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A evOluçãO dA  
INTELIGêNCIA 

O crescimento tem seu preço. Na medida em que as empresas am-
pliam a atuação e ocupam posições cada vez mais promissoras no 
ranking do mercado, as informações estratégicas se multiplicam 

e os processos se tornam mais complexos. Gerenciar com maestria esse 
quadro exige muito mais do que uma moderna infra-estrutura tecnológica, 
e sim capacidade de compreender a importância dos dados corporativos e 
alinhá-los com os objetivos da organização.

Nesse cenário de alta competitividade, surge um modelo que pode aprimorar a gestão 
com o propósito de gerar resultados. Trata-se do Business Intelligence Competency Center 
(BICC), um novo conceito que pode ampliar o uso do Business Intelligence (BI), justo em um 
momento em que é fundamental lapidar ao extremo os dados para criar ações inteligentes e 
agilizar o processo de tomadas de decisão nas empresas.

Na reportagem “A base para a gestão da informação”, o leitor irá conhecer mais sobre 
esse novo modelo de gerir informações de maneira estratégica para os negócios e utilizá-las 
com eficácia. O objetivo atual é gerenciar, implementar e suportar as iniciativas de BI a fim 
de beneficiar toda a corporação. Com o BICC, é possível convergir o BI de todos os departa-
mentos para uma única base, facilitando a gestão das informações, a padronização de dados, 
o acesso e a forma inteligente de organização que beneficie com agilidade a estratégia da em-
presa. Vale a pena conferir.

Ainda nesta edição, SASCOM traz como destaque um caso de sucesso com a Serasa, uma 
das maiores companhias do mundo em análises e informações para decisões de crédito e 
apoio aos negócios. Ela renovou seu ambiente de Tecnologia da Informação e obteve não so-
mente mais velocidade como também aumento significativo em seu índice de produtividade.

E mais. Para quem deseja saber sobre o conteúdo do novo livro de Thomas H. Daven-
port, considerado pela imprensa mundial um dos gurus do e-business, e também a repercus-
são causada pelo seu artigo publicado na revista americana Havard Business Review, não pode 
deixar de ler a entrevista Competindo em análises.  Boa Leitura!
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A competitividade é um dos 
fatores mais importantes a ser conside-
rado na gestão de qualquer empresa. 
As análises de dados e como tratar da 
melhor forma a gestão de TI são os pon-
tos principais da nova pesquisa de Tom 
davenport, recentemente considerado 
pela revista darwin como um dos 25 
gurus do e-business mundial.

Autor de diversos livros e artigos, 
Thomas H. Davenport já lecionou na 
Harvard Business School, universidade 
de Chicago, dartmouth’s Tuck School 
of Business e universidade do Texas, nos 
estados unidos. Atualmente, é presidente 
em Tecnologia e Gestão de Informação, 
no Babson College e diretor do Centro de 
Pesquisas em Process Management. em 
entrevista à SASCOM, o consultor conta 
os resultados de sua última pesquisa e 
discute a repercussão do Competing on 
Analytics, seu último artigo para a revista 
Harvard Business Review. ele explica tam-
bém os estágios de competitividade e o 
que uma empresa precisa para competir 
com análises de dados.

Considerado um dos 10 mestres da 
nova economia pela edição americana 
da revista CIO, Tom davenport fala da 
popularidade de seu artigo, conta o que 
aprendeu com sua pesquisa e explica o 
que mais será detalhado em seu novo 
livro, Competing on Analytics: The New 
Science of Winning.
POR ANNE MILLEY E OBEDE ROCHA

Competindo em análises
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SASCOM: Quais são as três mais impor-
tantes descobertas de sua pesquisa?
TOM DAVENPORT: A primeira – e talvez 
não surpreenda os leitores da SASCOM – é 
que as companhias e as organizações final-
mente estão fazendo algo com seus dados. 
Depois de anos acumulando e pensando 
que eles precisariam de melhor transação 
de dados, muitas organizações chegaram à 
conclusão: “Ok, não temos mais desculpas. 
Precisamos começar a administrar de ma-
neira diferente nosso negócio, usando de 
forma estratégica a nossa base de dados”.  

A segunda descoberta é que as empre-
sas podem competir com sucesso em inte-
ligência analítica. Este é o ponto primário 
da pesquisa. Não acredito que ninguém to-
cou nesse ponto antes: que a área analítica 
pode ser parte integral de sua estratégia.

A terceira descoberta importante é que 
a empresa precisa mais do que dados e 
tecnologia para ser um competidor analí-
tico. Os fatores diferenciais são os huma-
nos, como liderança, paixão, habilidades 
e relacionamentos, que eu acredito terem 
sido negligenciados em todas as discussões 
sobre Business Intelligence até então. As 
companhias que realmente possuem mui-
ta sofisticação analítica também possuem 
muitos colaboradores competentes. Eu não 
creio ser apenas coincidência.

SASCOM: O que uma companhia precisa 
fazer antes de começar a competir em 
inteligência analítica?
DAVENPORT: Há dois pré-requisitos fun-
damentais. Um é humano e o outro é tec-
nológico. O pré-requisito humano é justa-
mente ter líderes que realmente apreciem 

e entendam o que significa competir na 
área analítica, e queiram fazer isso. Segun-
do, ter dados limpos, integrados e de alta 
qualidade é um pré-requisito. As fontes de 
dados estão melhores do que nunca. Hoje, 
as soluções  que o SAS e outras empresas 
oferecem para integração e limpeza de da-
dos são as melhores já desenvolvidas. 

