de obter lucros em um período de retenção 
do mercado? 
OLIVEIRA: Colocar em risco a sustentabilidade 
do relacionamento com o cliente. E para 
que isso não ocorra, é preciso investir, 
continuadamente, nas relações de médio e 
longo prazos, o que muitas vezes conflita 
com as pressões dos períodos de retenção 
que buscam soluções imediatas. O ponto é 
que o curto prazo é sempre transacional e a 
maximização do que é transacional pode matar 
o relacionamento sustentado. 

SASCOM: Como avalia o seu comando na 
IBM? Quais pontos são os mais preocupantes 
e o que considera mais perigoso à frente de 
uma empresa? 
OLIVEIRA: Acho que os bons resultados 
da IBM Brasil, nos últimos anos, e o seu 
crescimento consistente acima dos índices 
do mercado de TI são o melhor termômetro 
para medir o que você chama de comando 
e eu defino como resultado do trabalho de 
um time que conta com as pessoas certas 
nos lugares certos. Como líder desse time, 
minha grande preocupação é mantê-lo 
motivado e engajado, para preservarmos 
esse círculo virtuoso que construímos juntos. 
Acho que o nosso maior desafio é o próprio 
crescimento da IBM Brasil. Garantir que ele 
aconteça norteado pelos valores que definem 
a empresa que somos.
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conceitoconceito | DON PEPPERS E MARTHA ROGERS, PH.D.

Estratégia multicanal

O último final de ano foi peculiar 
por vários motivos. O Wal-Mart 
baixou seus preços para satisfazer 

Wall Street, ao mesmo tempo em que 
lojas sofisticadas vendiam champanhe 
e caviar como água. Os vale-presentes 
dominaram a estação. Mas talvez o mais 
importante em estratégia de consumo 
foi o salto de 5,7% das vendas em 2004, 
que chegaram a US$ 222,3 bilhões, o 
melhor número nos últimos cinco anos. 
Ele também foi marcado como o primeiro 
ano em que os compradores multicanal 
foram maioria. Segundo a Forrester 
Research, 65% das pessoas hoje compram 
e visitam lojas tradicionais e virtuais.

Se ainda não haviam pensado no 
assunto, hoje as empresas reconhecem a 
necessidade de estar presentes para seus 
clientes em vários canais. Os números 
de vendas no varejo no ano passado 
impressionam, mas duas coisas advertem 
para uma possível crise para aquelas 
empresas que ainda não conseguem 
visualizar essa nova estratégia de consumo 
multicanal. A primeira delas foi apresentada 
pela American Consumer Satisfaction 
Index (ACSI), que registrou queda de 3% 
em relação ao ano anterior na satisfação 
do cliente no mercado varejista (72,6%). 
Esse número representa compras feitas 
on-line e em lojas tradicionais.

E o varejo não está só. O segundo 
aviso vem da Forrester Research. Um 
relatório divulgado em janeiro descobriu 
que essas empresas não atendem as 
expectativas do cliente em vários aspectos 

– desde a internet, passando por e-mail às 
interações multimídia e auto-atendimento 

por telefone. Somente 27 entre os 300 
entrevistados consideraram sua experiência 
satisfatória na categoria multicanal.

Conquista e migração
Os números relacionados a vendas mostram 
que as lojas vêm explorando bem a 
oportunidade de atrair clientes em vários canais. 
Contudo, elas não aproveitam a chance para 
aprender sobre esses clientes, suas atitudes 
e comportamentos. A integração entre os 
canais ultrapassou a fronteira da iniciativa 
de coordenação operacional chegando à 
estratégia essencial de consumo. As empresas 
que estão liderando essa jornada mantêm o 
foco em dois conceitos: conquista e migração.

O setor de banco de varejo é um bom 
exemplo de como vários canais podem 
ser usados para atrair clientes. Segundo 
um relatório publicado pela Keynote, que 
entrevistou dois mil clientes dos 10 maiores 
bancos americanos, 56% deles valorizam 
mais os serviços de pagamento de contas 
e outros oferecidos eletronicamente do 
que um número maior de agências (45%) 
ou de caixas eletrônicos (52%). Uma boa 
notícia para os bancos, com os custos das 
transações bancárias entre US$ 1 e US$ 4, 
enquanto esse preço cai para menos de cinco 
centavos de dólar para transações on-line.

A Celent, outra grande empresa norte-
americana no ramo de pesquisas sobre 
serviços financeiros, estima que 80% de 
todos os grandes bancos pretendem entrar 
ou já estão engajados em projetos que 
integrarão agências, banco eletrônico e 
canais de atendimento em atividades que 
compreendem desde uma transação de 
dados até análise de risco e rentabilidade.

DON PEPPERS e  
MARTHA ROGERS, Ph.D. 
são co-fundadores da 
Peppers & Rogers Group

Hoje, o grande desafio não é somente conquistar o cliente, 
mas atraí-lo para os diversos canais de consumo oferecidos pela empresa
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No que se refere ao outro ponto da 
estratégia, as empresas capitalizam na 
busca para identificar e avaliar seus grupos 
de clientes mais valiosos e na oferta de 
serviços altamente personalizados. “Os 
bancos deveriam olhar para os seus clientes 
sob a ótica deles”, diz Isabella Fonseca, 
analista da Celent. A executiva acredita 
que as instituições financeiras deveriam 
analisar qual canal oferece mais benefícios 
para os diferentes tipos de clientes. 

“Só assim, eles conseguirão criar um 
ambiente agradável e conseqüentemente 
melhorar a experiência do cliente, fazer 
com que ele use mais serviços dessa 
instituição e que ainda sejam retidos os mais 
valiosos.” Os bancos e outras empresas que 
seguem o modelo mencionado por Isabella 
irão desvendar a mais recente estratégia 
em integração multicanal: migração. 

A maior parte das empresas sabe quanto 
gasta em operações, vendas e marketing por 
canal, assim como qual é a receita de cada um  
deles. Isso significa que as companhias também 
sabem qual é o retorno por segmento. Mas 
e se elas pudessem identificar quais são os 
clientes mais valiosos em cada canal? E os que 
têm maior oportunidade de “crescimento”? 

Rumo ao multicanal
E caso pudessem detectar as necessidades 
primordiais desses grupos de clientes 
e criar uma mensagem multicanal para 
todos eles? Elas estariam preparadas para 
a migração multicanal. A migração é a 
ciência da identificação e avaliação dos 
principais grupos de clientes em cada canal 
e da promoção do uso desses meios, que 
irão oferecer a melhor experiência para os 
clientes e melhor retorno à corporação. 
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Um bom exemplo de empresa que 
conhece muito bem o caminho de migração 
multicanal é a rede de lojas de colchões Select 
Comfort, de Minneapolis (EUA). Suas vendas 
em 2004 cresceram 22%, chegando a US$ 558 
milhões, 16% superior a de suas concorrentes. 
A Select Comfort possui 370 lojas, catálogos, 
uma central de atendimento e um excelente 
site. Para avaliar o valor e as necessidades 
dos seus clientes, criou o que poderia ser 
chamado de teste de personalidade do sono.

Ela faz cerca de 20 perguntas aos 
consumidores sobre seus hábitos de dormir. 
Quanto tempo dormem? De que lado da 
cama preferem dormir? Dormem de lado? 
Mexem-se à noite? Isso tudo tem como 
resposta a “pontuação sleep comfort” que 
a empresa usa para determinar o colchão 
e acessórios certos para cada cliente. 

E com isso, os consumidores pressionam 
um botão e compram o colchão, certo? 
Errado. “Essa é só uma experiência”, diz Carol 
Ott, diretora de marketing. “Queremos que 
os clientes entrem e passeiem pelo site, mas 
que venham à loja e experimentem o colchão.” 

As vendas da Select Comfort aumentam 
quando um cliente sai do site e vai até a loja. 
Depois da compra, eles são incentivados a 
visitar novamente o site para participar do 
programa “proprietários reais”. Este programa 
dá descontos para quem indica amigos e envia 
e-mails com informações sobre novos produtos 
e acessórios, tudo isso para reter o cliente até 
que ele precise comprar um novo colchão. 

Chaves do paraíso
Segundo analistas de mercado, conquistar 
clientes em variados canais e fazer com 
que eles migrem para os mais valiosos 

– para a empresa e para o cliente – são 
necessidades competitivas para o final de 
ano de 2005. Mas somente as organizações 
que conseguirem aliar duas metas terão 
sucesso em uma estratégia multicanal. 

