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demanda

Os editores

TUDO SOB CONTROLE

C ada vez mais crescente entre as verticais da economia nacional, o 
setor de manufatura está desenhando uma trajetória de grandes 
investimentos em Tecnologia da Informação neste ano. De acordo 

com estudos recentes, a área deve alocar cerca de R$ 9 bilhões em TI, sendo 
a maior parte do montante em soluções integradas de gerenciamento e 
controle de processos, além de plataformas inteligentes.

Esse avanço da indústria tem exigido mudanças no cenário corporativo para 
gerir com eficiência um ponto bastante crítico: demanda. Não é tarefa fácil manter 
sob controle todos os processos e ainda atender às exigências do mercado. Para 
isso, é necessário o uso de tecnologias que auxiliem na construção de mecanismos 
inteligentes de análise e previsão. O assunto é tema de destaque na edição deste mês 
e traz os caminhos que estão sendo tomados por empresas que desejam implementar 
um comando avançado, voltado a resultados.

O leitor terá a oportunidade de saber como produção, estoque, logística, preço, 
campanha, investimento e marketing devem estar alinhados e podem ser otimizados 
para o sucesso da cadeia produtiva. Hoje, a tecnologia possibilita até mesmo identificar 
qual etapa desse processo pode significar mais oportunidade de crescimento e maior 
lucro para a organização.

Entre outros assuntos de interesse, SASCOM apresenta nesta edição um panorama 
sobre o mercado de inteligência de negócios. Consultorias e institutos de pesquisas 
revelam previsões e avaliam os resultados do segmento, mostrando como as soluções 
analíticas ganharam a preferência dos gestores que querem garantir posições no ranking 
e ingressar na era da gestão avançada.

O aumento desse setor é muito significativo. Em levantamento recente, 
realizado pela IDC, o segmento de soluções de performance e análise totalizou 
aproximadamente US$ 70 milhões em 2005, no Brasil, e mundialmente movimentou 
US$ 10 bilhões com consultoria para implementação de pacotes. Prova de que o 
comando nas empresas está-se tornando cada vez mais inteligente para que possa 
atingir resultados e conquistar objetivos. 
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ponto de vista | LEIGH PARKINSONponto de vista
                   O mercado de energia elétri-
ca no Brasil, de acordo com o Ministério 
das Minas e Energia, cresce 4,5% ao ano, 
devendo ultrapassar a casa dos 100 mil 
MW em 2008. Os investimentos no mé-
dio prazo no setor devem integrar o plane-
jamento orçamentário do governo como 
resposta à demanda do mercado consu-
midor. Embora esteja afastada a hipótese 
de um novo apagão, como o registrado 
em 1999, em importantes capitais brasilei-
ras, como São Paulo, Brasília, Rio de Janei-
ro e Belo Horizonte, o gerenciamento do 
mercado de energia ainda preocupa. 

Para apresentar a solução BookRun-
ner® ao mercado brasileiro de energia, es-
teve no Brasil, em maio deste ano, Leigh  
Parkinson, principal consultor da em-
presa Risk Advisory, divisão do SAS, que 
mantém sede no Canadá. Com sua expe-
riência focada principalmente no mercado 
norte-americano, o executivo explicou à  
SASCOM, em entrevista exclusiva, porque 
é tão importante entender os padrões de 
suprimento e demanda de energia para 
oferecer uma solução ao mercado que 
seja capaz de prever as exigências futu-
ras. Também abordou o conceito de hed-
ging, mecanismo de redução de riscos, que 
tem por finalidade proteger as empresas 
de eventuais perdas resultantes do aumen-
to do valor de suas obrigações ou da re-
dução do valor de seus bens.   
POR SILVIA ANGERAMI

Previsão alinhada
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SASCOM: Qual é o objetivo da sua 
visita ao Brasil?
LEIGH PARKINSON: Essa é a minha 
primeira visita ao Brasil. Vim conhecer 
melhor o mercado de energia latino-
americano, apresentar nossa solução 
BookRunner® e conhecer a CPFL Energia, 
que tem suas origens na Companhia 
Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, 
onde mantive reuniões de trabalho. 

SASCOM: Qual é a principal 
preocupação que impacta os gerentes 
do mercado de energia em todo o 
mundo e como as soluções do SAS 
podem ajudá-los?
PARKINSON: Conheço melhor o 
mercado norte-americano. Quando 
falamos na área de energia, em primeiro 
lugar, é preciso definir uma série de 
variáveis, que tipo de combustível, 
além de levar em consideração a crise 
desse setor. As principais preocupações 
das companhias de energia é como 
gastar menos, e como recuperar os 
investimentos demandados pela área, 
que em geral são de longo prazo. 
O objetivo delas é maximizar esses 
investimentos. O SAS tem soluções 
completas, ou seja, oferece processos 
analíticos muito extensos, assim 
como recursos muito flexíveis para 
atender os requisitos dos clientes e 
ajudá-los a gerenciar toda espécie de 
exposição a riscos. A solução do SAS 
pode ajudar nas previsões de riscos de 
investimento, acesso ao suprimento, 
crescimento de demanda e também na 
aquisição de commodities. Além disso, 

oferece facilidades que se adaptam 
aos requisitos do cliente. Existe um 
aumento muito grande de consumo de 
energia e os preços podem impulsionar 
o investimento em ativos, em um 
ambiente favorável para esse tipo de 
commodities e a solução do SAS é 
capaz de fazer previsões mais precisas, 
ajudando as empresas a maximizar  
os investimentos. 

SASCOM: Por que é tão importante 
entender os padrões de suprimento  
e de demanda de energia para  
oferecer uma solução ao mercado  
que seja capaz de prever as  
exigências futuras?
PARKINSON: O planejamento 
leva em conta cenários potenciais 
consistentes e, é claro, a influência 
do comportamento humano. Todo 
bom modelo considera milhares de 
situações possíveis, levando em conta a 
percepção do mercado e a entrada de 
todos os fatores capazes de impactar 
no resultado final, como, por exemplo, a 
cultura do risco. Qual seria a tolerância 
ao risco aceita por determinada cultura? 
Quanto mais aberta e mais flexível for 
a arquitetura da solução utilizada, mais 
precisa será a previsão. As vantagens 
dessa estimativa são evidentes: quanto 
melhor ela for, mais as empresas 
conseguirão aprimorar seu rendimento 
e conseguirão reter seus clientes. 

SASCOM: Como as grandes empresas 
de energia lidam com projeções de 
demanda de energia e receita, e o que 
significa para elas contar com precisão 
adicional em suas projeções?
PARKINSON: Quanto mais precisa for 
a sua previsão, você poderá melhor 
atender os seus clientes e conseguirá 
retê-los mais facilmente. Não é uma 
bola de cristal. Em geral, você coloca 
os dados nesses modelos e quanto 
mais precisa e completa for a entrada 
deles, mais acertada será a saída da 
previsão de como os preços irão se 

ponto de vista | LEIGH PARKINSON

Em um cenário de aumento 
muito grande no consumo de 
energia, a solução do SAS é 
capaz de fazer previsões mais 
precisas para ajudar as empresas 
a maximizar seus investimentos
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comportar. É um processo ao mesmo 
tempo simples e complexo. Se você 
é o vendedor daquela mercadoria, 
seu instinto humano vai encorajá-lo a 
acreditar que os preços irão subir, se 
você é comprador, o mesmo instinto 
humano vai levá-lo a acreditar que os 
preços vão baixar, como se o processo 
de compra e venda fosse realizado em 
uma espécie de “caixa preta”, como 
acontece com alguns sistemas. Mas 
eles não apresentam a flexibilidade 
de acompanhar o movimento do 
comércio de energia, que é algo que 
muda o tempo todo. Dessa forma, o 
cliente pode configurar o modelo da 
maneira que mais se adaptar às suas 
necessidades específicas.

SASCOM: Falando em riscos de medida 
e de gerenciamento, como as soluções 
do SAS podem trazer vantagem 
competitiva aos seus clientes?
PARKINSON: Para portfólios grandes e 
complexos de energia, o BookRunner®,  
representa uma plataforma completa 
de gerenciamento de risco, para front, 
middle e back-office. O BookRunner® 
fornece a captação extensiva da transação 
de produtos da energia, incluindo a 
granularidade de hora em hora para 
transações da eletricidade. Além disso, 
uma grande variedade de relatórios 
padrão permite a disseminação da 
informação a todas as partes envolvidas. 
As potencialidades da conformidade da 
política de gerência do risco incluem 
confirmações, relatórios de exame, de 
crédito, módulos de gerência colateral e 
de estabelecimento, que fornecem um 
ambiente robusto para operar de maneira 
eficaz, nos fundos de hedge. 

SASCOM: Como funcionam os  
fundos de hedge e como as empresas 
se beneficiam deles? 
PARKINSON: Enquanto muitas 
empresas de serviços estão adotando 
práticas de hedging – um mecanismo 
de redução de riscos, que tem por 

finalidade proteger as empresas 
de eventuais perdas resultantes do 
aumento do valor de suas obrigações 
ou da redução do valor de seus bens 
–, ainda não existe um consenso na 
indústria sobre como a prática deve ser 
implementada e quem deve decidir o 
formato do programa e seus objetivos 
finais. Existe uma grande variedade de 
respostas e opiniões sobre esse tema, 
especialmente no ambiente atual de 
flutuação dos preços de commodities 
e os novos e não tradicionais fundos 
de hedge nos mercados. Em relação às 
diferenças de opinião, parece que o 
mecanismo de hedging está ganhando 
“momentum”, como um programa de 
escolha do setor elétrico e de  
utilities. Uma pesquisa realizada 
recentemente pela Risk Advisory 
apontou que as empresas já enxergam 
o hedge como uma ferramenta valiosa, 
mas ainda têm opiniões diferentes 
sobre a sua implementação. 

SASCOM: Fale sobre a solução 
BookRunner®. Você acredita que ela 
pode ajudar as empresas de energia no 
Brasil e de que forma?
PARKINSON: O BookRunner® oferece 
a possibilidade de lidar e capturar 
vários tipos de transação e todos os 
produtos da energia, incluindo óleo, 
gás natural e eletricidade. O sistema 
fornece relatórios de posicionamento 
físico e financeiro, assim como processos 
analíticos avançados de risco tanto para 
o mercado quanto para o gerenciamento 
de risco de crédito. O módulo de 
relatório padrão do BookRunner® 
inclui um conjunto de 75 relatórios 
que permite aos clientes monitorar sua 
exposição total nos voláteis mercados 
de energia. Funcionalidades de back 
office, tais como cartas de confirmação 
e pagamento de faturas também são 
oferecidos no  BookRunner®, solução 
lançada há 11 anos, e que hoje traz 
tecnologia apropriada para a web, com 
acesso facilitado. 
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conceitoconceito | MARK TORR

Em construção

A integração de dados deveria ser 
um tópico estratégico em todas as 
organizações, porque afeta tudo o 

que elas fazem. Esse é o momento de mudar 
de uma abordagem restrita e considerar 
que a integração de dados pode contribuir 
significativamente para sua vantagem 
competitiva. Esse também é o momento de 
construção e de pensar sobre a padronização 
da integração de dados, incluindo ETL 
(extração, transformação e carga de dados).