SASCOM: Quais são os estágios para 
competir em inteligência analítica?
DAVENPORT: São cinco estágios. Eu cha-
mo o Estágio Um de analiticamente dete-
riorado, isso significa que alguma imperfei-
ção fatal mantém a companhia longe de fa-
zer algo na área analítica em geral. Um ou 
outro executivo não se importam, ou têm 
uma má transação de dados, ou muitos si-
los de dados espalhados pela organização. 

O Estágio Dois é o que costumamos 
pensar como melhor prática em Business 
Intelligence, que são vários pequenos pa-
cotes de atividade analítica na organiza-
ção – não conectadas e sem visão do que 
se pode fazer com todos eles em conjun-
to. Por vezes, eu chamo isso de estraté-
gia “Ilha da ilusão”: há vários pequenos pe-
daços de terra, mas eles não causam mui-
to impacto no mundo por serem descone-
xos e isolados.

O Estágio Três é quando alguém impor-
tante na estratégia da organização decide 
que há uma melhor forma de fazer o que 
fazem, e cria um processo de trabalho di-
ferenciado. A empresa pensa sobre quais 
aspectos do negócio deve acionar ou dis-
ponibilizar e então passa a unir as capaci-
dades de alcançar alguma competitivida-
de analítica. 

No Estágio Quatro, as companhias têm 
a maioria das peças no lugar, exceto tal-
vez pela paixão por liderança. Elas sabem 
aonde a inteligência analítica pode ser re-
levante para o negócio, quais capacidades 
humanas precisam e já as uniram e com-
praram muitas soluções SAS. Elas têm a ar-
quitetura de hardware certa e no lugar. É 
uma parte do que elas fazem, mas ainda 
não é o foco primário de suas estratégias 
de competitividade.

ponto de vista | tOM davenpOrt

A empresa precisa mais do que 
dados e tecnologia para ser um 
competidor analítico. Os fatores 
diferenciais são humanos, 
como liderança, paixão, 
habilidade e relacionamento
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O Estágio Cinco é a plena sustentação 
de competidores analíticos que conscien-
temente e visivelmente usam a inteligên-
cia analítica como fator prioritário em sua 
competitividade e estratégia.

SASCOM: Por que você acha que essa pes-
quisa é tão popular entre os executivos?
DAVENPORT: Eu acredito que executi-
vos seniores perceberam que o único ca-
minho para competirem efetivamente é 
possuir melhores processos do que qual-
quer um. Mas para ter melhores proce-
dimentos, são necessários dados melho-
res e – ultimamente – análises integradas 
com esses processos. 

Acredito também haver uma pressão 
competitiva. Na maioria das indústrias, há 
pelo menos uma companhia que adotou 
essa abordagem e estão indo muito bem. 
As pessoas estão percebendo isso. Exe-
cutivos estão falando que talvez fosse o 
caso de tomarem a mesma medida.

Finalmente, a Tecnologia da Informação 
(TI) passou por uma fase mais voltada para 
uma estratégia defensiva. Os últimos cinco 
anos foi um período em que todo mun-
do estava preocupado com riscos, Sarba-
nes-Oxley, Y2K e questões semelhantes. 
Essa pesquisa oferece uma mensagem mais 
positiva para TI e que é consistente com 
companhias começando a focar mais em 
como crescer e como inovar.

SASCOM: O que os leitores podem espe-
rar aprender com o seu novo livro, que 
eles ainda não viram no artigo da Har-
vard Business Review?
DAVENPORT: O livro oferece mais de 
tudo. Mais exemplos, mais detalhes, mais 
diretrizes sobre como chegar lá e o que é a 
jornada. Há capítulos sobre pesquisas-cha-
ve. Existe um capítulo inteiro sobre o lado 
das pessoas e outro sobre tecnologia. O li-
vro traz muito mais detalhes nos exemplos. 
É a mesma mensagem fundamental, contu-
do, mais abrangente.

SASCOM: Como foi trabalhar no grupo 
Concourse com o SAS e a Intel? 

DAVENPORT: SAS, Intel, Harvard Business 
School e eu trabalhamos em conjunto no 
grupo Concourse para criarmos um progra-
ma de pesquisa multicompanhia com o ob-
jetivo de descobrir o que de fato é necessá-
rio para ter sucesso ao competir em inteli-
gência analítica. Os resultados das pesquisas 
poderão ajudar muito no desenvolvimen-
to das empresas e na criação de estratégias. 
Na verdade, trata-se de uma maneira pode-
rosa de acelerar o progresso. Penso que po-
deríamos chamar esse estudo de Consulto-
ria por Atacado, considerando que trabalha-
mos com vários estudos de caso de diferen-
tes organizações, apresentando e avalian-
do diferentes estratégias. Acredito que mui-
tas empresas de consultoria irão discutir os 
resultados, já discutidos em nosso trabalho 
com outras companhias. 