A primeira delas é criar o cliente “herói”. 
Este é o cliente multicanal que compra 
da empresa pela Internet, pela central de 
atendimento e na loja, faz um comentário 
positivo sobre os produtos e serviços e 
registra suas informações pessoais e sobre os 
produtos on-line. Especialistas do mercado 
dizem que esse consumidor gastará 30% 
a mais durante o ano do que o de um só 
canal. Segundo a Forrester Research, isso 
significa US$ 458 a mais, por cliente.

A melhor forma de criar esses “heróis” 
é conseguir a segunda meta: garantir a 
qualidade da experiência do cliente em 
todos os pontos de contato. Encare cada 
um desses pontos como um imã de 
consumidor. Se não for bom, não o atrairá. 

E acima de tudo, seja consistente. Os 
clientes esperam ter uma boa experiência em 
qualquer tipo de interação, a qualquer hora, 
com qualquer empresa. A integração multicanal 
não irá garantir isso, mas sem esse nível de 
interação você não terá a menor chance.

Conquistar clientes em variados 
canais e fazer com que migrem 
para os mais valiosos são 
necessidades competitivas

conceito | DON PEPPERS E MARTHA ROGERS, PH.D.
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estudo de caso

                           Instituto de Economia Agrícola aprimora pesquisas e estudos 
no ambiente de agribusiness paulista com o uso de Inteligência Analítica 

Agronegócio em dia

Oferecer um universo de opções para 
atender as diferentes demandas do 
Instituto de Economia Agrícola de 

São Paulo (IEA). Este era o principal mote do 
IEA quando adotou a solução de inteligência 
analítica do SAS. Ligado à Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de São Pau-
lo, o instituto atua estudando o ambiente do 
agronegócio de São Paulo. 

“O SAS não é uma solução que tem apenas 
uma única grande funcionalidade como tan-
tas que encontramos no mercado. Ele oferece 
inúmeras alternativas de métodos para decidir 
qual é o melhor perante a minha demanda”, 
afirma Mário Antonio Margarido, pesquisador 
científico do IEA, acrescentando que a institui-
ção oferece estudos sobre administração rural, 
cadeias agroindustriais, comércio exterior, de-
senvolvimento regional, entre outros.

A flexibilidade da solução popularizou o 
seu uso em diversos setores no IEA. Um dos 
exemplos é no acompanhamento do quadro da 
agricultura em todo o Estado, quando são pro-
cessados os questionários enviados pelas Casas 
de Agricultura. “O processamento do levanta-
mento por amostragem de safras agrícolas e 
dados sócio-econômicos culminou em aumento 
sensível de produtividade. As pessoas que eram 
dedicadas para essa tarefa passaram a realizar 
outras funções”, relata. 

O resultado desse processo, continua o 
pesquisador, são respostas cada vez mais 
apuradas e mais fáceis de serem analisadas. 
“É mais simples definir temas como produ-
tividade, produção por área, e o salário mé-
dio da mão-de-obra rural, para citar alguns 
exemplos. O aumento de velocidade para a 

obtenção das respostas também foi um ganho 
importante”, acrescenta.

Outro setor beneficiado foi a área de Eco-
nometria. Especificamente nas análises dinâ-
micas em série de tempo, o desafio para uma 
plataforma de TI é ainda maior. Para Mario, 
quantificar as variáveis econômicas numa re-
alidade em que elas são alteradas com o pas-
sar do tempo é uma tarefa complexa. A solução 
precisa atender não só a quantidade de dados, 
que é enorme e se altera constantemente, mas 
oferecer funções de análise.

“A criação de cenários complexos, que per-
mitem o choque de variáveis para calcular o 
impacto em outras, ajuda muito a nossa atu-
ação. Por exemplo: de que forma a contami-
nação por febre aftosa pode afetar o preço da 
arroba da carne bovina no mercado interno?”, 
diz o pesquisador, acrescentando que a tecno-
logia analítica do SAS ajuda o profissional a 
tomar a decisão correta.

estudo de caso | IEA
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estudo de caso | ASSURANT

                           Definir parâmetros adequados 
ao mercado brasileiro para fortalecer sua atuação 
foi o desafio inicial da Assurant Seguradora

Sob medida
para o Brasil

Ouando desembarcou no Brasil, em 
2002, a Assurant Seguradora encon-
trou um território diferenciado. Ape-

sar de apoiar-se em processos de consultoria 
e de apostar na contratação de profissionais 
experientes, a seguradora constatou que o mer-
cado brasileiro tinha inúmeras características 
próprias, mostrando um cenário mais comple-
xo do que o esperado. Para evitar erros e futuros 
prejuízos, a corporação baseou-se inicialmente 
nas taxas de seguros praticadas nos Estados 
Unidos para precificar suas operações. 

A corporação não aceitava a utilização de 
outra taxa, ainda que a revisão dos números 
fosse um pedido constante dos executivos 
brasileiros, temendo riscos desnecessários. 
Mesmo com a experiência dos profissionais 
e o argumento de que as realidades dos dois 
países são diferentes, a corporação exigia 
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indícios mais confiáveis. “Precisávamos pro-
var com dados que as taxas não podem ser 
as mesmas praticadas em território norte-
americano. Para isso, buscamos uma solução 
que fornecesse matematicamente essa prova”, 
relata Marcello Gonçalves, presidente da As-
surant Seguradora no Brasil.

Depois de dois anos trabalhando com as 
taxas norte-americanas, em 2004 a empresa 
elegeu as soluções do SAS para reunir provas 
estatísticas que confirmassem as diferenças 
entre os dois cenários. “Já havia expertise an-
terior ao próprio estabelecimento da empre-
sa, muitos funcionários já tinham trabalhado 
com SAS. Além disso, a holding também uti-
liza soluções da companhia fora do Brasil”, 
diz o executivo. 

Por meio de relatórios analíticos, propor-
cionados pela tecnologia, os executivos da 
subsidiária nacional puderam provar para a 
Assurant Solutions, nos EUA, que a taxa de 
seguro precisava ser ajustada para obter maior 
competitividade no mercado local. “Somente 
com esses dados conseguimos mostrar para a 
matriz que a taxa aplicada esta-
va muito alta, fora da realidade 
brasileira. A solução materiali-
zou as sensações que tínhamos. 
Assim, consolidamos a infor-
mação de que para mil seguros 
vendidos, havia 10 casos de de-
semprego”, revela Gonçalves. 

O executivo acrescenta que 
não houve problema com a 
apresentação das informações, 
já que a matriz também é usuá-
ria do SAS. Além de fornecer os 
dados para ajustar a taxa de seguro, a solu-
ção foi utilizada para realizar outras análises 
atuariais dentro do escopo da companhia. 
Após a implementação da solução SAS, a 
empresa registrou melhora significativa em 
seu desempenho. 

“A Assurant Brasil fechou o primeiro se-
mestre de 2005 com crescimento de 32%. 
Nossa expectativa para o final do ano é de 
cerca de 40%”, revela. O executivo ressalta 
ainda que a solução permitiu o gerenciamen-
to otimizado do negócio. “Ao ficarmos mais 
competitivos, nossa margem de lucro passou 

a aumentar. O SAS concretizou uma realidade 
que sabíamos que existia, além de fornecer os 
dados para impulsionarmos nossa atuação.”

Com a aquisição da seguradora Cigna, a 
solução precisou suportar uma maior quan-
tidade de dados. As informações da Assurant 
foram somadas às da outra empresa, com sua 
carteira de clientes e dados consolidados. A 
robustez, de acordo com Gonçalves, foi fun-
damental para suportar a mudança. 

Nova fase
A solução está ingressando em uma nova 
etapa. Agora, as informações serão cruzadas 
para detectar outros fatores que impactam 
nos negócios, como características regionais 
ou taxas de desemprego. “Trabalhamos pro-
jeto a projeto, produto a produto. Não há ne-
gociação igual aqui na Assurant e o sistema 
de Business Intelligence nos ajuda a entender 
os fatores que interferem em cada um dos 
nossos negócios”, ressalta. 

Outra novidade, ainda em estudo na se-
guradora, é a utilização de funcionalidades 

do SAS para divulgar as in-
formações institucionais aos 
funcionários. Além disso, a se-
guradora avalia a possibilidade 
de estender o uso do SAS para 
outras áreas, como na análise 
de informações gerenciais. A 
Assurant pretende avaliar se 
as suas estratégias estão na di-
reção certa.

Para o executivo, o fato de as 
soluções SAS não estarem en-
gessadas em módulos fixos foi 

mais uma vantagem importante. “Não acre-
ditamos em pacote pronto para inteligência 
de negócios. A solução só funciona se atende 
as nossas necessidades específicas, combi-
nando várias funcionalidades.” 

O múltiplo acesso, a robustez e a capaci-
dade de manipular dados em diversos forma-
tos consolidaram a escolha pelo fabricante. 
“Até usar o SAS, as decisões de negócios eram 
baseadas no feeling dos executivos. Hoje, te-
mos como testar nossas experiências e ga-
rantir que estamos atuando da maneira mais 
acertada possível”, conclui.