Dessa forma, é possível impulsionar as 
sinergias como as regras de negócios e os 
metadados compartilhados ao longo do 
espectro da integração de dados. Além 
disso, com um conjunto único, consistente 
e integrado de tecnologias, ficará clara 
a redução dos custos de treinamento 
e manutenção, além de benefícios 
na área operacional e de BI. Esse é o 
momento de garantir que as experiências 
da era ETL sejam compreendidas e de 
estabelecer um caminho para o sucesso.

Convergência
A integração de dados pode ser vista 
como a convergência de várias tecnologias 
e a emergência de algumas novas. Em 
um sentido amplo, ela reúne tecnologias 
tipicamente necessárias para o aspecto 
operacional dos negócios com as que são 
requeridas para o apoio a decisões/BI 
dos negócios. Lida com todos os tipos de 
dados que precisam ser incorporados em 
um todo unificado em uma organização.

A integração de dados não pode 
ser vista como apenas “um meio para 
um fim”. Enquanto, em muitos casos, 

ela apóie os processos operacionais ou 
mantenha os sistemas operacionais em 
sincronia, não necessariamente direciona 
as informações diretamente, do modo 
como BI e inteligência analítica fazem. 
Talvez, essa mudança de enfoque seja a 
que melhor caracterize a integração de 
dados, e seja a razão pela qual as tecnologias 
que se originam de fabricantes de RDBMS 
(bancos de dados relacionais) sejam, de 
algum modo, limitadas. Elas ainda estão 
demasiadamente focalizadas no mundo de BI.

Com uma estratégia coerente de 
integração de dados, o enfoque principal 
precisa ser em aspectos diferentes de BI, 
que afetem as corporações, hoje, quando 
muitas delas ainda não conseguiram resolver 
a questão da ETL/integração de dados, 
para oferecer suporte ao armazenamento 
de dados e aos datamarts (subconjuntos 
de dados focados em departamentos). 
Se concordarmos que esse é um tópico 
importante, como avançarmos?

Como sempre acontece, uma estratégia 
de integração de dados apresenta para as 
companhias as opções “comprar” versus 

“construir”. Em função do modo como evoluí-
ram os portfólios da maioria dos fabricantes 
no mercado (ou seja, fusões e aquisições), 
existe um terceiro método possível: adquirir 
e integrar os recursos, mesmo se forem 
de um único fabricante. Essa é a mesma 
solução de integração que será exigida, se 
for adotada a abordagem “gradativa”, ou 
seja, a de comprar de vários fabricantes, para 
atender a todas as necessidades específicas.

As empresas que quiserem estabelecer 
uma estratégia de integração de dados 

MARK TORR é gerente de 
estratégia de tecnologia 

no SAS. Ele lidera uma 
equipe de estrategistas, 

gerentes de produto e 
gerentes de programa 
na Europa, no Oriente 

Médio e na África.

O cenário atual da integração de dados pressupõe a 
convergência de várias tecnologias, além da emergência de algumas novas.  
E as organizações devem-se preparar para essa realidade
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deverão aprender como todas as capacidades 
são acrescentadas a um portfólio (integradas 
por meio do desenvolvimento interno 
ou adquiridas), e se recursos como 
metadados, regras de negócios etc. podem 
ser compartilhados, não apenas se eles 
existem. Se isso for possível, quando deverão 
ser realizadas e quais deverão ser as etapas 
da integração? As companhias devem ter 
cuidado para não serem “enganadas” por 
descrições de etapas manuais para entender 
o quadro geral. Procedimentos manuais 
resultam em despesas e riscos, ou podem 
repentinamente se tornar aparentes.

Guia de alto nível
Quem não conhece a integração de dados 
pode não imaginar o que exatamente 
se deve esperar de uma solução desse 
tipo. Para começar, vamos estabelecer o 

que a integração de dados NÃO É. Ela 
não se refere à integração de aplicativos 
corporativos de middleware, embora 
use essa ferramenta em alguns casos. Ela 
também não se refere ao enfileiramento 
de mensagens e servidores de aplicativos, 
apesar de essas serem partes importantes 
da infra-estrutura que apoiará 
determinados aspectos da integração de 
dados. Não se deve confundir: associar a 
infra-estrutura da empresa à do fabricante 
de sistemas de integração de dados criará 
um vínculo do qual pode ser difícil se liberar.

Conectividade e metadados: embora não 
façam parte do núcleo central, os tópicos 
de conectividade e metadados são muito 
importantes na estratégia de integração de 
dados, porque são tecnologias fundamentais, 
que permeiam todo o processo e, como tal, 
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deve-se dar a elas a mesma consideração 
quando for escolher uma solução.

Qualquer solução de integração de dados 
deve proporcionar conectividade de dados, 
por meio de acessos nativos, empregando 
utilitários padrão e acessos de padrão aberto 
(tais como ODBC) para todas as principais 
fontes de dados, tais como bancos de dados 
relacionais, arquivos seqüenciais, sistemas 
ERP, e linguagens de mark-up, como a XML. 
As capacidades de conectividade de dados 
devem facilitar o acesso às informações 
residentes em múltiplas plataformas, 
preferencialmente, sem fazer meio de 
arquivos intermediários.

O suporte à conectividade, para leitura 
e gravação de dados usando enfileiramento 
de mensagens (Message Queues), e a 
capacidade de enviar e receber dados a 
partir de Web Services também devem 
ser fornecidos pela solução, a fim de 
proporcionar completa conectividade. A 
longo prazo, a solução precisa continuar 
evoluindo, a fim de poder trabalhar com 
fontes de dados não estruturados.

Metadados devem permear todos os 
tipos de integração de dados. Integração de 

dados, essencialmente, trata de relacionar 
múltiplas fontes de dados e reuni-las, 
para tornar seus dados mais valiosos. Os 
metadados fornecem a definição por 
meio das fontes de dados que tornam isso 
possível. Além disso, eles permitem rastrear 
as alterações realizadas nos dados e regras 
de negócios e avaliar o impacto das mesmas 
para a organização. Essas são questões 
cruciais que todas as organizações enfrentam. 
A falha em dar ênfase adequada aos 
metadados poderá resultar em problemas 
maiores e grandes custos para a organização.

Integração da qualidade de dados 
em tempo real: qualquer solução de 
integração de dados deve incluir uma 
solução INTEGRADA de qualidade de dados 
para suportar os processos de limpeza e 
tratamento de dados, e a criação de regras 
de negócios. Estas regras devem ser re-
utilizáveis por meio do enfileiramento de 
mensagens, Web Services ou arquitetura 
orientada a serviços (SOA) para disparar 
o processo e fornecer o que pode ser 
chamado de integração de qualidade de 
dados em tempo real.

conceito | MARK TORR
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Sincronização de dados: a integração de 
dados precisa da capacidade de refletir que 
as alterações realizadas nos dados em um 
sistema também sejam realizadas nos outros 
da organização.

Existem dois tipos de sincronização de 
dados: o movimento de “alterações” de um 
sistema para o outro pode ocorrer em lotes 
ou em tempo real. 

O primeiro tipo de sincronização de dados 
é apenas outra aplicação do processo de ETL, 
que pode ser programado para ser feito à 
noite, a cada 30 minutos, a cada cinco minutos, 
ou até mais freqüentemente, dependendo das 
necessidades da corporação. 

O segundo tipo de   sincronização de 
dados envolve o movimento de “transações 
individuais” ou “registros” para sincronizar o 
status em vários sistemas, à medida que as 
transações ocorrem e em tempo real. Nesse 
caso, é usado um servidor em tempo real.

Controle de gerenciamento de dados
(Master Data Management ou MDM): a 
solução de integração de dados precisa 
proporcionar a capacidade de manipular o 
novo e emergente tópico de controle de 

gerenciamento de dados, ou seja, a prática 
de criar uma única visão da verdade por meio 
do mapeamento dos vários atributos de itens, 
tais como nomes de clientes e produtos, 
que são mantidos em vários sistemas.

Assim, quando um usuário solicita 
por “clientes”, ele pode receber os 
nomes dos clientes, em um formato 
padrão, definido pela companhia 
para qualquer aplicação, sem precisar 
entender a infra-estrutura existente 
por trás dos vários silos de informação 
espalhados por toda a organização.

O SAS, em conjunto com sua subsidiária 
DataFlux, fornece uma variedade de 
soluções integradas para atender a várias 
necessidades de integração de dados de 
qualquer empresa. Pode-se começar com 
uma solução para resolver o controle 
de gerenciamento de dados, ou com 
tecnologias para construir sistemas de 
datawarehousing  e datamarts ou para 
realizar uma simples definição de perfis 
de dados. As companhias que hesitarem 
nessa implementação rapidamente 
serão deixadas para trás, mergulhadas 
em ‘um mar’ de complexidade e custos.
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A maior parte das grandes empresas 
brasileiras já implementou um pro-
cesso de planejamento de demanda. 

Os resultados justificaram sua manutenção 
e o cuidado em preservar os ganhos. Mas 
depois de cristalizada essa etapa inicial, 
surgem outros questionamentos. Como 
conquistar novos ganhos? Qual será a 
próxima etapa evolutiva? O que as outras 
empresas estão fazendo? O SAS auxilia 
justamente na identificação das oportu-
nidades e na implementação de soluções 
customizadas que otimizam todas etapas 
de gestão da demanda, integrando-as em 
uma única plataforma.

A primeira etapa do processo ocorre quan-
do é estimada a demanda básica por produtos e 
serviços. Muitas organizações utilizam o orça-
mento da empresa para representar a demanda 
de mercado. Outras alternativas são a aplicação 
de índice padrão de crescimento de 10% sobre o 
que aconteceu no ano anterior ou o desenvolvi-
mento de algoritmo estatístico que, em algum 
momento, representou bem a demanda.

A evolução dessa etapa está na identifi-
cação da demanda básica, sem interferência 
dos objetivos da empresa e sem simplifica-
ções. Para modelar a demanda básica, é pre-
ciso retirar os fatores que mais influenciam 
no desempenho das vendas, como estratégias 
de marketing, efeitos de preços e ações dos 
concorrentes. “Pode parecer complicado, mas  
não é. A empresa  identificará  a solução óti-
ma, entre centenas de alternativas já estuda-
das e modeladas pelos especialistas do SAS”, 
explica Roberto Koch, gerente de estratégia 
de mercado da empresa.