SASCOM: O que o surpreendeu com  
a pesquisa? 
DAVENPORT: Fiquei um pouco surpreso 
com as pessoas tratando meu artigo como 
o renascimento da upside IT. Entre os cerca 
de 11 ou 12 artigos que escrevi para a Har-
vard Business Review, nenhum deles teve 
recepção igual a esse último. E não dá pra 
saber exatamente a razão dessa reação. 
Acredito que em parte as pessoas querem 
descobrir como usar a inteligência analítica 
efetivamente e fazer com que ela faça par-
te da estratégia. Penso que se interessaram 
porque abordei no artigo sobre a falta de 
competitividade, diferente do conteúdo 
que normalmente é disponibilizado como, 
por exemplo, montar um depósito de da-
dos efetivo e qual software e hardware a 
empresa precisa. 

SASCOM: Em suas pesquisas, você classi-
ficou as companhias pelos cinco estágios 
e aferiu as porcentagens delas em cada 
um deles? 
DAVENPORT: Não. Mas, baseado na 
pesquisa que fiz juntamente com a 
Accenture, com mais de 400 companhias, 
cerca de 10% delas estão no Estágio 
Quatro ou Cinco. Mas esse é um dado 
muito difícil de aferir. n
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conceitoconceito | MiChael Gilliland e MiChael leOnard, SaS

O futuro da
estratégia de previsão

A previsão é um assunto sério, mas 
nem sempre pode ser levada à risca. 
No passado, profetas, astrólogos, 

oráculos e também a física nos forne-
ciam orientação sobre o futuro – desde 
o momento de semear a colheita até a 
hora de iniciar uma guerra. Atualmente, 
não faltam autoproclamados “viden-
tes” e “futuristas” que, de bom grado, 
darão orientações, mediante o devido 
pagamento. Mas também temos acesso 
a terabytes de dados, poderosos com-
putadores e soluções de estatística. Isso 
nos permite discutir aonde a indústria de 
tecnologia de previsão poderá nos levar.

Muitas pessoas inteligentes estão 
trabalhando no problema da previsão há 
anos e ainda não descobriram a “fórmula 
mágica”, ou seja, nenhum método estatís-
tico pode garantir que nossas estimativas 
serão exatas como desejamos. Todavia, 
está ocorrendo um progresso significativo 
nas áreas de automação, escalabilidade e 
na incorporação de avaliação estruturada.

Destaques
A variedade de aspectos relacionados 
à previsão de negócios tem aumenta-
do. A visão do futuro não mais se refere 
apenas ao planejamento de demanda e 
do fornecimento. Os elementos da pre-
visão estão incorporados em uma ampla 
gama de desafios de negócios, abrangendo 
todas as indústrias. Os fabricantes do setor 
automotivo e as companhias de produtos 

para consumidores se preocupam com as 
devoluções de mercadorias e reclamações 
sobre a garantia de produtos. As operadoras 
de telefonia e as emissoras de cartões de 
crédito ficam atentas à “agitação” de sua 
base de clientes. As empresas que fazem 
empréstimos observam com cautela os 
riscos e a inadimplência. As companhias 
aéreas se preocupam com a central de 
reservas e com a seleção dos membros 
da tripulação. Os fabricantes focam na 
previsão de manutenção em suas fábri-
cas. A boa estimativa permite que todos 
esses tipos de organizações operem mais 
eficientemente – aumentando a satisfa-
ção dos clientes e ampliando os lucros. 

A escala dos desafios relacionados à 
previsão de negócios tem aumentado. 
Um exemplo disso é o setor varejista, no 
qual processos estatísticos mais rigorosos 
para o planejamento estão começando a 
substituir (ou, pelo menos, a ampliar) a “arte” 
da comercialização. Os varejistas desejam 
saber o que irão vender e a que preço, 
quais serão as promoções mais efetivas e a 
melhor estratégia para fazer uma liquidação 
quando um produto estiver fora de sua 
época de venda. Todas essas questões têm 
base na previsão. Acrescente a esses aspec-
tos de otimização de rendimentos o ponto 
mais fundamental sobre como os varejistas 
devem abastecer e reabastecer os estoques 
de suas lojas, e o desafio é enorme. Gran-
des varejistas trabalham com dezenas de 

MICHAEL GILLILAND é 
gerente de Marketing 

e Produtos do SAS.

MICHAEL LEONARD é 
gerente de Soluções 

Analíticas do SAS.

Com recursos avançados, as companhias estão bem 
posicionadas para se beneficiarem, mais do que nunca, de um modelo 
de previsão. elas buscam minimizar a escala de desafios
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milhares de itens, que são vendidos em cen-
tenas ou milhares de lojas. A necessidade de 
milhões de previsões não é algo incomum.

É crucial distinguir as previsões de “maior 
valor” para que recebam atenção espe-
cial, enquanto são automatizadas aque-
las que “não são tão valiosas”. Nenhuma 
organização pode se dar ao luxo de contra-
tar centenas ou mesmo milhares de analis-
tas para, individualmente, modelar e fazer 
previsões de cada série. É importante distin-
guir as estimativas de maior valor (como 
uma TV com tela de plasma que custa US$ 5 
mil, em um fabricante de produtos eletrô-
nicos) da grande maioria de itens de menor 
importância e aplicar a abordagem adequa-
da a cada uma delas. A automação em larga 
escala pode ser utilizada para indicar quais 
os produtos e os locais de menor importân-
cia, ao passo que analistas ainda devem ter 
acesso a sofisticadas soluções para realiza-
rem avaliações de maior valor. Essas solu-
ções devem ser capazes de lidar com ambas 
as necessidades, fornecendo previsões 
de qualidade de forma automatizada, ao 
mesmo tempo em que atende às exigências 
de analistas com experiência em estatística.