Marcello Gonçalves, 
presidente da Assurant 
Seguradora no Brasil
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destaquedestaque

INTELIGENTE
                            OPERADORAS DE TELEFONIA APOSTAM  
EM SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS PARA FORTALECER  
O PODER DE COMPETIÇÃO NO MERCADO   POR VINÍCIUS CHEROBINO

DIFERENCIAL

Construir um diferencial 
competitivo é um dos 
maiores desafios para as 

empresas atuantes no setor de te-
lecomunicações. Não é tarefa fácil 
para as operadoras manter uma 
base de clientes na casa dos mi-
lhões e ainda ter fôlego para criar 
produtos e serviços com o objetivo 
de conquistá-los, algumas vezes, 
de maneira personalizada. Nesse 
momento, entra em cena a Inteli-
gência de Negócios, capaz de atrair 
assinantes rentáveis.

Conhecer o cliente e o mercado-
alvo é o primeiro passo. Um dos 
instrumentos de gestão é a defi-
nição de segmentos baseados em 
scores de propensão, a qual auxilia
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na implementação de políticas de marketing 
direcionadas, aumentando a eficiência das 
campanhas. Além disso, essas soluções pos-
sibilitam identificar o público mais propenso 
a aceitar algumas ofertas de produtos e servi-
ços, bem como determinar a possibilidade de 
perder um cliente específico (churn). 

O conhecimento do perfil do público-alvo 
e de suas preferências define grupos suscetí-
veis ao cross-selling, expandindo a gama de 
serviços. Assim, a operadora pode oferecer 
produtos em telefonia móvel sem se chocar 
com o impacto produzido na receita da fixa, 
minimizando o prejuízo e definindo se vale 
a pena investir. Da mesma forma, as novas 
tecnologias de Telefonia IP e VoIP podem ser 
uma fonte de renda interessante. A quem ofe-

recer os serviços de banda larga tendo uma 
alta taxa de resposta? É uma pergunta que 
soluções modernas de inteligência conse-
guem responder cada vez melhor.

A assertividade e o retorno das ações de 
marketing são de fundamental importância 
em um ambiente de alta competição. É pre-
ciso calcular as ações na medida certa para 
evitar o uso de um esforço desnecessário em 
campanhas de menor porte. Somente com o 
uso da tecnologia é possível reunir todas as 
informações sobre os hábitos e preferências 
dos clientes e identificar a melhor estratégia 
para atingi-los. Este é o sonho das operadoras 
que buscam maior precisão em suas campa-
nhas de marketing. 

Para extrair o máximo dessas informa-
ções, é necessário o uso de tecnologias que 
proporcionem análise e cruzamento de da-
dos. O diferencial é obter de uma avalan-
che de dados a definição do que é melhor: 
ganhar o cliente a todo custo? Disputá-lo 
com subsídios ou simplesmente perdê-lo? 
Saber se, por exemplo, no médio prazo, o 
grande negócio de hoje pode se transformar 
em um grande prejuízo amanhã.Tudo isso, 
para obter um efeito imediato nos negócios: 
aumentar a rentabilidade.

“O objetivo do SAS é maximizar o valor 
do cliente, oferecendo todo o conhecimen-
to necessário para entendê-lo melhor. Suas 
soluções possibilitam melhorar a asserti-
vidade das ofertas, ou seja, há muito mais 
chances de acertar”, aponta Celso Chapi-
notte, Diretor-Regional do SAS, respon-
sável pela vertical de telecomunicações no 
Sul da América Latina. 

Karen Joslyn, diretora de soluções do 
SAS, acrescenta que “o desafio é, além de 
gerar a lucratividade no cliente, preservá-
la. Só um diferencial competitivo baseado 
em serviços exclusivos pode reter os clien-
tes que interessam e geram lucro”. Para ela, 
a capacidade de analisar os resultados das 

destaque

  A MOVIMENTAÇÃO DO SETOR

O mercado brasileiro de telecomunicações tem proporções 
gigantescas. Em telefonia fixa, o país conta hoje com 40 
milhões de linhas (ante 38,80 milhões em 2002); enquanto 
a telefonia móvel tem 65,61 milhões (ante 34,88 milhões em 
2002). Dados do UIT 2004 apontam que o Brasil tem 3,5% 
dos telefones fixos do mundo e 3,8% dos celulares. 

Na América Latina, essa porcentagem sobe para 44,8% na 
fixa e 39,2% nos celulares. O Brasil é o sexto país do mundo 
em telefonia móvel, atrás de China e EUA, mas na frente de 
países como o Reino Unido, a Índia e a França. Já em Banda 
Larga, o país passa por uma rápida expansão, partindo de 
530 mil assinaturas em 2002 para 2,4 milhões no segundo 
quarto de 2005.

Não é à toa que é um dos setores preferidos do SAS. A 
companhia tem no segmento sua maior fatia de crescimento 
em receita no Sul da América Latina. O desempenho na 
região acompanha as tendências no mundo inteiro. “É um 
dos alvos prioritários. E os resultados têm sido significativos. 
Só na região de Argentina, Brasil e Chile esperamos 
para 2005 uma alta de 50%”, revela Celso Chapinotte, 
Diretor-Regional do SAS, responsável pela vertical de 
telecomunicações do Sul da América Latina.

O conhecimento do perfil do público-alvo e de suas 
preferências define grupos suscetíveis ao cross-selling
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campanhas em tempo real é também um 
ingrediente fundamental para o sucesso. “A 
assertividade tem um impacto muito maior, 
pode-se reajustar uma campanha e analisar 
o resultado”, completa.

Inteligência, 
na prática 
A gestão inteligente permeia diversas áreas 
da Brasil Telecom. Usuária do SAS desde 
2004, a companhia apostou nas soluções de 
Inteligência Analítica como forma de enten-
der melhor sua carteira de clientes, otimizar 
a atuação e proteger-se ante a competição 
feroz do mercado.

“Buscamos uma atuação pró-ativa com os 
clientes. A segmentação comportamental é o 
ponto mais básico e mais significativo para 
o sucesso de uma operadora, só assim as in-
formações podem ser usadas para melhorar 
o desempenho de toda a companhia”, revela 
Carlos André Reis Pinheiro, coordenador de 
TI da Brasil Telecom.

A definição de grupos de clientes foi a 
base para uma série de ações dentro da com-
panhia. Com isso, as campanhas de marke-
ting direto obtiveram melhora sensível em 
sua assertividade. “As soluções aumentam 
nosso arsenal para atuar no mercado. Seja 
em um momento de defesa, com blindagem 
de clientes contra a concorrência, ou para 
o cálculo de possibilidade de abandono dos 
serviços. Na outra ponta, para a criação de 
modelos de aquisição ou para a definição de 
clientes indesejados”, acrescenta.

O score de propensão definido pelas solu-
ções SAS também é utilizado para cálculo do 
risco de inadimplência. “As funcionalidades 
dão respostas práticas, nem sempre fáceis de 
serem implementadas, mas direcionadas aos 
negócios. Isso facilita a cooperação entre as 
áreas e a otimização da atuação da compa-
nhia”, ressalta Carlos André.

Aproveitando o escopo de serviços ofere-
cidos pela operadora, a solução também foi 
utilizada para a definição de perfis propensos 
ao cross-selling. Assim, a canibalização, ou-

PINHEIRO, da Brasil 
Telecom: : Inteligência 
Analítica aumenta  
o poder de atuação  
no mercado
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destaque

tro grande dilema do segmento, é suavizada 
pelas análises via modelos de correlação e 
implementação de ações específicas e ade-
quadas ao negócio. 

“É um passo além da concorrência. É di-
fícil alguma empresa calcular, numa cam-
panha para a adoção de telefonia móvel, o 
quanto isso vai impactar na sua receita da te-
lefonia fixa. E ainda, como vem sendo muito 
comum, ignorar que a forte adoção em ADSL 
vai prejudicar a renda em ligações de longa 
distância. Já que a perda é inevitável, que seja 
para mim mesmo”, conclui.

De olho nos clientes
Na operadora de telefonia celular Vivo, a ado-
ção de soluções de Inteligência Analítica tam-
bém contribuiu para uma análise mais acer-

tada de seus dados e definição de estratégias 
fundamentais para garantir uma boa posição 
no ranking. Afinal, não é tarefa fácil avaliar os 
dados da maior prestadora de serviços de tele-
comunicações móveis do Hemisfério Sul e entre 
as 10 maiores no ranking mundial, com mais de 
29 milhões de clientes em todo o Brasil.