Na seqüência, os impactos dos fatores ex-
ternos serão modelados e reinseridos na de-
manda básica, permitindo que sejam feitas 

A EVOLUÇÃO 

                                           SAS apresenta alternativa de gestão de demanda  
que prevê a otimização de cada etapa da cadeia de valor

DO MODELO

Para modelar a demanda básica, 
é preciso retirar os fatores que 
mais influenciam no desempenho 
das vendas, como estratégias de 
marketing e ações da concorrência
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simulações de diversos cenários, desde o mais 
provável, até alternativos. E é justamente aí 
que está o maior retorno, a identificação do 
cenário que otimiza os resultados. 

Para reduzir as incertezas do processo, algu-
mas empresas desenvolveram o planejamento 
colaborativo com clientes ou fornecedores. Mas 
na maioria dos casos permanece a discussão 
entre as equipes de vendas e de marketing. 
■ O input do mercado é extremamente im-
portante para sensibilizar a demanda bási-
ca, mas é preciso ter cautela para diferen-
ciar o feeling do vendedor da pressão pelo 
cumprimento das metas de vendas. Nesse 
processo de otimização, são preservados os 
ajustes dos profissionais que contribuem 
para melhorar a previsão e são ignoradas 
as propostas desqualificadas.
■ As ações de marketing são direcionadas 
para o aumento de vendas. Mas a dificuldade 
em quantificar a expectativa de resultados 
diferenciados por mercado, canal de vendas e 
produto, aproximam o exercício de um desejo 
e o distanciam da realidade. 

Qual a melhor forma de calibrar a expec-
tativa de vendas e marketing sem ter de en-
volver os profissionais da área em várias ho-
ras de dedicação a essa questão? “É possível 
ajudar a quantificar os efeitos do campo e dos 
planos de marketing sobre a demanda. E faz 
isso sem que seja necessário investir horas ou 
dias na análise do comportamento de vendas 
e dos investimentos de marketing para cada 
produto”, relata Koch. Dessa maneira, são 
reduzidas as atividades que tomam tempo e 
tiram a atenção das equipes de vendas e de 
marketing, aproveitando o talento delas para 
focar ainda mais na geração de receita. 

A tecnologia ajuda a definir a  
melhor forma de fortalecer a  

expectativa de vendas e marketing
sem ter de envolver os profissionais
da área em várias horas de trabalho

sascom  |  13
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Na etapa de análise de restrições, o foco 
principal está no que não se pode fazer. O con-
senso sobre a demanda, estabelecido na etapa 
anterior, sofre modificações e, em alguns mo-
mentos, são substituídos produtos com restri-
ções de produção ou de estocagem por outros 
de maior disponibilidade. O problema deve ser 
trabalhado em duas perspectivas: 
1) O planejamento de demanda padrão não 
analisa a expectativa de longo prazo. Nor-
malmente as soluções estão focadas no mês 
seguinte. E assim as restrições futuras não 
são antecipadas, apenas se reage a elas.
2) Já que há restrições de curto prazo que 
não podem ser alteradas, o melhor caminho 
é a otimização dos recursos existentes. Mas 
a solução ótima não se encontra de forma 
intuitiva, em reunião de consenso ou por 
tentativa e erro. É preciso implementar um 
processo de otimização que apresente o me-
lhor caminho e ainda permita a simulação 
de alternativas.

A etapa mais delicada do processo, se-
gundo ele, é a reunião de S&OP (da sigla 
em inglês, vendas e planejamento de ope-
rações). Nesse momento, reúnem-se os res-
ponsáveis pelas áreas e são analisadas as 
informações dispersas pelos diversos depar-
tamentos envolvidos no processo. Mensurar 

o impacto de cada fator que interfere na 
demanda, sob a ótica de diferentes áreas, é 
um problema que normalmente as empre-
sas evitam enfrentar.

Mas como melhorar os resultados dessa 
reunião que pretende conciliar diferentes 
percepções e integrá-las harmonicamente, 
sem comprometer horas de discussão e aná-
lise? A solução, nesse caso, trabalha no sen-
tido de modelar e prever impactos de efeitos 
percebidos por diferentes áras e profissionais. 
Sobre essa modelagem é desenvolvido um oti-
mizador que indica o melhor caminho para 
os integrantes da reunião, considerando con-
juntamente todos os impactos. 

Todo o processo realizado até aqui garan-
te ganhos em diversas áreas da empresa. A 
próxima etapa prevê o desenvolvimento do 
plano operacional e seu desdobramento por 
área. Esse desafio costuma ser executado por 
um ERP ou uma solução customizada inter-
namente. Nesse momento, as oportunidades 
de fazer melhor se multiplicam.

A adoção de otimizadores garante uma 
importante redução nas perdas com supri-
mentos, produção, estoques, vendas, dis-
tribuição e transferências, sempre balizada 
pelos objetivos com o nível de serviço. “É pos-
sível otimizar cada etapa da cadeia de valor, 
garantindo ganhos que hoje desaparecem 
entre um processo e outro”, promete Koch. 

Ganho adicional
É importante que a organização quantifique os 
ganhos que serão conquistados com a evolução 
de cada etapa do processo de gestão de deman-
da. “Esses ganhos certamente já garantem o 
retorno do investimento”, afirma Koch.

O executivo aponta ainda um ganho 
adicional, decorrente do fato de o SAS ser 
uma empresa líder no mercado de Business 
Analytics. “O SAS poderá ajudar a imple-
mentar soluções que desenvolverão a cultura 
analítica na companhia. Análises, previsões, 
cenários e otimizações farão parte do dia-a-
dia da corporação e naturalmente surgirão 
novas idéias e descobertas que agregarão co-
nhecimento e satisfação à equipe. Esse é um 
ganho que não pode ser calculado, mas será 
fácil perceber a diferença”, aposta. ■

KOCH, do SAS: os 
ganhos garantem 
o retorno do 
investimento

solução | GESTÃO DE DEMANDA



15º GUSAS
Os usuários de sua empresa integrados à comunidade SAS

O GUSAS, maior evento do grupo de usuários SAS, oferece 

anualmente oportunidades de reciclagem e relacionamento.

Uma oportunidade adicional para que os usuários SAS possam:

- Trocar experiências com usuários de diversos setores;

- Conhecer casos reais de inteligência analítica aplicada aos negócios;

- Participar de sessões de perguntas e respostas com SAS Experts;

- Atualizar-se sobre as tendências do mundo SAS para o mercado.

Aproveite e inscreva os usuários de sua empresa!

Mais informações em www.sas.com/br  -  11 4501 5353 Marco Rangel

Data: 17/outubro de 2006
Local: Amcham - SP 
Horário: das 8h30 às 18h00
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NO TOPO
                                    A ÁREA DESPONTA EM 2006 COMO A QUE MAIS 
INVESTIRÁ EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. SOLUÇÕES DE 
INTELIGÊNCIA ANALÍTICA ESTÃO NA LISTA DE PRIORIDADES DOS GESTORES 
DE DEMANDA, NA BUSCA POR MAIS EFICIÊNCIA  POR SILVIA ANGERAMI

MANUFATURA

Osetor de manufatura está 
sendo apontado como um 
dos mais promissores em 

investimentos na área de Tecnolo-
gia da Informação neste ano. Pes-
quisa realizada pelo Instituto Sem 
Fronteiras revela que o segmen-
to será responsável por 24% das 
aplicações de capital e os maiores 
aportes deverão ser destinados a 
soluções integradas de gerencia-
mento e controle de processos e 
também a plataformas inteligen-
tes para colaboração. O estudo, 
que contou com a participação 
de 240 CIOs de 1.040 empresas, 
constata que esse montante deve 
totalizar mais de R$ 9 bilhões.
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Toda essa movimentação é carac-
terística de um setor cada vez mais 
importante para a economia nacio-
nal. Por essa razão, está despertando 
o interesse de toda a cadeia de valor, 
exigindo dos gestores um comando 
avançado para garantir eficiência em 
um ponto crítico da indústria: gestão 
de demanda. Como tornar os proces-
sos inteligentes? Esta e inúmeras ou-
tras questões estão fazendo parte do 
dia-a-dia dessa área.

Produzir para vender ou vender 
para produzir? Essa dúvida acomete 
todo empresário do setor que, para 
lidar com ela, costuma se valer de 
três horizontes distintos de plane-
jamento: o tático, o operacional e o 
estratégico. O tático alcança cerca 
de seis meses. O operacional vai de 
um a dois. E o estratégico leva, no 
mínimo, um ano. 

Em um projeto de reflo-
restamento, por exemplo, é 
possível totalizar 25 anos. 
Nesse período, ao longo do 
desenvolvimento do proje-
to, tudo pode acontecer, até 
mesmo mudanças de obje-
tivos da empresa. Como 
saber qual desenho da ca-
deia logística será capaz de 
atender à demanda, em um 
mês, seis meses, dois anos 
ou dez anos? 

Previsão de 
demanda: 
calcanhar- 
de-aquiles
A previsão de demanda lida 
com fatores tão díspares 
quanto os índices econô-
micos e o clima. Dentro do 
horizonte tático, não é uma 
tarefa tão difícil. A empre-
sa sabe com quais recursos 
logísticos pode contar, con-
segue minimizar custos de 
compra e produção, levan-

do em consideração as restrições de 
cada nível da estrutura e as limita-
ções dos fornecedores. 

No operacional, também é relati-
vamente simples de se prever. Qual 
cor de tinta está sendo mais vendida? 
A verde, a amarela ou a branca? Com 
base nessa informação, encontra-se a 
melhor seqüência de atividades para 
reduzir o custo de produção. É sob 
o ponto de vista estratégico, no en-
tanto, que inúmeros fatores entram 
em jogo. Fica cada vez mais difícil 
arriscar uma previsão, apenas com 
base no “feeling” do empresário. 

As previsões, em geral, levam 
em conta a demanda padrão. Mas 
as empresas podem querer mudar 
a demanda. Um restaurante de co-
mida italiana, por exemplo, pode ter 
um prato executivo que costuma ser 
o mais pedido, porque é mais rápido 

de ser preparado. Ao calcular o nú-
mero de mesas, o tempo que a cozi-
nha leva para liberar o prato e cada 
cliente para pedir a conta, o admi-
nistrador saberá quanto vai lucrar 
com aquela promoção. 

O uso da tecnologia
Porém, quanto mais complexo for o 
negócio, mais difícil será gerenciar 
as promoções. Sem recursos tecno-
lógicos, dificilmente a tarefa será 
concluída a contento. A proposta 
básica do SAS é voltada para a oti-
mização, em cada uma das etapas 
do processo produtivo que a vertical 
manufatura exige: produção, esto-
que, logística, preço, campanha, 
investimento e marketing. 