É necessário lidar com “produtos em 
contínua evolução”. Com a proliferação 
de novas mercadorias e menores ciclos 
de vida, pode ser impossível obter tantas 
informações quanto as que um analista de 

previsões precisa para a criação de um bom 
modelo. Nos setores de computadores 
pessoais e de produtos eletrônicos para 
consumidores, por exemplo, os ciclos de 
vida dos produtos geralmente variam de 
três meses a 18 meses. As roupas da moda 
serão vendidas apenas em uma tempora-
da. As soluções deverão fornecer recursos 
para o analista “encadear” a história dos 
itens atuais com a de seus antecessores, 
a fim de melhorar a demanda para pro-
dutos similares, a partir do histórico. 

A previsão com base em apenas um 
modelo não existe mais. Em vez de uma 
seleção rudimentar, para “escolher o 
melhor” a partir de uma série de modelos 
previamente especificados pelo analista, a 
solução de análise deve ter condições de 
considerar milhares de modelos a partir de 
uma variedade de famílias. A capacidade 
computacional atual permite isso. Para que 
a automação de previsões em grande escala 
tenha sucesso, o sistema precisa considerar 
os modelos mais apropriados aos padrões 
de demanda que serão encontrados. 

A quantidade e a qualidade dos dados 
continuarão a aumentar. Talvez, mais 
importante do que fazer aperfeiçoamen-
tos em modelos de previsão estatística 
seja aumentar os tipos e a quantidade de 
dados disponíveis. Atualmente, informa-
ções de pontos-de-venda no varejo estão 

conceito | MiChael Gilliland e MiChael leOnard, SaS
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amplamente à disposição, permitindo aos 
fabricantes acompanhar o comportamento 
de consumo. A Internet é outra fonte para 
obtenção de dados. Hoje, é possível encon-
trar informações relacionadas à previsão do 
tempo, indicadores econômicos e outros 
tipos de dados que podem ser analisados. 
No entanto, considerando todas as novas 
fontes, ainda é necessário que a solução 
consiga distinguir automaticamente as variá-
veis úteis daquelas que não são importantes. 

O uso de avaliação estruturada melhora 
a colaboração. Processos de previsão ela-
borados, tais como Planejamento, Previsão 
e Reabastecimento Colaborativos (Colla-
borative Planning, Forecasting, and Reple-
nishment – CPFR) têm evoluído nos últimos 
anos. O CPFR facilita o ingresso de novos 
participantes – tanto internos (vendas, 
marketing, finanças, operações etc.) como 
externos (clientes e fornecedores). Atu-
almente, a solução lida melhor com essas 
diversas inserções, e vários fabricantes ofe-
recem módulos especiais colaborativos de 
planejamento de vendas e operações. Con-
tudo, as questões fundamentais permane-
cem: esses participantes adicionais agregam 
algum valor ao tornarem a previsão melhor? 
Ou eles apenas possibilitam que mais 
tendências e opiniões se infiltrem no que 
deveria ser um processo objetivo e cientí-
fico? As técnicas de avaliação estruturada 
vão aprimorar o padrão de colaboração, ao 
fornecer o feedback sobre os participantes 
no processo, identificando fontes de ten-
dências crônicas e permitindo correções. 
Simplesmente acrescentar mais oportu-
nidades para as pessoas realizarem uma 
previsão pode tornar o processo menos 
eficiente. A solução precisará incorporar 
o rastreamento das etapas e dos partici-
pantes do processo, identificando o “valor 
agregado” por essas iniciativas, em aper-
feiçoamento da precisão. O resultado será 
um processo de previsão “enxuto”, do qual 
foram excluídas todas as atividades desne-
cessárias, proporcionando uma análise tão 
boa quanto se pode esperar razoavelmente, 
e tão eficiente quanto possível. 

O que tudo isso significa
Embora se saiba que dados, tecnologias e 
métodos de previsão continuarão a melho-
rar, ainda não está claramente definido o 
quanto os erros de estimativas irão real-
mente ser reduzidos. No momento, duas 
forças contrárias são evidentes: soluções 
de previsão estão ficando melhores, mas 
os padrões de demanda estão, freqüente-
mente, se tornando piores! Padrões simples, 
recorrentes e de longa duração podem ser 
previstos muito bem, com técnicas simples. 
Mas os complexos, altamente voláteis e de 
curta duração, com tempos de espera mais 
longos, são, inerentemente, mais difíceis de 
serem previstos – mesmo com as melhores 
técnicas. Infelizmente, a tendência é que 
os profissionais de inteligência de negócios 
tenham de lidar mais freqüentemente com 
o último tipo mencionado. A “previsibilida-
de” de um padrão de demanda, então, passa 
a ser uma consideração mais importante do 
que os meios que utilizamos para prevê-la.