“Para uma operadora, é imprescindível 
o uso de soluções de gestão avançada. Esse 
mercado é terrivelmente complexo: são mi-
lhões de clientes, com centenas de milhares 
de transações por dia em um dos segmentos de 
maior competição. Além disso, são oferecidos 
inúmeros produtos e as campanhas de marke-
ting acontecem simultaneamente. Na prática, 
precisamos atuar como se fossemos uma mer-
cearia de bairro, isto é, estar o mais próximo 
possível de nossos clientes, conhecê-los um 
a um. Hoje, é obrigatório ter Inteligência de PORTELA, da Vivo:  

é importante estar 
mais próximo possível 
dos clientes
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Negócios e, por isso, somos um grande cliente 
de soluções SAS”, aponta Guilherme Portela 
Santos, Vice-presidente de Clientes da Vivo. 

A companhia conta com centenas de mo-
delos predefinidos para analisar os dados ob-
tidos nos diversos centros e orientar sua atua-
ção. “Eles abordam questões como a definição 
de propensão à compra, ao cross-selling, bem 
como estratégias de aquisição preditiva, de 
previsão de churn, no pós e pré-pago, credit 
scoring e score de comportamento. Enfim, 
esses são apenas alguns exemplos que nos 
permitem classificar o cliente de maneira 
diferenciada, seja ele quem for, e garantir 
sua lucratividade”, explica Portela. 

O executivo entende ser a tecnologia a 
base da atuação da operadora. “Hoje, 100% 
das nossas operações estão baseadas em 
tecnologia da informação, tanto no front-
office quanto no back-office. Áreas como 
atendimento ao usuário, por exemplo, têm 
marcada a atuação da Inteligência de Negó-
cios. A solução SAS rastreia todo o processo 
de interação do cliente com a Vivo, seja por 
meio do uso do celular ou do contato com 
nosso atendimento, sempre buscando uma 
ação antecipada, mais do que reativa, ten-
tando identificar oportunidades de negócios 
ou de soluções de eventuais problemas que 
ocorram”, diz.

Portela acrescenta que são recebidas, dia-
riamente, cerca de 2 milhões de chamadas no 
call center, feitas por 17 mil colaboradores. A 
idéia, continua, é analisar cada contato in-
dividualmente em busca da melhor respos-
ta. Ele ressalta ainda que a proximidade e a 
interação entre as áreas de negócios e a de 
tecnologia da informação são grandes, en-
volvendo todos os setores da empresa com 
as soluções de gestão inteligente em outro 
patamar. “A área de negócios tem de ser o 
driver das soluções de TI. Para se ter uma 
idéia, o CIO é o executivo com o qual mais 
falo na companhia”, completa.

Experiência replicada 
A experiência da operadora celular TIM com 
Inteligência Analítica também gerou resul-
tados positivos. Um dos maiores desafios do 

seu uso foi a implementação do conceito de 
Balanced Scorecard. A operadora começou a 
estruturar o projeto há cerca de 1 ano e meio, 
com base na tecnologia SAS por oferecer va-
riadas funcionalidades e flexibilidade.

Patrizia Alfiero, diretora de Planejamen-
to Estratégico da TIM, diz que a tecnologia 
escolhida tornou-se um dos pré-requisitos 
para a operadora que está inserida em um 
cenário de alta complexidade, seja pela con-
corrência acirrada ou pelo tamanho da base 
de clientes. “O histórico de confiabilidade 
entre as duas companhias também foi um 

KAREN, do SAS: 
desafio de gerar 
lucratividade e 
preservá-la
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   RESOLUÇÃO 396 : EXIGÊNCIA OU OPORTUNIDADE?

Um dos pontos de maior confronto no segmento 
de telefonia são os preços. Vinculados a índices 
econômicos, os reajustes nas tarifas das empresas 
atuantes nessa área têm sofrido constantes 
pressões da opinião pública. A Anatel, a agência 
que regulamenta o setor, editou uma resolução 
para refinar suas informações e conhecimentos 
sobre os custos das operadoras. 

De maneira geral, a Resolução 396 é um 
conjunto de normas regulatórias que exige, por 
meio da metodologia ABC (Activity Based-Costing), 
a entrega de um relatório anual com o conjunto 
de informações sobre os custos da companhia, de 
forma acurada e transparente, que deverá passar 
também por um processo de auditoria. O primeiro 
prazo para a entrega está marcado para abril do 
ano que vem, 2006.

“O ABC é, há tempos, apontado como uma das 
melhores práticas em gestão de custos. Agora, com 
a norma, deixa de ser apenas uma recomendação 
de consultoria para tornar-se uma obrigação 
ditada pela Anatel”, relata Carlos Henrique Rocha, 
sênior manager da consultoria Accenture. Para 
o especialista, não há mais possibilidades de 
postergar esse investimento.

Rocha acrescenta que a norma não precisa 
ser enxergada apenas como mais uma exigência 

do setor. “É também uma oportunidade para as 
operadoras, já que pode culminar num salto de 
gestão. O ABC é a base que pode levar a atuação 
a outro patamar, fornecendo as condições 
para determinar com consistência questões 
relacionadas à rentabilidade por cliente, por 
produto, por serviço ou por canal. Além disso, 
temas como o churn sadio também podem ser 
resolvidos com maior acuidade”, acredita.

“É mais um ponto de compliance importante 
que as operadoras precisam estar atentas. O 
SAS pode auxiliar para fornecer as informações 
financeiras exigidas pela Anatel, com o controle 
de custos tendo a mentalidade de Activity Based-
Costing como pilar”, aponta Karen Joslyn, diretora 
de soluções do SAS. A executiva acrescenta que 
a solução, chamada SAS ABM, não tem restrições 
em relação à atuação vertical da companhia e tem 
flexibilidade suficiente para suportar a grande 
massa de dados.

Atualmente, utilizam a solução SAS ABM 
(Acitivity-Based Management) no segmento de 
telco empresas como CA Nacional Telefonos 
de Venezuela, Omnitel Telecommunication 
Network, OJSC MGTS (de Moscou), Saudi 
Telecom, France Telecom, MCI, Vodafone, Sprint 
e Telefonica Data Group.

fator importante. A matriz na Itália já possui 
o expertise em soluções SAS para otimizar 
sua atuação. Esse conhecimento facilitou a 
parceria no Brasil”, acrescenta. 

Ainda em fase de implementação, o pro-
jeto de BSC pretende oferecer uma visua-
lização da contribuição de todas as áreas 
aos seus objetivos estratégicos. “O resulta-
do imediato é permitir aos diretores acom-
panharem, em seus desktops, o quanto a 

atuação da empresa está sendo coerente e 
alavancando as metas estratégicas, por meio 
do monitoramento de alguns indicadores 
preestabelecidos. Assim, vai ser mais fácil 
corrigir eventuais desvios. A idéia é poder 
ter uma perspectiva para a nossa realidade 
futura, não de uma década, mas para os pró-
ximos 2 ou 3 anos”, relata Patrizia. 

Quando a solução estiver completamente 
instalada, Patrizia acredita que contribuirá 
significativamente para a boa atuação da 
companhia. “Teremos mais fundamentos 
para otimizar a gestão estratégica corpo-
rativa. Acredito que a capacidade de criar 
correlações entre eventos distintos, além da 
realização de análises preditivas confiáveis, 
serão pontos importantes para a TIM no fu-
turo”, conclui. ■

A capacidade de realizar análises
preditivas confiáveis é fundamental
para quem está inserido em um 
mercado altamente competitivo
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inovação

                    A Inteligência Analítica está aprimorando a capacitação dos 
universitários e contribuindo para o refino de pesquisas  POR VINÍCIUS CHEROBINO

 Excelência em
    CONHECIMENTO

I números são os benefícios proporcionados pelo uso da Inteligência 
Analítica no mundo dos negócios. Desde formas mais atraentes 
de dispor produtos em prateleiras para ampliar o consumo nas 
redes varejistas, até previsões complexas de cenários futuros com 
análises de variáveis em qualquer ramo de atividade. Esse recur-

so pode revolucionar estratégias de atuação e direcioná-las de forma a 
extrair o máximo do potencial das informações disponíveis.

As universidades têm encontrado nessas soluções maneiras de apri-
morar sua atuação, seja na área de pesquisa acadêmica, nas análises dos 
dados obtidos em trabalhos de campo, ou maximizando a experiência do 
aluno, que passa a ter contato com a tecnologia utilizada por empresas 
de variados segmentos da economia nacional.

Exemplos de sucesso já estão sendo apresentados por instituições 
como Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Essas universidades desfrutam 
dos benefícios gerados pelo uso da inteligência analítica, agregando 
valor em seus cursos.