Otimizar as verbas de marketing, 
em função dos resultados obtidos em 
cada um dos canais (rádio, televisão, 

outdoor, banner, entre ou-
tros), calcular o retorno do 
investimento em cada uma 
das ações nos pontos-de-
venda, levando em conta 
uma verba limitada: como 
fechar essa equação? A so-
lução de negócios é abran-
gente e flexível o suficiente, 
para focar em apenas um 
desses aspectos, ou em to-
dos. Geralmente, as empre-
sas priorizam as áreas mais 
carentes. Muitas compa-
nhias apresentam soluções 
que melhoram esses proces-
sos. Mas o enfoque do SAS 
é otimizá-los.

Cada cliente vai identi-
ficar qual etapa desse pro-
cesso pode significar maior 
oportunidade de crescimen-
to e, conseqüentemente, 
mais ganho para a organi-
zação. O SAS ajuda nesse 
processo também. “Vamos 
até à empresa e avaliamos 
onde estão as maiores opor-

destaque

CINTRA, da IDC: 
redução de custos 
operacionais 
e aumento da 
eficiência
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tunidades, junto a cada cliente. Cada 
caso é um caso”, diz o executivo. 

Decidida a área a ser trabalha-
da, o SAS desenvolve não somente a 
solução, mas também uma consul-
toria dedicada a resolver a questão 
específica de cada cliente. A organi-
zação está preparada para atender 
negócios bem diferentes. No caso 
da Suvinil, a área escolhida foi a de 
previsão de demanda. Já na Spaipa, 
a otimização de preços com impac-
tos na gestão de demanda foram os 
selecionados. O projeto da Natura 
privilegia o controle de promoções. 
Portanto, o SAS atua em diferentes 
etapas da cadeia de valor e do pro-
cesso de gestão de demanda. 

Economizar 
para investir
Desde novembro do ano passado, 
Teutly Correia, sócio responsável 
pela área de Consumo e Manufatura 
da Accenture no Brasil, está à frente 
de um grupo de cerca de 1.500 pes-
soas, diretamente envolvido com o 
atendimento dessa área. Esse núme-
ro representa 30% de todo o quadro 
da consultoria. 

Um time tão reforçado tem sua ra-
zão de ser, pois reúne um amplo leque 
de atividades econômicas. A prática 
de consumo e manufatura responde 
pelos serviços prestados às empresas 
dos segmentos de produtos e consu-
mo (incluindo alimentos, higiene e 
limpeza), varejo, automobilístico, au-
topeças, farmacêutico, construção, 
serviços de saúde e transportes. 

Correia acredita que as indústrias 
precisam investir na melhoria e na pa-
dronização dos sistemas de tecnologia 
– tendência que foi reforçada há cerca 
de três anos – sob pena de sofrerem 
muito com a concorrência. “Com a 
otimização do back office, a compa-
nhia conseguirá  economia, que pode 
ser aplicada em ações de marketing e 
em promoções de mercado”, afirma. 

Segundo ele, essas são as grandes ala-
vancas capazes de aumentar a aceita-
ção das indústrias no mercado. 

Em busca de 
mais agilidade
Dados da IDC Brasil indicam que as 
companhias de manufatura respon-
dem por 12% dos investimentos bra-
sileiros em Tecnologia da Informação. 
Porém, 46% desses gastos são desti-
nados à manutenção e à mão-de-obra. 
Dessa forma, o setor de indústria tem 
um grande desafio pela frente: rees-
truturar e organizar seus processos 
em busca de mais agilidade. 

O caminho para reverter a situ-
ação, segundo Sérgio Cintra, geren-
te de consultoria e pesquisa da IDC 
Brasil, é adotar um modelo de infra-
estrutura orientada a serviços, basea-
da em processos claros e com forte 
uso de virtualização, automatização, 
monitoração e níveis de serviços. 

Cintra explica que a IDC desenvol-
veu um modelo – IT Dynamics – que 
tem como objetivo tornar as empre-
sas mais flexíveis. De acordo com o 

gerente, os CFOs, como responsáveis 
pelo setor financeiro, querem uma or-
ganização flexível, que se adapte mais 
facilmente ao mercado, em função da 
maior ou menor demanda. Ainda se-
gundo ele, os gerentes de marketing 
desejam que a companhia seja cada 
vez mais dinâmica, levando ao mer-
cado, no menor tempo possível, os 
produtos certos. 

“Trata-se de um conceito de 
infra-estrutura que visa redução 
de custos operacionais e aumento 
da ef iciência”, explica Cintra. O 
modelo da IDC baseia-se em seis 
princípios: Arquitetura Orientada 
a Serviços (SOA); uso de compo-
nentes-padrão nessa arquitetura (o 
que garantiria baixo custo e rápida 
integração); modelo de recursos 
verticalizados; gerenciamento de 
projetos “fim-a-fim” com base na 
visão orientada aos negócios; e mo-
delos operacional de custo f lexível e 
de fornecimento f lexível. Ao seguir 
esse padrão, Cintra acredita que 
as empresas conseguirão alcançar 
seus objetivos estratégicos.

CORREIA, da Accenture: 
melhoria e padronização 
dos sistemas
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Na prática
Suvinil, a tinta do Brasil: este não é 
apenas um slogan da marca de tin-
tas imobiliárias da Basf, mas reflete 
com exatidão o seu posicionamento 
no mercado. Com 45 anos de histó-
ria, a Suvinil é conhecida do público 
consumidor por ser uma tinta de alta 
qualidade, que alia tecnologia e pre-
servação do meio ambiente.

Um dos prêmios que comprovam 
esse reconhecimento é o Top Of Mind, 
conferido pelo jornal Folha de S. Paulo, 
com base nos resultados de pesquisa 
de opinião realizada pelo Datafolha. 
A Suvinil foi premiada na 15ª edição 
da pesquisa nacional, que registra as 
marcas mais lembradas pelos brasilei-

ros em 40 categorias. O levantamento, 
realizado desde 1991, é um dos mais 
importantes do gênero no País.

Fundada em 1961, a Suvinil é 
sucessora da Super Indústria e Co-
mércio de Tintas, Vernizes e Resinas 
Ltda., que operava em Pompéia (inte-
rior de São Paulo) desde 1945. A mar-
ca nasceu da fusão de Super e Vinil, 
a base de uma tinta. Em 1970, fun-
dou-se a Glasurit do Brasil, empresa 
do Grupo Basf, resultado da fusão 
da Glasurit Combilaca e da Suvinil. 
Finalmente, em 1994, é criada a Basf 

S.A., encerrando seu processo de uni-
ficação de empresas do grupo no Bra-
sil, englobando a Glasurit do Brasil, a 
Glasurit do Nordeste, que havia sido 
fundada em 1980, a Basf Brasileira e 
a Basf Química da Bahia.

Na década de 90, a Suvinil lan-
çou, nos pontos-de-venda do Bra-
sil, o sistema Suvinil SelfColor, que 
proporciona milhares de opções de 
cores ao consumidor. Um leque para 
identificar variadas tonalidades au-
xilia o consumidor nessa escolha. 
Com esse sistema, a Suvinil inovou 
o setor de decoração. 

Em Heliópolis, comunidade lo-
calizada na zona sul de São Paulo 
com cerca de 180 mil moradores, a 

Suvinil, em parceria com o arquiteto 
Ruy Ohtake, participou do projeto ‘A 
Cor em Heliópolis’. Cerca de 270 fa-
chadas foram pintadas de cores for-
tes. O projeto representou vida nova 
ao bairro e contribuiu para elevar a 
auto-estima dos cerca de mil mora-
dores. Ele terá continuidade nas es-
colas da região. 

A Suvinil produz um completo 
portfólio de produtos para atendi-
mento do mercado nacional e expor-
tação para países como Argentina, 
Chile, Peru, Equador, Cuba, Portugal 

e Itália. A marca detém 39% de mer-
cado, sendo 60% do segmento Top 
(linha Premium), constituído pelas 
linhas de látex PVA, acrílicos, esmal-
tes, vernizes, epóxi e complementos 
para pintura. 

Sucesso com 
parcimônia
O que a empresa não faz, no entanto, 
é acomodar-se ao sucesso. Por isso, 
no ano passado, teve início um pro-
cesso de reestruturação em busca de 
melhorias, baseado na valorização da 
marca e no fortalecimento do relacio-
namento com os clientes. “A marca 
Suvinil já é líder de mercado. Mas 
queríamos reduzir custos, otimizar 
os estoques de segurança, por meio 
de mais acurácia na previsão de ven-
das”, relata Francisco Verza, diretor 
de tintas imobiliárias, da Basf.

O mercado de tintas imobiliárias, 
segundo ele, é o único segmento da 
Basf voltado ao varejo, que, por sua 
vez, é muito dinâmico e segue suas 
próprias regras. “Precisávamos de 
um recurso que tivesse essa mesma 
flexibilidade e que nos desse vanta-
gem competitiva”, observa Renato 
Landim, coordenador de Gestão de 
Demanda da companhia.

Outros desafios do projeto eram 
o entendimento da necessidade de 
cada cliente e a busca pela melhoria 
dos custos. “Queríamos que o estoque 
se ajustasse à demanda, sem preju-
ízo da matéria-prima, da produção 
e, principalmente, sem afetar a qua-
lidade no atendimento”, aponta Ver-
za. Segundo ele, nesses processos de 
melhoria dos serviços, diretamente 
ligados à acurácia da previsão de 
vendas, o limite sempre foi a qua-
lidade. “Buscamos a satisfação do 
cliente, mas a um custo ajustado”, 
esclarece Landim. 

“Escolhemos o SAS porque sabe-
mos que não teremos acesso apenas 
a uma ferramenta estatística, mas 

SUVINIL: com 45 anos de história, 
a empresa continua a inovar
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sim a uma solução de ne-
gócios muito mais abran-
gente com seus modelos 
que incluem dados como 
renda per capita, PIB, 
entre outros. O SAS dá 
apoio para olharmos para 
essa previsão de forma 
mais ampla”, avalia Ver-
za. Dessa forma, a Suvi-
nil terá mais segurança 
na utilização dos dados, 
com ampla visão de to-
dos os fatores, principal-
mente os econômicos, 
capazes de influenciar a 
demanda. E poderá gerir 
melhor os estoques.  

Outro fator decisivo 
na negociação foi o com-
prometimento do SAS. 
“Analisamos outras op-
ções, mas o SAS mostrou soluções 
analíticas de última geração, que nos 
convenceram, além, é claro, do com-
prometimento e da responsabilidade 
demonstrados”, conclui. 