A demanda sempre terá um compo-
nente essencialmente aleatório. Embora 
a solução seja capaz de obter o nível, a 
tendência, a sazonalidade e, até mesmo, 
um componente cíclico de longo prazo, a 
partir do histórico de demanda, alguns ele-
mentos de “ruído” (aleatoriedade) sempre 
permanecerão. Por fim, é a quantidade de 
ruído na demanda que determina o limite 
superior de sua previsibilidade.

Resumindo, temos melhores dados, 
computadores, soluções e métodos estatís-
ticos do que jamais tivemos, e eles conti-
nuarão a melhorar. Esses aprimoramentos 
nos levarão a desafios de análise ainda mais 
difíceis, em uma escala que nunca seria 
considerada sem o advento das técnicas 
automatizadas em larga escala. Talvez, o 
único meio certo de extinguir os erros de 
previsão seja eliminar a necessidade de 
tentar enxergar o futuro – aperfeiçoando 
a flexibilidade e a capacidade de resposta 
de nossos recursos de atendimento de 
demanda. Até que isso aconteça, aqueles 
que estiverem na “segunda mais antiga pro-
fissão do mundo” deverão ter um futuro 
ocupado e empolgante. n
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negócios

DAS TROPAS PARA 

                               A otimização da logística, baseada em análises preditivas e 
simulações, vem ganhando cada vez mais importância na área de manufatura 

POR FABIANA LOPES E OBEDE ROCHA

                               A otimização da logística, baseada em análises preditivas e 

DAS TROPAS PARA 
A INDÚSTRIA

negócios | lOGÍStiCa
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A INDÚSTRIA

D urante a Segunda Guerra mundial, 
surgiu o conceito de pesquisa ope-
racional. As demandas da guerra e 

as alternativas de defesa começavam a ser 
avaliadas por meio da logística, utilizando-
se de variáveis matemáticas e simulação de 
cenários. Esse modelo foi usado para manter 
a estrutura do exército americano, identifi -
cando as necessidades das tropas, e também 
para perceber ações que poderiam enfraque-
cer o exército alemão. 

O primeiro estudo de variáveis do exército 
alemão feito pelos norte-americanos indicou 
que um ponto de sustentação da capacidade 
produtiva do adversário era o combustível. 
Baseada nessa premissa, eles organizaram 
operações para destruir refi narias. Foi aí que 
começou a utilização de um conceito que se 
aperfeiçoou com a industrialização e com a 
evolução da tecnologia. 

Hoje, esse modelo tornou-se muito mais 
elaborado e é usado para auxiliar as toma-
das de decisão em diversos segmentos da 
indústria e otimizar as ações de acordo com 
o objetivo. A área de manufatura usa bas-
tante o método para calcular os modelos 
logísticos e maximizar a entrega e a produ-
ção de mercadorias.

Radhika Kulkarni, diretora sênior do 
departamento de Pesquisa Operacional 
R&D do SAS, diz que o conceito é utilizado 
no desenvolvimento de equações matemáti-
cas avançadas que são inseridas em soluções 
analíticas. Segundo ela, há três pilares que 
sustentam o conceito: a simulação que cria a 
habilidade de visualizar a melhor opção para 
determinada indústria, a otimização, que em 
meio a inúmeras opções virtualmente prati-
cáveis, permite ao usuário enxergar melhor 
opção e, por fi m, a probabilidade e a estatís-
tica que, juntas, ajudam a medir os riscos das 
ações apoiadas nos dados disponíveis. 

A força da otimização
A otimização é importante no cenário da 
manufatura porque guia o produtor para 
as tomadas de decisão sobre como usar os 
recursos disponíveis (pessoas, materiais, fer-
ramentas, máquinas e tempo) para manufa-
turar os produtos da maneira mais econômi-

ca possível. Em um ambiente de crescentes 
restrições na atividade manufatureira, que 
é possível observar maior demanda dos con-
sumidores e crescimento da competitividade, 
ter uma produção otimizada é muito impor-
tante, na avaliação de Radhika.

Ivan Pezzoli, diretor de Manufatura do 
SAS afi rma que cada empresa tem uma 
necessidade diferenciada de pesquisa opera-
cional e otimização. “Implementamos solu-
ções customizadas para demandas diferen-
ciadas e baseadas na forma como cada com-
panhia armazenou seus dados. Dessa forma, 
podemos avaliar com quais tipos de variáveis 
iremos trabalhar”, explica. Além disso, pros-
segue o executivo, uma empresa pode querer 
encontrar a melhor opção para produzir em 
menos tempo, ou mesmo a maneira ideal de 
transportar seus produtos para reduzir cus-
tos, ou ainda escolher a região mais adequa-
da para instalar suas plantas. 

RADHIKA KULKARNI, 
do SAS: o conceito 

permite ao 
usuário visualizar 

a melhor opção
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Pezzoli, no entanto, ressalta que a comple-
xidade de alternativas e de processos avalia-
dos é muito grande e por essa razão, a equi-
pe de desenvolvimento do SAS precisa estar 
constantemente elaborando novas equações 
que atendam a milhares de variáveis. Tudo 
isso, considerando qual opção vai resultar em 
maior competitividade. 