Autoridade no desenvolvimento de soluções analíticas, o SAS tem 
uma política estruturada para atender o mercado acadêmico. Em 

sua estratégia de atuação, as universidades representam um seg-
mento importante. “Nosso objetivo para o setor no Brasil, Chile 
e Argentina é expandir, não só o uso, mas o reconhecimento dos 

recursos de inteligência analítica como diferencial para as universida-
des”, relata Andrea Szyfer, Academic Program Manager do SAS Brasil. 

Para a executiva, a aproximação do aluno com a solução que está em 
uso em grande parte do mercado corporativo agrega valor ao futuro pro-
fissional. Entendendo ser essa uma medida importante para preparar, 
de fato, o profissional para a realidade do mercado, Andrea revela que o 
SAS está desenvolvendo um projeto de relacionamento com universida-
des também ligadas à área de negócios. “A idéia é reforçar as parcerias 
com instituições de ensino mais focadas em business, buscando uma 
convergência das necessidades desses dois mundos”, completa. 

inovação | UNIVERSIDADES
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inovação | UNIVERSIDADES

Na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), o 
uso da Inteligência Analíti-

ca tem sido imprescindível para 
quantificar dados da geologia – ciên-
cia que estuda a composição, estru-
tura e evolução do globo terrestre. O 
departamento de geologia é apoiado 
em pesquisas de campo e análises e 
necessita de avaliações quantitativas 
para resultados mais refinados.

José Agnelo Soares, professor do 
departamento pela UFRJ, afirma 
que o uso dessa tecnologia é de ab-
soluta importância para a precisão 
das análises na área de geologia. 
“Temos de observar e interpretar 
qualitativamente, imaginando, pela 
experiência, o modelo de teste mais 
adequado. Hoje, além dessa tarefa, 
foram adicionados à geologia dados 
numéricos, buscando uma avaliação 
mais refinada.”

“A tecnologia é usada em aplicações 
de técnicas estatísticas, na análise de 
dados geológicos e na criação de mode-
los de testes”, explica Agnelo. Para ele, 
as soluções permitem atingir um nível 
de precisão antes impensável. “A possi-

bilidade de aproveitar toda a gama de 
dados que o uso de sondas eletrônicas 
fornece é fantástica”, completa.

Outra característica importante 
é a capacidade de lidar com grandes 
massas de dados. “A robustez é fun-
damental. Antes, estávamos limita-
dos apenas a 300 linhas no conjunto 
de observações sobre cada tema. A 
operação era muito limitada,  impac-
tando imediatamente nos resultados”, 
ressalta. A análise mais depurada, 
continua o professor, foi um auxílio 
importante para maior assertividade 
nos estudos.

Além de avaliar toda a gama de 
conhecimentos obtida no campo de 
pesquisa, a previsão de cenários le-
vou a prática a outro patamar. “Com 
o SAS, podemos gerar interpretações 
variáveis, criando simulações da rea-
lidade, que, baseadas na experiência 
do profissional, podem ser escolhidas 
em busca da ação mais apropriada”, 
acrescenta. Assim, seja para a perfu-
ração de um poço ou para o estudo 
do solo em busca de gás natural, por 
exemplo, a assertividade obteve ga-
nho significativo.

UFRJ usa inteligência em 
análises geológicas
Pesquisas acadêmicas ganham mais agilidade  
e precisão com soluções analíticas
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O curso de extensão que ende-
reça segmentação de clien-
tes e gerenciamento de ris-

co, com duração de quatro meses, foi 
uma das primeiras experiências do 
uso de Inteligência Analítica dentro 
da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. Utilizando so-
luções SAS há mais de três anos, o 
curso é ministrado pelos professores 
Hugo Azevedo e Sérgio Côrtes e tem 
entre seus objetivos trazer a realidade 
do mercado para as salas de aula.

“A maior parte dos alunos, cerca 
de 80%, é formada por profissionais 
de empresas e consultorias, e o res-
tante por representantes de insti-
tuições de pesquisa. Todos eles têm 
em comum a intenção de aprender 
como analisar informações presen-
tes em bancos de dados e utilizá-las 
para gerar novos conhecimentos que 
auxiliem na tomada de decisões de 
negócios. É nesse momento que a In-
teligência Analítica entra em cena”, 
relata Azevedo. 

O professor explica que como a de-
manda por soluções que suportam o 
processo decisório nas empresas sur-

ge obrigatoriamente de um problema 
real de negócios, o foco do curso está 
em mostrar essa realidade ao aluno. 
“Cerca de 40% do curso é ministra-
do no laboratório. As soluções SAS 
são utilizadas para combinar a teo-
ria com a prática, permitindo que os 
alunos analisem situações baseadas 
em problemas reais, com o objetivo 
final de responder a uma questão de 
negócios ou otimizar um determina-
do processo de negócios”, explica.

Para Azevedo, o diferencial da 
solução está na grande quantidade 
de técnicas analíticas oferecidas e na 
capacidade de lidar com o montante 
de dados gerados por uma empresa. 
Além disso, outro importante bene-
fício da tecnologia é o fato de ela ser 
capaz de incorporar diversos concei-
tos de negócios.

“As funcionalidades para geren-
ciamento de riscos ou para definir 
uma segmentação de clientes, por 
exemplo, agregam muito valor a 
quem busca uma solução com visão 
de negócios. Acima de tudo, a capa-
cidade de fazer análises preditivas é 
única no mercado”, completa. ■

PUC-RJ leva mercado
para sala de aula
Curso de extensão conta com o apoio de  
tecnologia SAS para simular a realidade dos negócios
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negóciosnegócios | CONE SUL

Em franco crescimento e marcado pela 
competitividade, o mercado Cone Sul 
traduz-se como um grande filão em 

todos os setores da economia. As empresas 
que integram esse cenário promissor desper-
taram para o investimento em tecnologia da 
informação, em especial soluções analíticas, 
com o objetivo de enxergar corretamente as 
estratégias de negócios. 

O Cone Sul está inserido na segunda re-
gião que mais cresce no mundo, a América 

Latina. Com mais de 
30 nações no terri-
tório e mais de 500 
milhões de habitan-
tes, ela é vista com 
bons olhos por inves-
tidores. Em 2004, o 
mercado de TI movi-
mentou US$ 123 bi-
lhões e a expectativa 
é de totalizar mais 
de US$ 130 bilhões 
em 2005. 

Estudos do insti-
tuto Gartner apon-
tam que no seg-
mento de Business 
Intelligence (BI), o 
mercado ainda tem 
muito para crescer 
na região. Cerca de 

52% dos executivos elegeram a tecnologia 
da informação como foco de seus investi-
mentos em 2008. “Em primeiro lugar, a 
América Latina está investindo em melho-
ria das soluções de segurança, em segundo 
nas de processos de negócios e em terceiro 
nas de BI”, diz Ione de Almeida Coco, Vice-
presidente do Programa para Executivos da 
América Latina, do Gartner. 

A “Future of IT Latin America – Acele-
ration Growth” (Futuro da TI na América 
Latina - Aceleração do Crescimento), pes-
quisa realizada pelo Gartner e divulgada em 
agosto deste ano, analisou as tendências e o 
grau de consolidação das tecnologias. Entre 
os dados do levantamento, BI apresenta-se 
como uma das tecnologias que estará con-
solidada nos próximos dois anos. O resul-
tado revela a determinação das empresas 
em busca de recursos inteligentes para gerir 
seus negócios.

De acordo com Milton Isidro, Diretor 
Geral SAS Brasil e Sul da América Latina, 
a razão para a atual demanda da região 
por soluções analíticas está principalmente 
na percepção de que são essenciais para o 
desenvolvimento dos negócios no contexto 
globalizado. Além disso, o mercado alcan-
çou uma maturidade a partir dos anos 90, 
quando voltou-se para investimentos em in-
fra-estrutura e criou o conceito de que eles 
precisam ser rentabilizados. 

A FORÇA DO 

                                           Demanda por soluções analíticas avança nesse 
mercado para vencer a concorrência no cenário globalizado   POR FABIANA LOPES

CONE SUL

ISIDRO, do SAS 
Brasil e Sul da A.L.: 
os investimentos 
precisam ser 
rentabilizados
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Os benefícios pro-
porcionados pelo uso 
desse tipo de tecno-
logia têm caído como 
uma luva para as com-
panhias da região. 
Entre eles, encontrar 
novas alternativas 
para traçar estraté-
gias, reduzir riscos 
de perdas, aumen-
tar ganhos, fidelizar 
clientes e entender 
suas necessidades. 
Além disso, perceber 
quais novos negócios 
podem ser conquis-
tados, aumentar o 
nível da ef iciência 
operacional e apri-

morar os processos de 
execução dos projetos e atendimento.