  
O segredo da 
Coca Cola
A Spaipa S/A - Indústria Brasileira 
de Bebidas  é fabricante e distribui-
dor Coca Cola no Estado do Paraná 
e Interior de São Paulo. Além da 
fabricação, comercialização e dis-
tribuição dos produtos Coca Cola, a 
empresa também comercializa e dis-
tribui todo o portfólio de produtos da 
Kaiser. Entre os maiores fabricantes 
da Coca Cola do Brasil, a Spaipa co-
mercializa anualmente 148.500 mil 
caixas unitárias de refrigerantes, 
cervejas e água mineral Vittalev, o 
que equivale a aproximadamente 845 
milhões de litros de bebidas. 

Para não apenas gerenciar todo 
o volume de dados que trafega na 
sua estrutura de tecnologia, como 
também extrair e aproveitar a in-
formação que circula pela empresa, 

a Spaipa adotou uma solução avan-
çada. “Tivemos alguns players no 
processo e a solução escolhida foi a 
do SAS. O pacote completo contém 
uma série de kits de soluções”, rela-
ta Neuri Amabile Frigotto Pereira, 
diretora de Vendas, Marketing e TI 
da Spaipa.

Na prática, com a evolução da 
TI, a Spaipa precisava ter todas as 
informações em uma única plata-
forma. Era necessário juntar várias 
ferramentas em um único repositó-
rio de dados, que permitisse integrar 
informações do datawarehouse e do 
datamart. Era fundamental um am-
biente gráfico que reunisse todos os 
processos da Spaipa.

“Buscamos uma solução que fun-
cionasse como um hodômetro da 
empresa, ou um computador de bor-
do, reunindo todas as informações 
das áreas financeira e comercial, e 
possibilitasse melhor gestão da re-
ceita, no sentido de identificarmos o 
preço ótimo para certos produtos e 
mercados, dados nossos objetivos es-
tratégicos de market share. Quería- 

mos ter diferentes posi-
cionamentos para diver-
sos produtos”, aponta. 

A Spaipa partiu então 
para prospectar as solu-
ções disponíveis no mer-
cado, tendo em vista suas 
necessidades, vantagens 
e desvantagens de cada 
uma das opções. “O SAS 
mostrou ser a melhor al-
ternativa, respondeu me-
lhor aos testes e, no final 
do ano passado, a Spaipa 
fez a escolha. Estamos 
agora em fase de estru-
turação do projeto, que 
estará operacional até o 
final deste ano”, conta. 

“Nesse estágio, o pro-
jeto está atendendo nos- 

sas expectativas”, garan-
te. “A única dificuldade que viven-
ciamos, já superada, foi em relação 
à mão-de-obra: não há profissionais 
especializados no mercado. Mas ago-
ra estamos com a equipe estrutura-
da e funcional, com seis pessoas da 
Spaipa, três consultores do SAS em 
tempo integral e mais um time extra, 
quando necessário”, ressalta. 

“Eles são como tradutores do que 
necessitamos e temos muito conheci-
mento técnico para atender aos pré-
requisitos exigidos por um projeto 
dessa complexidade. Acreditamos 
que em um período de três anos va-
mos recuperar o investimento reali-
zado nessa iniciativa”, prevê ela. 

Um dos critérios que fez a Spai-
pa optar pelo SAS foi a experiência 
que a companhia tem no atendi-
mento a outros fabricantes de Coca 
Cola no mundo. “Portanto, eles já 
conhecem o nosso negócio”, resu-
me Neuri. O segredo da receita da 
bebida mágica, porém, continua 
bem guardado, a sete chaves, e 
nem mesmo o pessoal do SAS pode 
tentar adivinhar. ■

NEURI PEREIRA, 
da Spaipa: 
melhor gestão 
para identificar 
o preço ótimo
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estudo de casoestudo de caso | CPFL

N o começo do século, energia 
ainda era um artigo de luxo 
no Brasil, que contava então 

com uma população de pouco mais de 
17 milhões de habitantes. Mas a chega-
da de empresas como a Esso Brasileira 
de Petróleo e a White Martins apon-
tava para o desenvolvimento 
do País. Nesse cenário, foi fun-
dada, em 16 de novembro de 
1912, a Companhia Paulista 
de Força e Luz – CPFL Pau-
lista, como resultado da fusão 
de quatro pequenas empresas 
de energia, que atuavam no 
interior paulista. 

Nesse período de quase 
92 anos, a história da CPFL 
Paulista foi marcada por di-
versas transformações, que 
culminaram, em 2005, com 
o maior lucro da história da 
companhia. Já denominada 
CPFL Energia, ela alcançou 

lucro líquido de R$ 1,021 bilhão em 
2005, o que representa um cresci-
mento de 266% em relação ao resul-
tado de 2004 (R$ 279 milhões). 

A empresa atua nas áreas de ge-
ração, distribuição e comercialização 
de energia elétrica. Com suas contro-

ladas CPFL Geração, CPFL Paulista, 
CPFL Piratininga, RGE-Rio Grande 
Energia e a CPFL Comercialização 
Brasil, constitui um dos maiores 
grupos privados do setor elétrico 
brasileiro, atuante nos mercados li-
vre e regulado. Suas empresas de 

distribuição de energia co-
brem o interior e o litoral do 
Estado de São Paulo e as re-
giões Norte-Nordeste do Rio 
Grande do Sul. No campo da 
comercialização de energia, 
a CPFL Brasil atua em todo 
o País. A CPFL Geração tem 
usinas em operação e em 
construção nos Estados de 
São Paulo e do Rio Grande 
do Sul e na divisa deste Esta-
do com Santa Catarina. 

Movimento  
ascendente
Para continuar nesse mes-
mo movimento ascendente, 
a empresa adota agora a so-
lução do SAS para gestão de 
comercialização de energia. 

                          CPFL amplia produtividade e competitividade com soluções SAS 
de inteligência analítica para ficar em linha com as exigências do setor de energia

MAIS ENERGIA
NA GESTÃO

WAINSTOK, da CPFL: opção  
por um sistema capaz de 

consolidar todas as informações
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O contrato foi fechado neste ano e 
o projeto está em fase inicial, com 
previsão de conclusão até o final do 
ano. Com a implementação da solu-
ção do SAS, a CPFL espera atingir 
um posicionamento estratégico no 
mercado, com mais capacidade de 
gerenciamento das informações so-
bre as atividades de comercialização 
de todas as empresas do Grupo.

“Optamos por um sistema para 
consolidar todas as informações 
relativas à comercialização de ener-
gia para o grupo. Acreditamos que 
chegaremos a um ponto pioneiro no 
Brasil, com uma solução que permita 
que a CPFL tenha mais agilidade e 
capacidade de decisão, com flexibi-
lidade. A expectativa é consolidar o 
processo existente, ao utilizar a solu-
ção do SAS, que torna a CPFL mais 
preparada ainda para desempenhar o 
papel que se espera da empresa”, diz 
Roberto Wainstok, diretor de Com-
pra e Venda de Energia da CPFL.

Com a nova regulamentação do 
setor elétrico, foi criado o mercado 
livre de energia. A partir do novo mo-
delo, os grandes consumidores não 
ficam mais restritos a adquirem a 
energia de que necessitam apenas do 
fornecedor que detém a concessão de 
sua região geográfica. Surge, então, 
um novo mercado de comercializa-
ção de energia, prejudicado, porém, 
pelo seu baixo grau de maturidade. 
As constantes modificações nas leis 
regulatórias exigem das empresas 
fornecedoras de energia uma f lexi-
bilidade que não era tão necessária 
no cenário anterior. Portanto, a CPFL 
optou pela solução do SAS, que é to-
talmente adaptável a mudanças. 

Solução flexível
A CPFL buscava uma solução flexível, 
capaz de atender aos requisitos ana-
líticos atuais e também de se adaptar 
às necessidades futuras. A empresa 
também desejava oferecer o melhor 

atendimento para as negociações 
com cada cliente, além de manter o 
controle sobre todo o processo. 

“A solução SAS proporciona o ge-
renciamento dos contratos de com-
pra e venda de energia, suas diversas 
flexibilidades e seus riscos associados 
em várias dimensões distintas. A so-
lução responderá a todas as necessi-
dades provenientes da comercializa-
ção, desde a confecção dos contratos 
ao faturamento do cliente, passando 
pelas análises de riscos, além de ser 
aderente a requisitos de governança 
corporativa (como, por exemplo, à lei 
Sarbanes-Oxley), proporcionando 
confiabilidade e segurança a todo o 
processo”, ressalta Carlos Tholt, ge-
rente comercial do SAS.

A solução será totalmente customi-
zada à legislação brasileira com obje-
tivo de replicá-la para todas as outras 
companhias de energia do Brasil, que 
hoje não atingem níveis satisfatórios 

de automação e controle. A ausência 
de um ambiente centralizado para ne-
gociação é uma das características do 
mercado de energia no Brasil. Isso se 
reflete em uma falta de padronização 
nos contratos, o que se traduz na alta 
complexidade no suporte a vendas e 
na definição de preços (front-office), 
no controle dos riscos contratuais 
(middle-office) e ainda no controle 
de suprimento de energia versus as 
condições contratuais, na confecção 
de relatórios regulamentares e no seu 
correto faturamento e contabilização 
(back-office). 

 “A solução do SAS traz um avan-
ço para as atividades de gestão de 
portfólio, para contratos de compra 
e venda de energia, auxiliando na 
análise e na gestão de risco, possibili-
tando aumento de nossa competitivi-
dade, com mais segurança”, comenta 
Mauro Magalhães Vieira Filho, dire-
tor comercial da CPFL. ■ 
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mercadomercado

INTELIGÊNCIA
                            Soluções de análise de negócios ganham a  
preferência dos gestores que querem garantir posições no mercado e 
ingressar na era da gestão avançada  POR SOLANGE CALVO

A quantidade de informações nos sis-
temas de tecnologia está crescendo 
nas organizações e, de acordo com 

estudos recentes, o impulso deve ser ainda 
maior nos próximos cinco anos. Nesse ce-
nário, as soluções de inteligência de negó-
cios ganham cada vez mais a preferência 
dos gestores por ser hoje recurso analítico 
de apoio fundamental às decisões empresa-
riais, transformando dados em inteligência. 
Em panoramas de competição acirrada, elas 
representam grande diferencial, que pode 
garantir posições de destaque no mercado.  

A movimentação em torno desse seg-
mento é tão forte que a área de soluções de 
BI tem apresentado ritmo intenso de cres-
cimento, alcançando taxas superiores a 25% 
no ano passado, comparado a 2004. Hoje, 
Business Analytics, que gera em torno dele 
no mundo US$ 3,5 bilhões, está sendo lide-
rado pelo SAS. Pesquisas consolidam essa 

afirmação e mostram que os bons resultados 
se estendem por muitos continentes.