Radhika afi rma que para desenvolver 
as equações matemáticas, é preciso atentar 
para uma uma série de considerações, como 

por exemplo, o grau de detalhamento a ser 
incluso no modelo, as ações relevantes que 
necessitam ser modeladas com as variáveis de 
decisão, as restrições das ações etc. “Porém, 
para chegar à solução fi nal, ainda é impor-
tante considerar quantos tipos diferentes 
de variáveis, restrições e objetivos nos serão 
permitidos incluir no modelo, como devemos 
estruturá-lo e como deve ser a interface”, 
completa Radhika.

A pesquisa operacional
O campo da pesquisa operacional ganha 
reconhecimento no mundo da manufatu-
ra paralelamente à necessidade de melho-
rar o lucro e reduzir os custos. “No Brasil, 
ba seado em nossa experiência nos últimos 
anos, observamos uma excelente aceitação 
para o uso da otimização e da pesquisa 
operacional.”, afi rma Radhika. Segundo 
ela, três pontos resultam nessa aceitação. 
O primeiro deles é que os executivos bra-
sileiros parecem estar familiarizados com 
métodos analíticos.

Em segundo lugar, determinados negó-
cios no País ainda são relativamente novos, o 
que sugere que ainda não há métodos estabe-
lecidos para tomar decisões. O terceiro ponto, 
de acordo com a pesquisadora, refere-se ao  
ritmo acelerado em que os negócios estão 
crescendo no Brasil e a competitividade que 
gera na região. “Isso faz com que, mais do 
que nunca, seja importante para as empre-
sas fazer o melhor uso de seus recursos. Esta 
é a conseqüência direta do uso da pesquisa 
operacional e da otimização”, complementa 
a executiva.

Por outro lado, Pezzoli lembra que per-
siste a difi culdade para convencer determi-
nadas organizações de que elas precisam de 
uma solução com essa função. “Muitos exe-
cutivos acreditam que já estão enxergando 
todas as alternativas de logística para a sua 
companhia, porém sempre há espaço para a 
aplicação de ciência”, conta. Ele acredita que 
o cliente realmente conhece o seu negócio 
como ninguém. Porém, à medida que a com-
plexidade da cadeia produtiva e dos negócios 
expande, fi ca impraticável ter total visibili-
dade das possibilidades.

PEZZOLI, do SAS: 
cada empresa tem 
uma necessidade 
diferenciada 
de pesquisa

negócios | lOGÍStiCa

O campo da pesquisa 
operacional ganha espaço no 
mundo da manufatura em 
paralelo à necessidade de 
melhorar o lucro e reduzir custos 
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O s destinos são variados. São neces-
sários caminhões, trens e navios 
para alcançar quase 4 mil rotas de 

entrega. A Bunge Alimentos, uma das maio-
res empresas de agronegócio e alimentos do 
Brasil, com ampla rede de escoamento de 
produtos, precisava de uma solução capaz de 
melhor analisar processos e reduzir custos 
relacionados ao processamento e à comercia-
lização da soja. Decidiram utilizar a otimiza-
ção de redes do SAS.

A empresa compra grãos de quase 30 mil 
produtores rurais e os retira nas fazendas, ou 
armazéns no interior do País. Produz fertili-
zantes e ingredientes para nutrição animal, 
fornece matéria-prima para a indústria de 
alimentos e food service, processa e comer-
cializa soja e outros grãos e precisa cumprir a 
demanda e entregar os produtos nas fábricas 
ou nos terminais portuários.

Luis Fernando Neves, gerente de Plane-
jamento de Agronegócio da Bunge, explica 
como era a situação na empresa. “O esco-
amento era feito de forma descentraliza-
da, reduzindo a agilidade nas tomadas de 
decisão. Enxergamos oportunidades de 
estruturar melhor o planejamento da oferta 
e demanda, previsões de fretes, impostos e 
utilização dos ativos logísticos (transbordos, 
silos para armazenagem, terminais portuá-
rios) de forma integrada e planejada.”

Outro fator importante para a Bunge 
era a necessidade de antever com mais 
velocidade os possíveis problemas e assim 
tomar medidas de correção antes mesmo 
que eles acontecessem. Com isso, fi cou mais 
fácil reduzir custos da empresa, outra pre-
ocupação essencial. “O custo logístico em 
commoditties é um dos principais fatores 
de competitividade”, diz Neves.

Novos rumos
As mudanças começaram há um ano e meio, 
quando a diretoria solicitou os serviços do 
SAS. Passado quase um ano, a nova rede 
otimizada foi implementada na divisão de 
agronegócio e seus benefícios já estão claros 
na empresa. De acordo com Neves, a com-
panhia ganhou agilidade nas decisões com 
o desenvolvimento de simulação de cená-
rios, ou seja, “as decisões são tomadas de 
forma mais abrangente e racional, levando 
em conta todos os elementos-chave do pla-
nejamento logístico”.