Ione confirma que tecnologias de inteli-
gência de negócios estão cada vez mais pre-
sentes na estratégia das empresas da Amé-
rica Latina. A necessidade cada vez mais 
urgente de conhecer melhor o cliente, além 
da pressão pelo retorno dos investimentos 
em TI (ROI) justificam essas escolhas na 
opinião da analista do Gartner. “A única for-
ma de mostrar esse retorno de investimento 
é por meio do BI”, diz. 

Características próprias
Brasil, Argentina e Chile são mercados de 
relevância para o SAS no Cone Sul. Cada um 
deles tem características diferentes, espe-
cialmente por estarem diretamente ligados 
às movimentações da economia e da políti-
ca. No bolo de participação, o Brasil repre-
senta 57% do mercado da América Latina 
para o SAS, a Argentina 5% e o Chile 3%. 
No entanto, é preciso considerar o tamanho 
de cada país.

A estabilidade econômica da qual o Brasil 
vem desfrutando também é um dos fatores 
que tem contribuído para o seu destaque na 
região. “Embora ainda haja uma política com 
taxas de juros altas, há uma maior demanda 
por eficiência operacional”, completa Isidro. 

O país representa 80% dos negócios realiza-
dos pelo SAS no Cone Sul.

De acordo com André Petroucic, Country 
Manager do SAS Chile, o mercado chileno 
está crescendo cerca de 6% ao ano e a con-
corrência é cada vez mais acirrada. Lá, não 
há protecionismo. O Chile foi o primeiro país 
da América Latina a abandonar o modelo de 
substituição de importação. Por esse motivo, 
as companhias estão investindo em soluções 
analíticas de modo a traçar suas estratégias de 
negócios. Elas querem ganhar espaço em uma 
economia marcada por empresas nacionais e 
multinacionais que convivem sob as mesmas 
regras e com os mesmos benefícios. 

Mesmo nos anos 80, quando a crise da 
dívida externa atingiu a região, a economia 
chilena cresceu 4,2% ao ano, um desem-
penho melhor do que a do Brasil, com alta 
de 2,2%, e Argentina com queda de 1%. Na 
década seguinte, todos obtiveram melhora 
significativa, mas o Chile continuou à frente 
com o seu índice de crescimento rondando 
os 6%, o Brasil com 2,5% e a Argentina com 
2,4%. “A expectativa de crescimento neste 
ano para o SAS é de mais de 50%”, afirma 
Petroucic, referindo-se ao mercado chileno. 

No caso da Argentina, a crise enfrentada 
nos anos de 2001 e 2002 provocou atraso na 
adoção de soluções de TI. Mas o momento de-
monstra uma estratégia de recuperação, se-
gundo Luis Galeazzi, Country Manager SAS 
Argentina.“Todo investimento está baseado 
em um estudo da rentabilidade final”, afirma 
o executivo, referindo-se ao funcionamento 
das soluções SAS. Segundo ele, esse concei-
to está totalmente ligado à atual situação do 
mercado argentino que corre para recuperar 
o tempo de estagnação econômica. 

Atuação de peso
Até então, o SAS tem atendido apenas grandes 
empresas com faturamento superior a US$ 
500 milhões. Esse perfil abrange 120 compa-
nhias no Cone Sul, sendo que 65 delas utilizam 
soluções SAS. A atual intenção é estender a 
oferta de produtos e serviços para organiza-
ções de menor porte por meio de canais. Para 
isso, de acordo com Milton Isidro, o SAS vem 
treinando parceiros há dois anos. “A proposta 

negócios | CONE SUL

GALEAZZI, do SAS 
Argentina: momento 
de recuperação  
da economia
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Pesquisa realizada pelo Gartner em agosto deste ano apontou que o mercado de BI está em fase de 
consolidação. De acordo com o estudo, esse segmento cresceu mundialmente 12% em 2004. Em 2003, a 
receita havia sido de US$ 1,9 bilhão, valor que saltou para US$ 2,1 bilhões em 2004. A expectativa é que até 
2009 a média anual de expansão seja de 7,4% para o setor.

O levantamento do instituto mostra ainda que o SAS cresceu 6,6% na comparação de 2003 para 2004, 
ficando na frente da Microsoft e da Cognos. O cenário determinou um market share de 15,8% em 2004 e a 
venda de novas licenças saltou de US$ 313 milhões para US$ 333,6 milhões. 

Esse movimento do mercado deve-se à popularização do setor em paralelo à iniciativa de adoção de 
soluções de avaliação do negócio. Entre as seis empresas analisadas pelo Gartner, a venda total em novas 
licenças foi de US$ 2,1 milhões. Em 2003, a mesma análise registrou um total de US$ 1,8 milhão.

MERCADO EM MOVIMENTO 

é criar canais de valor agregado”, revela.
Marcelo Brito, Gerente de Alianças SAS 

Brasil e Sul da América Latina, diz que, no 
total, o mercado Cone Sul já possui 15 par-
ceiros, sendo 10 no Brasil, três na Argentina 
e dois no Chile. “O foco está no Brasil devido 
ao potencial de negócios e oportunidades”, 
diz Brito. Em território nacional, são cerca 
de 500 empresas focadas por meio dos canais 
SAS, enquanto na Argentina e no Chile são 
aproximadamente 60 empresas.

Atualmente, o SAS reúne um forte time 
de parceiros no Brasil, contando com as 
principais empresas integradoras de Bu-
siness Intelligence e Business Analytics. 
Entre eles estão AUM Consultoria, Control 
Banc, Core Synesis, Develop, Grupo Assa, 
HB Global, Tivit, Relacional, Meta Infor-
mática e Procwork. 

Perspectivas animadoras  
O futuro reserva resultados positivos para 
o SAS. De acordo com o Diretor Geral do 
SAS Brasil, a expectativa de crescimento da 
companhia para o próximo ano no mercado 

Cone Sul é de 40%. Trata-se de uma esti-
mativa animadora, considerando que em um 
estudo da IDC, Brasil, Argentina e Chile re-
presentam 42%, 7% e 4% do mercado de TI 
da América Latina, respectivamente. 

“O maior desafio do SAS nessa trajetória 
é mostrar ao mercado que soluções de inte-
ligência corporativa vão além do Business 
Intelligence e relatórios de performance”, 
diz André Petroucic. Segundo ele, é preciso 
deixar claro para o executivo como é possí-
vel trabalhar com as informações, de forma a 
gerar inteligência competitiva. Milton Isidro 
complementa afirmando que, além disso, é 
necessário trabalhar a maturidade do mer-
cado para que os clientes possam escolher o 
melhor caminho.

Para Isidro, as empresas da região têm de 
perceber que estão inseridas em um merca-
do globalizado, que se torna cada vez menos 
acessível para os que não caminham junto 
com a evolução da tecnologia da informação. 
“É preciso também manter os clientes e cres-
cer em receita, baseado na estratégia de alto 
valor”, completa Luis Galeazzi.

As iniciativas para atingir as metas no 
Cone Sul são muitas, mas a principal delas é 
entender o valor do mercado e a necessida-
de dos clientes para atingir seus objetivos. 
Além disso, é preciso conhecer o mercado 
e o cliente que se está prospectando. Nessa 
batalha, somente é possível sair vencedo-
ra a empresa que detém uma dobradinha 
invencível: profissionais qualificados e so-
luções avançadas. ■

O mercado globalizado é  
cada vez menos acessível às 
empresas que não caminham 
juntas com a evolução da 
tecnologia da informação
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mercadomercado | GOVERNO

Armazenar, tratar, consolidar, cruzar 
e transformar em conhecimento de 
valor estratégico informações prove-

nientes de diversas fontes. Mais do que isso, 
dados de enorme volume, conteúdo, impor-
tância e aplicações distintas. Eis a realidade 
que desafia grandes empresas e instituições 
públicas. Não basta dispor de informação. É 
preciso torná-la acessível, útil e íntegra. 

Dentro da estratégia de operar no mercado 
verticalmente, o SAS atua no setor governa-
mental com soluções analíticas que começam 
a ser percebidas como essenciais nas compa-
nhias públicas e privadas. Mas, na área públi-
ca, que trabalha com enorme quantidade de 
informação,  no mínimo alguns terabytes, elas 
são sucesso garantido. A tecnologia evita, em 
última análise, que a gestão eficiente dos pro-
cessos esbarre nos sistemas legados e, ainda, 
na falta de soluções inteligentes.