Segundo análise feita pelo Gartner em re-
lação à venda de novas licenças, a participa-
ção do SAS é de 15,8% na renda conquistada 
no mercado mundial.  e, pelos dados da IDC, 
de 16,5 % de market share no Brasil em Bu-
siness Intelligence (BI) e 15,2% em Business 
Analytics (BA) – que representa a soma de 
soluções de BI, CRM Analítico e BPM (Bu-
siness Performance Management).

A América Latina e o Caribe, de acordo 
com a IDC, são regiões estratégicas onde o 
SAS registra seu maior crescimento, com au-
mento de 53% da receita no terceiro trimestre 
de 2005. No Brasil, a empresa cresceu 155% 
no primeiro trimestre deste ano, comparado 
ao mesmo período do ano anterior. Um dos 
destaques da atuação do SAS é a presença em 
diversas verticais como varejo, telecomunica-
ções, governo e setor financeiro, na avaliação 

NEGÓCIOS
COM
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de Rui Bueno, especialista em Inteligência de 
Mercado, do SAS Brasil.

“Esses resultados demonstram a pron-
ta performance do SAS e que a companhia 
está alinhada à atual demanda de mercado, 
oferecendo soluções que atendem aos mais 
variados segmentos da economia”, diz Bueno, 
acrescentando que a corporação é líder no 
Brasil, totalizando cerca de 17% de market 
share. “Somente em 2005 o crescimento foi 
de 60%”, completa.

Em outra pesquisa realizada pela IDC, em 
2005, intitulada  Brazil Semiannual Business 
Intelligence and Analytic Applications Tra-
cker, que mediu a atuação das companhias na 
área de BI, CRM Analítico, Supply Chain Ana-
lítico e Business Performance Management 
(BPM), apresenta o SAS na liderança desse 
mercado pelo segundo ano consecutivo.

A liderança da companhia, ainda na análise 
da IDC, representa a soma de todas as subca-
tegorias que compõem o estudo, com 15,1 % 
de participação no mercado brasileiro. Outros 
destaques também vão para a hegemonia nos 
mercados de Business Intelligence e CRM Ana-
lítico, com 16,6% e 39,6% respectivamente.

Avanço garantido
O aumento desse mercado é explicado pelo 
benefício potencial proporcionado pelo BI. 
Em levantamento recente da IDC Brasil, o 
segmento de soluções de performance e aná-
lise totalizou aproximadamente US$ 95 mi-
lhões em 2005. Além disso, movimentou no 
mundo todo mais de US$ 10 bilhões com con-
sultoria para implementação de pacotes. 

A consultoria prevê ainda que até 2008 
haja crescimento de 6% anualmente no mer-
cado mundial e para o mercado brasileiro, a 
estimativa é de 15%. Na pesquisa Brazil Se-
miannual Business Intelligence and Analytic 
Applications Tracker, a IDC entrevistou mais 

de 150 empresas (com faturamento acima de 
R$ 300 milhões), entre as quais 38% afir-
maram que já tinham ou estavam instalando 
o sistema, além disso, 29% disseram já ter 
projetos planejados. Hoje, o conceito já mo-
vimenta US$ 3,5 bilhões no mundo. 

“Esse crescimento deve-se a um conjunto 
de fatores. O compliance com as legislações 
é um exemplo importante, principalmente 
com a Basiléia II e a Sarbanes Oxley”, expli-
ca Mauro Peres, diretor de pesquisa da IDC 
Brasil Ivan Paiva, gerente sênior da área de 
Consultoria Empresarial da Delloite, diz que 
o uso do BI hoje faz parte de uma estratégia 
também de Governança Corporativa. “Há 
uma demanda por transparência e informa-
ções consistentes”, argumenta Paiva.

Para o gerente executivo de Business In-
telligence e CRM da Stefanini, José Leão, os 
números vão crescer ainda mais, visto que 
BI significa maior competitividade. “É a in-
teligência do negócio. Por meio da aplicação 
é possível saber o que uma empresa deve ou 
não colocar no mercado.”

Um exemplo prático dado por ele é o 
caso das operadoras de telecomunicações 
que lançam produtos constantemente e têm 
grande disputa no mercado. “Com o BI, essas 
empresas que possuem fortes concorrentes, 
podem, por exemplo, analisar todo o mercado 
e perceber as principais demandas. BI signi-
fica conhecer aquilo que seu concorrente não 
conhece”, afirma. 

Mais do que cruzamento de dados
Para atender a uma demanda empresarial 
cada vez maior e mais exigente, o BI evoluiu. 
Hoje, soluções sofisticadas se concentram na 
difícil tarefa de reunir, consolidar e analisar 
dados. Transformou-se em um recurso de 
análise inteligente, capaz de cruzar informa-
ções operacionais com índices financeiros, 
simular cenários no curto, médio e longos 
prazos e prever o retorno de cada mudança 
para os acionistas. É o que está sendo chama-
do de Business Analytics, que reúne Business 
Intelligence, CRM Analítico e BPM.

“Dessa forma, o gestor pode detectar 
oportunidades, acompanhar o desenvolvi-
mento das ações corporativas e reagir com 

mercado

O BI evoluiu pra ficar alinhado 
à demanda do mercado. 
Transformou-se em um  
recurso de análise inteligente
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agilidade às investidas da concorrência. Nes-
se sentido, as soluções do SAS ganham desta-
que pelo diferencial analítico que possui. Elas 
são capazes de não somente identificar o que 
aconteceu, mas também de prever compor-
tamentos futuros. Além disso, proporcionar 
a melhor decisão em cima de cenários espe-
cíficos”, diz Bueno do SAS Brasil.

Na opinião dos consultores, hoje as solu-
ções de inteligência de negócios vão muito 
mais além da extração de dados e relatórios. 
Elas têm de atender ao avanço da profissio-
nalização da gestão e à estabilidade econô-
mica. Antes, as bruscas variações na moeda 
e na própria economia inviabilizavam pla-
nejamentos de longo prazo, obrigando as 
empresas a se concentrarem no dia-a-dia. 
A competição feroz também explica a busca 
quase obcessiva por melhoria de eficiência 
operacional. Reduzir custos, detectar garga-
los e aproveitar oportunidades de negócios é 
questão de sobrevivência.

Na medida em que a administração em-
presarial se torna mais sofisticada e aprimo-
rada, maiores são as chances de sucesso. A 
agilidade é preciosa no comando avançado e 
as modernas soluções de BI, que convergem 
para as de Business Analytics (BA) permitem 
ao executivo realizar, praticamente em tempo 
real, o que antes era feito em horas. Isso sem 
falar na diminuição do risco de erros. Cruzar 
dados de toda a empresa, fazendo cálculos, 
era tarefa suscetível a falhas capazes de gerar 
discrepâncias perigosas. 

Essa evolução dos sistemas de BI passou 
por fases típicas e simples. Primeiramente, 
eram reativos, pois analisavam dados histó-
ricos; depois voltaram-se para avaliação do 
presente. Hoje vivenciam a etapa da previsão 
do futuro, ou seja, foram muito mais além do 
cruzamento de dados e constituíram-se como 
um recurso imprescindível no comando de 
empresas que necessitam de bons resultados 
para manter posições. 

Dan Vesset, diretor de pesquisas de Analy-
tics & Datawarehousing da IDC Corporation, 
afirma que o atual momento para essas so-
luções marca o início de uma nova onda, o 
IPA (Intelligent Processe Automation). Ele 
diz que hoje é necessário automatizar as deci-

sões operacionais cotidianas nos processos de 
negócios e em resposta aos eventos, em que as 
análises guiam para os fluxos de trabalho.

O executivo ressalta ainda a importância 
de massificar o BI por toda a organização, 
não se restringindo apenas a orientar as de-
cisões da diretoria ou gerência. “BI não sig-
nifica somente ceder informações às pessoas, 
mas gerar apoio a qualquer decisão corpo-
rativa, de todos os departamentos e níveis 
hierárquicos. Pode gerar receita até mesmo 
se usado externamente”, explica.

Para oferecer a visão de toda a compa-
nhia, continua Vesset, as soluções buscam 
informações em diversos sistemas corpora-
tivos, de mainframe a planilhas MS Excell. 
“A integração dos dados e a manutenção da 
qualidade são pontos críticos e ainda repre-
sentam um desafio para muitas companhias. 
Os dados podem ser extraídos diretamente 

VESSET, da IDC: a 
nova onda é o IPA 
(Intelligent Processe 
Automation)
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mercado

da estrutura na qual foram inseridos ou a or-
ganização monta um datawarehouse.”

De acordo com os resultados preliminares 
da pesquisa para 2006 do Gartner, as soluções 
de BI estão mesmo em alta e devem ocupar o 
primeiro lugar na lista de prioridades dos ges-
tores de Tecnologia da Informação na Amé-
rica Latina. “BI será o líder em preocupação 
neste ano, subindo uma posição em relação 
ao período anterior, quando ficou em segundo 
lugar. O orçamento destinado à área será 4,8% 
maior em 2006”, destaca Waldir Arevolo, di-
retor de pesquisa do Gartner Research.

Mauro Peres justifica o sucesso das solu-
ções modernas de BI à capacidade de tornar a 
empresa sensível ao que está acontecendo no 
mercado e dentro da companhia. “É uma es-
pécie de radar”, completa. Além disso, ele diz 
que a riqueza de informações dos sistemas de 
gestão (ERP, CRM e SCM) é fator que deman-
da o uso de ferramentas de BI para gerenciar 
os resultados e cruzar as informações. 

“Primeiro a empresa cria um planeja-
mento estratégico, em seguida ela precisa 
de ferramentas para acompanhar o desen-
volvimento desse projeto de modo a gerar 
resultados que comprovem a efetividade das 
ações de negócios programadas”, explica Ivan 
Paiva, da Delloite.

Mauro Peres diz que, além disso, o uso do 
recurso permite montar uma oferta de produ-
tos para uma determinada faixa de cliente e 
criar uma personalização do atendimento. “É 
possível, por exemplo, ter um histórico do clien-
te que possa ser facilmente recuperável. Este é 
um ponto que está diretamente relacionado à 
retenção e à fidelização dos clientes”, explica. 

Facilitando a integração
Na avaliação de José Schettino, sócio da Ac-
centure, o crescimento do uso de sistemas de 
ERP está demandando soluções de inteligência 
de negócios. “A primeira geração de BI era uti-
lizada para tomada de decisão e complemento 
de outras ferramentas. Hoje, o uso está ligado 
à criação de uma plataforma de integração e 
a análises das tendências”, explica.