Com esse novo modelo de ação para o 
escoamento de produtos, a Bunge conse-
gue evitar desperdício de tempo e escolhe o 
melhor caminho para entregar a soja.Além 
disso, reduzindo os valores gastos com a 
cadeia de suprimentos. n

No caminho certo
                           Solução de logística do SAS otimiza processos e reduz custos de 
agronegócio da Bunge Alimentos, uma das maiores empresas de alimentos do País

NEVES, da Bunge:
agilidade nas decisões 

com a solução 
de simulação
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destaquedestaque

PRECISAO
SeRASA, SeMPRe PReOCuPAdA COM A 

MOdeRNIZAçãO, ReNOvA SISTeMA de CONveRGÊNCIA de TeCNOlOGIA de 
CRÉdITO e INFORMAçãO e AMPlIA ÍNdICe de PROduTIvIdAde POR OBEDE ROCHA

MAIS VELOCIDADE E

CC om 400 mil clientes e 4 milhões de consultas por dia, a 
Serasa, uma das maiores empresas do mundo em aná-
lises e informações para decisões de crédito e apoio aos 

negócios, em sua busca permanente pela excelência em seus 
serviços e processos, ganha ainda mais velocidade e precisão 
em suas ofertas de soluções em negócios ao mercado. Para isso, 
optou pela implementação das plataformas de análise de dados 
do SAS a fi m de otimizar o desenvolvimento e os testes de seus 
modelos de produtos.

O diretor de Operações de Telemática da Serasa, Dorival Dourado, explica que a 
empresa, para manter e ampliar a liderança em seu segmento, atualiza permanen-
temente seus investimentos de tecnologia, direcionados tanto para sua capacidade 
de desenvolvimento, quanto de processamento e armazenamento de dados. “A Sera-
sa trata três processos extremamente importantes – Crédito, Informação e Gestão 

– como tecnologias, e esse é tanto um diferencial de seu modelo de gestão quanto o 
tripé de sustentação de suas ações”. 

A Serasa identifi cou que para manter o seu padrão de excelência, era necessário 
atualizar a plataforma relacionada aos scorings e ao tratamento da informação, obje-
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to de permanente e rigorosa atenção. 
“Avaliamos, então, algumas platafor-
mas capazes de sustentar esse mode-
lo, como base para continuar inovan-
do em soluções para o mercado. Nes-
sa busca, chegamos até o SAS, que 
atendia nossa necessidade de manter 
a convergência entre as tecnologias 
de informação e de crédito, visto ser 
complementares”, afi rma o diretor.

Na utilização dessa convergência, 
a Serasa procurou as melhores prá-
ticas internacionais. Porém, confor-
me Dourado, essas nem sempre se 
mostraram adequadas à realidade 
brasileira. “De fato, essas melhores 
práticas servem como base de refe-
rência, como uma informação a ser 
trabalhada na nossa equação. Mas 
o mercado local demanda aspectos 
bastante específi cos. O grande dife-
rencial da empresa, hoje, é ter esses 
padrões desenvolvidos e aplicados de 
forma adequada à demanda do mer-
cado nacional”, declara. 

Essa convergência está muito 
relacionada à tecnologia de gestão. A 
organização tem um modelo de ges-
tão voltado à inovação, que facilita 
o trabalho interativo e colaborativo 
entre as áreas, desde o processo de 
planejamento, do qual todos os pro-
fi ssionais da empresa participam, até 
a gestão de projetos corporativos e 
o desenvolvimento de soluções. A 
metodologia dessa tecnologia de 
gestão viabiliza o processo de cons-
trução de projetos e de soluções, 
desenvolvidos de forma alinhada à 
demanda e à inovação permanente. 

Tecnologia de Crédito
Por seu pioneirismo na introdução 
do conceito de tecnologia de crédito 
no país e comprometimento com o 
desenvolvimento no Brasil do que há 
de mais avançado nesse segmento, a 
Serasa criou metodologias e proces-
sos que garantem a evolução contí-
nua desse processo. “Com isso, criam-

se condições para que as equipes da 
Serasa estejam sempre atentas para 
antecipar as necessidades do merca-
do. É necessário realmente pesquisar, 
desenvolver e estar sempre atualiza-
do com essas práticas de crédito e 
com as necessidades do mercado”, 
explica Dourado.

Os especialistas da Serasa que-
riam novas soluções de desenvolvi-
mento e ambientes de trabalho mais 
produtivos. A tecnologia do SAS 
atendeu essa expectativa ao viabi-
lizar uma plataforma tecnológica 
para implementar modelos de aná-
lise ainda mais avançados. De acor-
do com Dourado, “na revisão desse 
processo, foi possível eliminar etapas, 
com redução de tempo de operação, 
ganho de produtividade e, conse-
qüentemente, mais agilidade”.

Os recursos da solução do SAS são 
utilizados para ensaios e simulações 
de novos modelos da Serasa. Entre as 
soluções que a empresa oferece, está 
o modelo de aplicação de scorings, 
que, juntamente com os modelos de 
ratings, reúnem o estado da arte em 
tecnologia de tratamento da infor-
mação, combinando a modelagem 
estatística com as mais abrangentes 
bases de dados sobre consumidores, 
empresas e grupos econômicos.

Banco de Dados
Há cerca de cinco anos, a Serasa 
adquiriu as plataformas de análise 
estatística, do SAS. Em 2006, imple-
mentou também um sistema de 
mineração de dados, ou data mining, 
responsável pelo “meio-campo” no 
processo de análise. Ele estabelece 
modelos e bases de dados que servem 
de apoio no processo de informações 
de estatística de mercado. “A Serasa 
trabalha alguns indicadores periodi-
camente divulgados como termôme-
tros da economia nacional e que são 
utilizados a partir de prospecção de 
dados por meio dessa plataforma de 
mining”, explica Dorival.