Não por acaso, pesquisa recente, do  
Gartner, revela que, apesar de timidamente, 
o investimento do Estado em TI vem cres-
cendo. Em 2004, ele evoluiu 1,4% em relação 
a 2003 e deve registrar alta de 2,54% em 
2005. “O governo é o principal mercado de 
TI no Brasil, situação que deve se manter nos 
próximos anos. Mas os sistemas são obsole-
tos e os serviços precisam dar um enorme 
salto, em produtividade e qualidade”, avalia 
Norberto Torres, professor titular do Depar-
tamento de Informática e Métodos Quanti-

tativos (IMQ) da Escola de Administração 
de Empresas da FGV (Fundação Getúlio 
Vargas) em São Paulo (EAESP-FGV).  

A movimentação no setor governamen-
tal é claramente em busca da revisão de pro-
cessos e controle de informações para evitar 
fraudes e preservar a arrecadação. Estudo 
realizado, no final do ano passado, pela IDC 
(International Data Corporation), indica que 
20% dos entrevistados do governo federal 
apontam a área de operações como a que re-
ceberá mais investimentos, tática para otimi-
zar o processo de arrecadação de impostos e 
minimizar o risco de evasão de receita. 

O diretor da Vertical de Governo do SAS, 
André Petroucic, explica que a principal ação 

                                 Em busca de transparência, empresas do setor público 
investem em tecnologias para aprimorar o controle de processos  POR FABIANA LOPES

Governo adere à
gestão de resultados 

TI NA ÁREA DE GOVERNO

1ª GERAÇÃO DE TI 2ª GERAÇÃO DE TI 3ª GERAÇÃO DE TI 4ª GERAÇÃO DE TI

Empresas

Governos 
Desenvolvidos

Governo
Brasil

O investimento em tecnologia da informação desde recursos mais antigos  
(1ª geração de TI) aos mais modernos (4ª geração de TI) – Fonte: FGV - TECGOV
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da empresa no setor responde à necessidade 
de identificar e eliminar pagamentos de be-
nefícios indevidos, motivados inclusive por 
processos fraudulentos, bem como otimizar 
a arrecadação tributária, monitorando os 
maiores contribuintes e identificando possí-
veis casos de evasão fiscal. O executivo con-
sidera, porém, que o desafio para o governo 
tem origem na existência de muitas fontes de 
informação, na maior parte das vezes, disper-
sas em diferentes órgãos governamentais. 

Integrar é preciso
Fora das bases de dados organizadas, nas 
empresas e instituições, o acervo disperso di-
ficulta o diálogo entre os sistemas e, por con-
seguinte, o fluxo das informações, algumas 
delas de vital importância para os negócios, 
entre os vários setores. Esse tem sido um dos 
grandes desafios da área de governo, espe-
cialmente em razão do legado existente.

No esforço de integração, uma das es-
tratégias do SAS é criar, com uma solução 
auditável, uma base consolidada e segmen-
tada, sem duplicidade de informação, que 
permite aferir resultados e trabalhar com 
projeções para a identificação de possíveis 
desvios fora do procedimento considerado 
normal. Assim, é possível identificar frau-
des na distribuição de benefícios sociais ou 
sonegação de impostos. 

Em relação à arrecadação tributária e 
pagamentos de benefícios sociais, Petroucic 
acrescenta que em um país com cerca de 180 
milhões de habitantes, é impossível controlar 
os processos sem uma solução de inteligên-
cia analítica. O uso da tecnologia torna-se 
cada vez mais imprescindível para viabilizar 
a transparência tão necessária ao bom de-
sempenho do país. 

“Trata-se de uma ação em cadeia. Sem 
tecnologia, a máquina administrativa em-
perra e descamba para a ineficiência, com 
prejuízo das relações com a sociedade, ante 
a perda de qualidade dos serviços públicos. 
Ao custo social somam-se as perdas de ordem 
econômico-financeira, que levam à baixa 
competitividade da economia. O resultado 
é a má distribuição da renda e a queda do 
padrão de qualidade de vida dos cidadãos”, 
resume Torres, da FGV.

Maira Petrini, professora do Departa-
mento de Informática e de Métodos Quan-
titativos Aplicados à Administração, tam-
bém da FGV, constata que o governo é um 
dos segmentos que mais investem em TI no 
Brasil, com prioridade em sistemas de segu-
rança. As Secretarias de Fazenda, segundo 
ela, mantêm-se na dianteira.

Mas, quando o assunto é governo, é pre-
ciso considerar a questão da segurança, o 
que inclui acompanhamento dos proces-
sos, principalmente quando o país passa 
por crises políticas. “Dia a dia, porém, no 
governo, fica mais evidente a melhoria de 
qualidade na gestão dos processos, graças à 
opção pela transparência”, reconhece Maira, 
embora admita que alguns órgãos estão na 
fase inicial.

Outro aspecto que, muitas vezes, impede 
que os projetos de TI saiam do papel é a longa 
jornada enfrentada com as licitações, o que é 
um obstáculo, inclusive, para os fornecedo-
res de tecnologia. As empresas de TI acabam 
sendo prejudicadas indiretamente pela Lei 
866, a chamada Lei das Licitações. 

O entrave das licitações
Maira explica que é comum o processo de 
licitação demandar tempo demais, tantos são 
os entraves burocráticos, com a finalidade de 
evitar fraudes. “O que acontece é que, não 
raro, as negociações se estendem pelo man-
dato seguinte e,com a mudança de comando, 
acabam até suspensas”, diz ela.

Torres, da EAESP-FGV, acredita que, no 
governo, as licitações estão muito compro-
metidas, porque, muitas vezes, a escolha se 
faz por pessoas pouco familiarizadas com a 
tecnologia e a aplicação que ela tem. Outro 

mercado | GOVERNO

Sem tecnologia, a máquina 
administrativa torna-se 
ineficiente, prejudicando a 
qualidade dos serviços públicos 
e as relações com a sociedade
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obstáculo, ele aponta, é a visão limitada e a 
corrupção, que prioriza interesses.

O SAS está trabalhando com diversos se-
tores governamentais, de modo a disseminar 
a cultura das suas soluções. O argumento é 
incontestável: sem modernização do legado e 
controle das informações, não é possível ge-
renciar. E a resposta, positiva, já veio. Entre 
seus principais clientes estão IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), INEP 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Embrapa 
(Empresa brasileira de Pesquisa em Agrope-
cuária), Banco Central, entre outros.

O Banco do Brasil, por exemplo, imple-
mentou a ferramenta de solução analítica, 
com o objetivo de subsidiar as decisões 
de negócios da instituição e controlar os 
custos, nas áreas de produtos, serviços e 
canais de atuação. A iniciativa permitiu a 
gestão de processos que suportam os ser-
viços prestados aos cerca de 21 milhões de 
clientes. São mais de quatro mil postos de 
atendimento e 37 mil terminais de auto-
atendimento espalhados pelo país afora, 
além da gestão de, aproximadamente, 300 
produtos oferecidos ao mercado.

Cláudio Gondim, gerente de custos do 
Banco do Brasil, conta que, até então, não 
existia uma solução automatizada e os custos 
eram apurados pontualmente para atendi-
mento de demandas específicas, o que im-
pedia a melhoria dos processos. Ele explica 
que apesar do tamanho da instituição, o ob-
jetivo é obter dados de cada agência e dos 
clientes, por segmentos de negócio. A partir 
daí, a expectativa é melhorar a qualidade no 
processo decisório, com base no uso de dados 
confiáveis, graças às soluções SAS.

Fazendo escola
Ter disponibilizado o custo das atividades e 
produtos, diferenciado pelos segmentos de 
clientes e canais, é uma das funcionalidades 
viabilizadas pela tecnologia. “Dessa forma, 
a Controladoria pode fornecer informações 
mais refinadas, inteligentes e úteis para os 
gestores da empresa”, diz Jaloretto, Diretor 
de Controladoria do Banco do Brasil.

A implementação do custeio ABC no BB 
mobilizou uma equipe de 18 pessoas, o que 
inclui levantamento de atividades, recursos 
e direcionadores, além da construção da in-
fra-estrutura para suportar a solução SAS. 
Na fase seguinte, o BB poderá acompanhar 
melhor os processos com vistas à racionali-
zação de seus custos.

O modelo desenvolvido pelo Banco do Bra-
sil vem despertando interesse de outras insti-
tuições fora do país. O Banco de Crédito Del 
Perú e o Banco Occidental de Descuento, na 
Venezuela, enviaram representantes ao Brasil 
para observar a experiência e, provavelmente, 
recomendá-la aos respectivos países. ■

PETROUCIC, do SAS:  
é impossível controlar 
processos sem 
soluções analíticas
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A GRANDE TACADA

NEGÓCIOS • Cada vez mais usado como 
forma de estreitar relacionamento e realizar 
negócios, o golfe tornou-se uma preferência 
marcante entre os executivos. Movimentando 
cerca de R$ 100 milhões por ano no Brasil, o seu 
sucesso no mundo empresarial tem inúmeras 
razões, entre elas o fato de proporcionar grande 
satisfação pessoal ao demonstrar o talento do 
jogador em superar obstáculos a cada tacada.