Uma pesquisa feita pela Accenture com 
usuários de ERP entrevistou 450 executivos, 
de 370 empresas em 35 países, incluindo o 
Brasil. Uma das questões abordou ações e 
investimentos para agregar valor a soluções 
de ERP. “O resultado mostrou que a maioria 
das companhias tem como prioridade buscar 
um melhor desempenho da tomada de deci-
são, investindo na capacidade analítica e das 
simulações”, conta Schettino.

Entre elas, 53% colocaram como prioridade 
a melhora do gerenciamento das decisões, 46% 
apontaram como foco aprimorar o controle 
financeiro, 41% esperam ter transações mais 
apuradas e rápidas e 33% esperam baixar os 
custos da companhia. De acordo com Schetti-
no, esse cenário está ligado ao aumento do uso 
de BI em conjunto com as outras ferramentas 
que agilizam os processos corporativos. 

Além disso, ele compara a mudança de 
tendência entre a pesquisa feita em 2002 e a 
realizada no final de 2005. De acordo com o 
executivo, a intenção dos usuários da primeira 
pesquisa de ERP era optar por ferramentas de 
datawarehouse em vez de BI. “Essa mudança 

PERES, DA IDC: 
O sucesso do BI 
está ligado a sua 
capacidade de mostrar 
o que acontece no 
mercado e na empresa
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de foco está ligada ao fato de que o BI tem 
uma capacidade analítica mais sofisticada e 
que permite uma análise pró-ativa”.

O mesmo estudo revela ainda que as fer-
ramentas de BI aparecem em 15% das em-
presas que possuem melhor performance no 
mercado. Porém, das que apresentam baixa 
performance, apenas 3% afirmaram ter solu-
ções de BI. Schettino afirma que embora isso 
não signifique que a tecnologia é a solução 
de todos os problemas há, porém, uma forte 
relação entre a utilização e os resultados. 

Outro ponto destacado por Schettino é o 
fato de o CRM e o BI estarem também cada 
vez mais próximos. Um total de 36% dos 
entrevistados apontou o CRM como priori-
dade, seguido de 29% que colocaram proje-
tos específicos de BI e datawarehouse como 
prioridade. Essa proximidade, de acordo com 
ele, é justificada pelo CRM ter muito mais 
eficiência quando usado em conjunto com um 
BI. “Antes, a prioridade das empresas era com 
as ferramentas ligadas à área transacional 
(CRM, ERP etc). Hoje, essa preocupação é 
executada concomitantemente à implemen-
tação de BI”, explica. 

Na era da inteligência analítica
A IDC questionou os executivos de 258 empre-
sas dos EUA sobre o que os levaria a uma ampla 
adoção de BI. Entre os resultados obtidos, ter o 
controle dos dados e uma cultura de gestão de 
performance são essenciais para 25% dos par-
ticipantes, 23% acreditam ser necessária uma 
implementação mais rápida das mudanças pe-
didas pelos usuários, bem como novas origens 
dos dados e novas visualizações, o que eviden-
cia a importância dos sistemas de gestão. 

A implementação de um BI já está em 
quinto lugar entre as prioridades dos investi-
mentos em TI das grandes empresas, aponta 
Peres. Uma pesquisa feita pela IDC observou 
o cenário de BI e BPM no Brasil. O segmento 
financeiro está em primeiro lugar entre os se-
tores que investem nessas ferramentas, com 
30% do total. O setor de Telecomunicações 
também voltou a investir nas tendências des-
de o início de 2005. Mas a demanda não se 
restringe apenas a alguns segmentos e sim 
ao perfil das grandes empresas.

Leão, da Stefanini, reforça que o BI está 
sendo utilizado também para integração. 
Nem sempre as filiais têm o mesmo tipo de 
software e assim o BI recolhe a informação 
de todos os diferentes programas e a trans-
forma em estratégia útil para todo o grupo. 
“O BI consegue fazer o cruzamento de dados 
de sistemas que não estão integrados. Ele faz 
uma varredura nesses ambientes, traz a in-
formação para uma base de dados única e 
em seguida faz a análise de forma a utilizar 
as respostas para melhoria da empresa”, com-
pleta o executivo da Stefanini.

Por outro lado, ele concorda com a má-
xima de que o BI também está fortalecendo 
os processos internos das empresas. “Ele 
está fazendo o que um sistema transacional 
poderia fazer no nível operacional e tático. 
Isso acontece porque ele enxerga toda a em-
presa”, finaliza. ■

SCHETTINO, 
da Accenture: 

crescimento do uso de 
ERP demanda soluções 

de inteligência 
de negócios
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Um belo dia, o gerente de marketing 
da sua empresa acorda logo cedo, 
disposto a fazer uma promoção iné-

dita, que oferecerá desconto de 20% sobre 
o principal produto da companhia. Essa 
pró-atividade pode custar caro. Embora as 
campanhas fossem algo feito na base dos 
projetos pilotos ou do “feeling” do gerente 
da área, hoje o mercado exige um novo tipo 
de especialização, sob pena de por em risco 
os negócios das organizações. 

“A evolução das tecnologias de gestão 
trouxe novas possibilidades e instrumen-
tos que facilitam, potencializam e tornam 
mais eficazes as ações de marketing. Por 
isso, as soluções de análise quantitativa 
e de gestão de bancos de dados tornam-
se cada vez mais indispensáveis”, analisa 
Claudinei P. Santos, diretor de projetos da 
pós-graduação da ESPM – Escola Superior 
de Propaganda e Marketing 

Tendo em vista esse cenário de alta 
competitividade e de crescente especiali-
zação, o SAS adquiriu os principais ativos 
da Veridiem, empresa fornecedora de Mar-
keting Resource Management (Gerencia-
mento de Recursos de Marketing) – MRM. 
A empresa, localizada em Maynard, Mas-
sachussets, EUA, tornou-se conhecida no 
mercado por obter êxito ao ajudar seus 
clientes a analisar e otimizar o retorno nos 
investimentos em marketing.

Liderança contínua
Para Jim Goodnight, presidente e CEO do 
SAS, a aquisição da Veridiem ref lete a lide-
rança do SAS em aplicar análise avançada 
para resolver complexos desafios de negó-
cios. “A Veridiem aprimora a capacidade 
exclusiva do SAS em otimizar atividades de 
marketing, permeando toda a organização, 
visando o aumento dos lucros e do valor dos 
negócios”, afirma.

Na avaliação de Ken Nicolson, presi-
dente e CEO da Veridiem, a aquisição pelo 
SAS vai ampliar o oferecimento de recursos 
capazes de proporcionar liderança contínua 
às empresas, e ajudará os executivos a ma-
ximizarem o retorno do investimento em 
marketing. “Alegra-me o fato de  o mercado 
estar preparado para adquirir soluções ain-
da mais inovadoras no futuro, à medida que 
nos unimos à família SAS”, comemora.

“A Veridiem oferece uma gama de ca-
pacidades MRM, como modelagem do 
mix de marketing, simulações e análise 
de investimentos, que têm o mérito de 
permitir às empresas o entendimento do 
valor dos investimentos em publicidade, 
promoções, incentivos, mala direta, even-
tos e web”, explica César Patiño, Portifólio 
Manager do SAS. Ele esclarece que a so-
lução permite também às empresas simu-
lar o resultado esperado das estratégias 
de marketing, medir a eficácia daquelas 

Muito além do 

                          Com a aquisição da Veridiem, o SAS dá um passo fundamental 
rumo ao fornecimento de inteligência às campanhas corporativas  POR SILVIA ANGERAMI

Marketing
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que estão em andamento e identificar mu-
danças necessárias, com a finalidade de 
maximizar resultados. 

A solução MRM da Veridiem foi proje-
tada para promover a excelência em organi-
zações de marketing, fornecer inteligência 
contínua sobre o impacto de atividades de 
marketing em diversos canais e gerar retor-
no do investimento mensurável. Conforme 
o professor Santos, em relação às tomadas 
de decisão em marketing, é fundamental 
usar informações obtidas por estudos e 
pesquisas de mercado para a definição de 
estratégias eficazes. Ele acredita ainda que 
ter experiência no negócio e no mercado, 
além de bom senso, também sejam fatores 
muito importantes. “Entretanto”, ressalva, 
“não substituem informações de qualida-
de e análises bem embasadas, que utilizem 
ferramentas disponibilizadas pela tecnolo-
gia da informação aplicada”.

Quadrante mágico
 O grande desafio do marketing, para o di-
retor da ESPM, assim como também a sua 
grande oportunidade, é lidar hoje com a 
maior incerteza ambiental, a escassez de 
recursos, a crescente pluralidade e a infideli-
dade dos consumidores, além do acirramen-
to inevitável da concorrência. “Esse cenário 
exige estratégias e ações de marketing mais 
inovadoras e criativas”, sugere.

A demanda por excelência em marketing 
é reconhecida mundialmente. O Gartner 
Group, por exemplo, em relatório de análise 
de marketing do ano passado, já apontava que 
“organizações de marketing sofrem pressão 
crescente para se tornar mais eficientes em 
sua administração e aumentar a visibilidade 
de programas de marketing e seu impacto”. 
No primeiro trimestre deste ano, a Veridiem 
foi posicionada pela consultoria como “visio-
nária” no Quadrante Mágico para Gerencia-
mento de Recursos de Marketing. 

Na verdade, o objetivo de todo gerente de 
marketing é estreitar o relacionamento com 
o cliente. Para alcançar essa meta, ele pode 
contar com a linha completa de soluções 
analíticas do SAS Customer Intelligence, que 
inclui automação de marketing, marketing 
baseado em eventos, otimização de campa-
nhas para web, e-marketing, entre outras. O 
SAS Customer Intelligence, porém, vai além 
do departamento de marketing, preenchen-
do lacunas que permeiam as corporações, 
ao oferecer integração de dados, análise e 
relatórios gerenciais. 

A aquisição da Veridiem é a sétima re-
alizada pelo SAS desde 2000. Ref lete a 
estratégia de aumentar sua competência 
tecnológica e de conhecimento, para aju-
dar a resolver problemas específicos dos 
clientes, em vez de simplesmente comprar 
participação no mercado. ■
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Em dia com a Basiléia II

BANCOS • O setor financeiro canadense é dominado 
por cinco grandes bancos, que respondem por 90% do 
mercado. O CIBC, Canadian Imperial Bank of Commerce, 
é uma das instituições de destaque e detém recursos de 
US$ 203 bilhões em ativos gerados por negócios com 
clientes pessoas física e jurídica. Para adequar-se às 
normas da Basiléia II, ampliar a transparência corpora-
tiva, e aprimorar a gestão dos riscos, o banco adquiriu 
a solução Credit Risk Bank Solution, do SAS. 