Essas características vão ao encontro dos 
interesses dos golfistas nacionais. De acordo com 
a Confederação Brasileira de Golfe, o. Brasil já 
contabiliza 25 mil jogadores e desses, 34,5% são 
proprietários de empresas e 44,4% são dirigentes 
ou ocupam cargo de gerência nas organizações em 
que trabalham. Não é por acaso que os torneios 
corporativos se multiplicam a cada temporada. 

Atento à tendência da união desses dois mundos, 
golfe e negócios, o SAS engordou a agenda de 
torneios com o SAS Golden Club Golf, realizado 
no Clube de Campo de São Paulo. Também em 
setembro aconteceu o SAS Championship 2005, no 
Prestonwood Country Club, nos Estados Unidos. Em 
campos norte-americanos foram recebidos clientes 
e executivos de empresas parceiras do SAS para 
praticar o esporte. O evento contou com o apoio de 
Roberto Gómez, último campeão brasileiro de golfe.

Acostumado a reunir executivos em torneios 
corporativos, o campeão afirma que o golfe 
fortalece o relacionamento porque, diferente 
de outros esportes, possibilita aos participantes 
jogar e conversar por mais de 4 horas, 
quebrando a formalidade e deixando os 
assuntos de negócios surgirem naturalmente 
sem a barreira física de uma mesa.

Foi o que aconteceu com Fernando Pinto de 
Moura, Conselheiro e Vice-Presidente do Banco 
Alfa, que participou como convidado do último 
Championship promovido pelo SAS. Durante 
um torneio corporativo, teve a oportunidade de 
dividir o campo com o gestor de uma empresa. 
Este estava em dúvida quanto à realização de um 
financiamento. Entre uma tacada e outra, Moura 
expôs suas observações e foi o primeiro passo para o 
fechamento de um ótimo negócio. “O golfe, de fato, 
é uma forte alavanca para o business”,diz.

Na relação entre golfe e negócios, portanto, há 
muitos pontos convergentes. Nesses dois mundos, 
não existem campos iguais para por em prática 
as táticas desenhadas. Por isso, cada partida e 
cada negócio representam novos desafios. Mas há 
estratégias que certamente funcionam mesmo em 
situações distintas para alcançar o maior objetivo: 
sucesso. Definir a melhor delas é a grande tacada.

O golfe, que já contabiliza 25 mil jogadores, ganha destaque no mundo dos negócios
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SAS cresce em dígitos duplos
PERFORMANCE • América Latina e Caribe. Estas são as duas regiões 
em que o SAS registra seu maior crescimento no mundo inteiro. No 
terceiro trimestre de 2005, a companhia obteve aumento em receita na 
casa dos 53%, em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa de 
crescimento, comparada ao trimestre passado, manteve-se, também, 
na mesma base. A expectativa da organização, divulgada em meados de 
junho, era chegar aos 40%.

O Brasil é um dos grandes responsáveis por esse crescimento, contri-
buindo com boa parte do faturamento de toda a região. Exemplo disso 
é que o SAS é o líder do mercado brasileiro de Business Intelligence, 
segundo a IDC, detendo cerca de 17% de market share. Em 2004, o país 
registrou alta recorde de 60%, superando as expectativas da empresa.

Uma das características da companhia na região LACB, em conso-
nância com a atuação no mundo, é a presença em diversas verticais, 
desde retail, utilities e telecomunicações ao setor financeiro, além de 
instituições do mundo acadêmico. Entre seus clientes estão AmBev, 
Banco Popular de Puerto Rico, Banco de la República de Colombia, 
Banco Santander, Brasil Telecom, Bunge, Grupo Accor, Grupo Pão de 
Açúcar, INDEC (the Argentine Census Bureau), Petróleos de Venezuela 
SA (PDVSA), Telefónica de Argentina, Tim do Brasil, Verizon Dominicana 
e Vivo do Brasil.

PESQUISA • O uso de soluções de datawa-
rehouse, que permite administrar e orga-
nizar os dados corporativos de forma 
inteligente, tem auxiliado muitas 
empresas a diminuírem os riscos nas 
tomadas de decisão. É nessa seara 
que o SAS obteve a liderança, de 
acordo com estudo realizado pela 
Editora Série Estudos, edição anual 
da Série Estudos-Tecnologia da In-
formação/Software.

O SAS foi o primeiro colocado em 
datawarehouse, revelando-se como de-
tentor de 25% desse mercado, deixando a 
Microsoft em segundo lugar, com um quarto 
de sua porcentagem. Milton Isidro, diretor geral 
SAS Brasil e Sul da América Latina, afirma que a 
classificação conquistada é motivo de orgulho 
para a companhia e que o fator os impulsiona 
a buscar semelhantes resultados em outros 
segmentos em que atuam. 

A tendência pelo uso desse tipo de tecnolo-
gia revela uma evolução que caminha parale-

lamente à complexidade e à quantida-
de crescente de dados armazenados. 
“As primeiras soluções desenvolvidas 
eram simples, focadas basicamente 
na replicação de processos. Depois, 
evoluíram a fim de integrar todas 
as informações envolvidas em um 
processo de negócio. Agora, partem 

para a integração de tudo, de maneira 
a substituir a gestão departamental pela 

corporativa”, completa Isidro. 
As soluções do SAS, voltadas para esse 

segmento, mapeiam, identificam e formu-
lam processos. Dessa forma, possibilitam 

que o gestor trace um plano específico para o 
seu negócio, baseado nas informações que já 

detêm, mas que até então não estavam orga-
nizadas de modo a serem identificadas como 
parte da atividade fim da empresa.

NO TOPO EM DATAWAREHOUSE 
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O processo de tomada de decisão 
dentro das organizações 
deveria ter como base o ciclo 

de vida da informação, que consiste em 
cinco etapas: levantamento de dados, 
informações, insights, planejamento e 
ação. No entanto, essa visão teórica é 
pouco aplicada no mundo corporativo.

Business Intelligence (BI) é imprescindível 
para as empresas de telecomunicações 
que desejam otimizar o alinhamento 
dos processos de marketing, venda e 
atendimento com necessidades específicas 
dos clientes. Até porque, o objetivo delas 
é aumentar o valor dos clientes atuais, 
retê-los e captar novos. No entanto, 
dados do Gartner apontam que, apesar 
de ser um processo evolutivo, a distância 
entre as ações geradas pelas companhias 
do setor diante da capacidade de dados 
disponíveis ainda é muito grande.

Um dos principais erros dessas 
organizações é acreditar que o 
gerenciamento de todas as informações é 
apenas uma questão de tecnologia. Embora 
as tarefas de coletar, integrar e garantir 
a qualidade dos dados não devam ser 
subestimadas, os principais desafios nesse 
processo são muitos, como a ausência 
de profissionais qualificados para análises 
complexas, pouca absorção dos usuários, 
dispersão de iniciativas dentro da empresa e 
falta de qualidade nos dados transacionais.

Para obter resultados, as empresas 
precisam estruturar centros de competência 
em Business Intelligence, que tenham como 
objetivo a consolidação das iniciativas e 
dos profissionais especializados em BI. 
Esse método permite não só uma melhor 
utilização dos recursos, mas também facilita 
a disseminação do uso do conceito no 
processo decisório e oferece uma visão 

unificada da corporação, consolidando as 
diversas versões de cada departamento. 

Esses grupos são os responsáveis por 
divulgar as competências, os processos e 
as tecnologias necessárias para executar a 
integração de dados, relatórios e análises 
dentro da organização, com rapidez e 
custos eficientes. A disseminação e o uso 
constante do BI como fonte principal de 
informação o tornam uma tecnologia efetiva.

Cada vez mais constante no ambiente 
empresarial, a terceirização também é 
possível quando falamos de centros de 
competência em BI, o que permite maior 
agilidade na implementação, custos mais 
apropriados e flexíveis e acesso às melhores 
práticas do mercado. Para as empresas 
interessadas no investimento em Business 
Intelligence, é importante ressaltar que o 
retorno do investimento vem com o uso 
do conhecimento, adquirido no dia-a-
dia do negócio, e que a terceirização deve 
ser considerada quando se deseja obter 
agilidade, competências especializadas 
e as melhores práticas na indústria.

opinião
Foco em resultados

opinião | PETRONIO NOGUEIRA, ACCENTURE

PETRONIO NOGUEIRA  
é Sócio-Diretor
da Accenture 
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O SAS oferece

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

  JIM GOODNIGHT, CEO OF SAS
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