Em visita ao Brasil, o vice-presidente da instituição, 
Sanjiv Talwar, afirma que a escolha pelo SAS foi ba-
seada em diversos pontos, entre eles o atendimento 
às exigências da Basiléia II, a facilidade e o tempo de 
implementação, além da relação custo-benefício. Ele 
afirma que a companhia já estará alinhada às diretri-
zes da Basiléia II a partir de 31 de outubro deste ano. 

“Porém, há um período de transição. Por isso, até ou-
tubro de 2007, continuaremos atuando com parte da 
estrutura em Basiléia I”, explica Talwar. 

O vice-presidente diz que a adoção da solução 
impacta positivamente na produtividade. “O sistema 

nos permite avaliar quais os melhores clientes e a 
quem devemos destinar nossas linhas de crédito. Pas-
samos a ter mais foco”, completa. Isso foi fundamen-
tal também por conta do aumento da competição 
com bancos estrangeiros. “Por causa da concorrência, 
foi necessário ampliar o conhecimento de nossa base 
de clientes e aprimorar o gerenciamento do risco de 
crédito”, explica.

Para exemplificar o ganho de produtividade, Talwar 
diz que o trabalho analítico foi feito com base em 
modelos e demorava cerca de seis meses para ser con-
cluído. Com a nova solução e adequações a Basiléia II, 
esse trabalho pode ser realizado em dois meses. Além 
disso, o projeto ajuda a uniformizar as informações e 
a aumentar a transparência dentro do próprio banco. 

Entre os desafios enfrentados na implementação 
da solução para a Basiléia II, Talwar destaca a questão 
cultural. “Foi preciso mostrar que as mudanças têm 
como foco aprimorar nossos negócios”, destaca.O 
CIBC possui 3,7 mil empregados, 1.061 filiais e mais de 
3,8 mil caixas eletrônicos.

Banco Canadense investe em solução SAS para se adequar à Basiléia II e gerir riscos
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O poder da previsão 

FORECASTING • Com a participação 
de cerca de 330 pessoas, o F 2006 – 
SAS Business Forecasting Conference 
aconteceu nos dias 05 e 06 de junho 
na sede do SAS em Cary, Carolina do 
Norte (EUA). A primeira edição do 
evento contou com a participação 
de cinco países com representantes 
de empresas, universidades e orga-
nizações governamentais. O foco da 
iniciativa, que se tornou a maior a 
discutir o assunto, foi abordar cases 
de sucesso, aspectos técnicos e con-
ceituais do forecasting.

Roberto Koch, estrategista de 
mercado do SAS Brasil, esteve pre-
sente no evento e conta que a ação 
foi importante pois apresentou 
conhecimento para diversos tipos 
de clientes e segmentos, já que o 
forecasting é um conceito que se 
encaixa em diferentes vertentes 

do mercado. “Os clientes puderam 
avaliar as metodologias que podem 
conduzir uma modelagem robusta, 
observar a eficiência do conceito na 
atuação da corporação e entender 
o papel da interferência humana no 
julgamento dos resultados, além 
dos casos de sucesso”, explica Koch. 
O estrategista complementa com 

o fato de que cada empresa está 
em um estágio diferente e precisa 
de uma parcela desse conhecimen-
to, por isso a importância de ouvir 
pontos de vista variados. 

Entre os cases apresentados es-
tão os da Warner Home Vídeo, Auto-
Zone e E-Bay, todas clientes SAS. No 
próximo ano, a expectativa é levar 
também um case do Brasil para ser 
apresentado. “Queremos nos pre-
parar para levar um maior número 
de clientes brasileiros ao evento, já 
que o objetivo é dividir o conheci-
mento com o mercado”, completa 
o executivo. 

Segundo ele, é importante que 
os clientes saibam da grande abran-
gência do forecasting, que pode ser 
utilizado em diversas áreas de negó-
cios, desde a previsão de consumo e 
vendas até mesmo para medir o in-
teresse de usuários em comprar pela 
internet, por exemplo. O sucesso do 
evento foi tão grande que a próxi-
ma conferência já tem data marcada: 
dias 25 e 26 de junho de 2007.

EVENTO • A subsidiária nacional do SAS 
levou alguns dos seus principais clientes, 
entre eles Natura, Telemar, Falabella e 
Intel PCS, a participar do SAS Forum 
International 2006, em Genebra, Suíça. 
O evento, realizado em maio deste ano, 
foi uma grande oportunidade de estrei-
tar relacionamento com profissionais 
da empresa e usuários SAS de todas as 
partes do mundo. Entre os beneficiados 

estava o representante da Volkswagen. 
Para Paulo Sérgio Aguiar, gerente 

executivo de Riscos, da Volkswagen 
Serviços Financeiros, foi uma surpresa 
a quantidade de participantes de di-
versos países. “Pude trocar idéias com 
usuários de aplicações parecidas com as 
que usamos aqui e entender um pouco 
mais sobre elas na prática. Mais interes-
sante ainda foi poder conversar com o 
gerente de contas do SAS da VW da 
Alemanha. Como ele entende muito da 
solução foi bom para alinhar informa-
ções”, conta o executivo.
Entre as vantagens proporcionadas pelo 
evento, Aguiar cita a oportunidade de 
ter observado um pacote de geren-

ciamento de riscos do SAS. “Verifiquei 
de perto suas vantagens e novidades. 
Penso que iremos avaliar a possibilidade 
de adquiri-lo para modernizar nossos 
sistemas. Será muito importante para 
estarmos alinhados com as normas da 
Basiléia 2”, conclui o executivo.

ENCONTRO EM GENEBRA

Evento SAS apresenta modelos de forecasting e  
expande conhecimento de clientes do mundo todo

SAS Forum International 
2006 desperta a Volkswagen 
para a modernização do 
ambiente de TI com tecnologia 
de inteligência analítica
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E xiste uma série de mitos, quando 
falamos sobre o futuro do negócio de 
serviços financeiros. No entanto, mesmo 

para aqueles menos atentos ao tema, alguns si-
nais de mudança são evidentes. As instituições 
financeiras do futuro e os serviços que elas irão 
oferecer evoluirão para um estágio bastante 
diferente do conhecido hoje, considerando 
desde a utilização de tecnologias interativas e 
de processos, até quem os executará.

Temas como desconstrução da cadeia 
de valor (o que realizar por intermédio de 
parcerias/alianças ou de forma proprietária), 
Business Process Outsourcing (BPO) e Off-
shoring, gestão de relacionamento, canais de 
distribuição emergentes, comportamento 
e necessidades dos clientes são questões 
importantes para formação da visão de futuro.

A construção desse modelo deve ser abor-
dada a partir do entendimento da evolução da 
economia e do mercado financeiro, da relação 
do banco com seu cliente (e vice-versa) e de 
suas implicações para a administração do 
negócio de serviços financeiros.  

Acreditamos que cinco vetores definirão 
a prestação de serviços financeiros no futuro:
■ A formação de blocos econômicos será 
uma realidade
■ O cenário competitivo será composto 
pelos seguintes modelos principais: mega-
conglomerados financeiros, niche players 
e modelos associativos entre instituições 
financeiras e outros segmentos  
■ A evolução das necessidades dos clientes 
exigirá uma transformação do modelo de 
relacionamento e da estrutura tecnológica 
da indústria
■ A evolução tecnológica acelerará a 
desconstrução da cadeia de valor das 
instituições, estimulando o surgimento de 
uma nova arquitetura de negócios
■ A constituição de modelos de Gestão de 

Riscos Integrado, bem mais complexos do 
que os atuais, será reforçada.

A partir do entendimento de cada 
componente desse cenário e suas implica-
ções, cada instituição deve-se posicionar 
para conquistar espaço nesse novo contexto 
competitivo. As questões relevantes variam 
para cada um dos principais players do 
mercado atual - os bancos grandes, médios 
e também os novos entrantes na arena de 
serviços financeiros.

Os grandes bancos locais sofrerão pres-
sões principalmente dos megaconglomerados 
internacionais de serviços financeiros. Os 
bancos médios estão em posição delicada, 
pois é improvável que se tornem megaconglo-
merados por seus próprios esforços, quer seja 
pela base de capital necessário, quer seja por 
sua natureza generalista, que não os permite 
aspirar um posicionamento de nicho. 

Os novos entrantes devem estar aten-
tos aos vários desafios que surgem quando se 
propõem a atuar no negócio de serviços fi-
nanceiros. E é sempre bom lembrar que os 
movimentos nessa competição já se iniciaram.

opinião
Padrão vencedor

opinião | BRUNO LASKOWSKY

Bruno Laskowsky é 
sócio e líder da Prática 
de Serviços Financeiros 
da A.T. Kearney na 
América Latina



CERTAMENTE VOCÊ TEM BOAS 
RESPOSTAS, MAS O SAS TEM 
COMO APRIMORÁ-LAS.

Mais informações em www.sas.com/br  |  tel. 11 4501 5356

Você sabe quanto sua empresa 
vai vender no próximo mês?

VOCÊ SABE RESPONDER COM 
PRECISÃO ESSAS PERGUNTAS?

Como tornar o cenário de vendas mais 
favorável para a sua empresa?

Qual o retorno que você conseguiu 
dos investimentos feitos em melhorias 
no processo de gestão da demanda?

Quanto vale cada ponto adicional na 
precisão da previsão de demanda?

Gestão de Demanda SAS®

O SAS oferece a nova geração do planejamento de demanda, onde você 
decide o melhor caminho para sua empresa através da Gestão de Demanda.

Este novo momento pode ser conquistado com a implementação de uma 
camada de otimização em cada etapa do processo.

O SAS auxilia na identificação das melhores oportunidades:

- Redução dos custos com suprimentos, estoques e distribuição;
- Aumento de receita através da otimização de preços, promoções e do 
portifólio de produtos e serviços;
- Retorno maior da capacidade produtiva disponível e dos investimentos de marketing

Por outro lado, sua empresa passa a desenvolver uma cultura analítica que 
potencialmente lhe conduzirá a novos insights, decisões e resultados. 

A proposta do SAS amplifica a inteligência de sua empresa.
Venha fazer parte do grupo de empresas que optou por este upgrade no 
processo de Gestão da Demanda. 
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Intelligence Meeting 2006 

O SAS, parceiro de negócios que oferece soluções para todo o precesso de 

Gestão Corporativa, tem o prazer de convidá-lo para o 3º Intelligence Meeting. 

Um evento exclusivo dirigido a líderes de empresas que buscam soluções 

para tornar a gestão corporativa mais ágil, eficaz e competitiva.

Data: 28 de setembro de 2006

Local: WTC Hotel (Meliá) - Auditório Casablanca

Horário: Das 8h30 às 18h30

Mais informações em www.sas.com/br  -  11 4501 5363

Intelligence Meeting 2006  |  WTC Hotel (Meliá)  |  28/setembro/06

SAVE THE DATE

28/setembro/2006
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