A Serasa participa da maioria 
das decisões de crédito e de negó-
cios tomadas no Brasil. A solução de 
análise trabalha com alguns desses 
dados capturados das bases analíti-
cas, inseridos na estrutura de forma-
ção do SAS, em que as prospecções 

destaque

 DADOS DA SERASA

No ano passado, os maiores 
investimentos em Tecnologia 
de Informação e Comunicação 
(TIC) continuaram nas mãos 
dos gigantes e de usuários 
tradicionais. Finanças aparece 
como um dos setores no 
topo da lista e responde por 
uma ampla fatia dos US$ 16,4 
bilhões estimados para o 
mercado de TIC em 2007. A 
Serasa busca sempre novas 
soluções para obter cada vez 
mais velocidade e agilidade nas 
informações. Seguem abaixo 
alguns dados divulgados 
recentemente pelo indicador 
da empresa. 

CHEQUES DEVOLVIDOS: 

• novembro de 2006
A cada mil compensados: 19,8 
Total: 2,72 milhões 

• novembro de 2005
A cada mil compensados: 20,6 
Queda de 3,4% nos 
cheques devolvidos 

• acumulado de Janeiro a 
novembro de 2006
A cada mil compensados: 20,9 
Total: 32,8 milhões 

• Janeiro a novembro de 2005
A cada mil compensados: 18,8 
Aumento de 11,4% nos 
cheques devolvidos 



Mais informações em www.sas.com/br

O SAS, líder em gestão corporativa,  recebeu a certificação “CEO Câncer Gold Standard”, que reconhece as organizações que 
têm trabalhado na prevenção e na detecção de doenças como o câncer. Esta certificação é dada aos executivos responsáveis 
pelas maiores empresas americanas, que fazem a sua parte na luta contra o câncer.

Os 5 grandes pilares do programa são:

1. Redução do uso do tabaco
2. Melhoria do regime alimentar 
3.3. Aumento da atividade física
4. Melhor prevenção e rápida detecção
5. Acesso fácil aos cuidados com a saúde 
e experimentos clínicos

O SAS conta com 10.000 colaboradores no mundo e clientes em mais de 109 países, sendo que 96% dessas empresas 
fazem parte da FORTUNE Global 500.

O “CEO Cancer Gold Standard” é liderado pelas 
organizações que realmente fazem diferença, sendo a 
melhor iniciativa que conheço na luta contra o câncer. 
O SAS deve ser recomendado a esse prêmio 
...confirmando sua tradição em valorizar seus funcionários. 
Meus cumprimentos ao Jim Goodnight (fundador e CEO do SAS).

RobertRobert A. Ingram
Vice Chairman, CEO Roundtable on Cancer, Inc.
Vice Chairman, GlaxoSmithKline

CEO Cancer Gold Standard

Foco no colaborador
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feitas por meio do mining são apli-
cadas. Depois dessas duas etapas, as 
informações chegam para a modela-
gem matemática. Modelos preditivos 
e matemáticos, além de perfi s, são 
desenvolvidos, testados e refi nados 
por meio dessa etapa, gerando rela-
tórios de forma mais ágil.

A modelagem e a estatística exi-
gem trabalho contínuo de aprimora-
mento e refi namento. As condições 
externas de mercado são extrema-
mente dinâmicas. “Cada vez mais 
trabalhamos com um universo de 
informações, situações e cenários que 

impactam muito fortemente nesses 
modelos”, declara Dourado. Segundo 
ele, o uso desse tipo de plataforma 
permite melhor acompanhamento e 
respostas ajustadas ao dinamismo 
do mercado. 

Estrutura avançada
A Serasa conta hoje com um sistema 
de scoring único no mercado nacional.
Toda essa tecnologia está baseada no 
processo de modelagem estatística, 
que desenvolve modelos matemáti-
cos com poder preditivo de indicar, 
de forma objetiva, a probabilidade 

de inadimplência de uma empresa 
ou consumidor, dentro de classes de 
riscos e determinados horizontes de 
tempo. Com a crescente demanda dos 
clientes torna-se cada vez mais clara a 
necessidade do mercado de se utilizar 
tecnologias inovadoras como forma 
de sustentabilidade dos negócios.

“Os recursos tecnológicos exis-
tentes hoje para implementar nos-
sas soluções nos proporcionam a 
produtividade e a agilidade de que 
precisamos para atender o volume 
crescente de clientes e negócios que 
apoiamos”, avalia Dorival. O tempo 
de resposta para o mercado também 
é outro benefício proporcionado pelo 
novo ambiente de TI.

“Quando adotamos uma tecnolo-
gia nova para a organização, a melhor 
maneira para medir os resultados é 
quanto isso representa para os nossos 
clientes e para a sustentabilidade dos 
negócios. E os índices de satisfação 
de nossos clientes nos revelam que 
temos alcançado excelentes resul-
tados. E o SAS contribui para esse 
sucesso”, conclui o executivo. n

 RAIO-X 

• Antes: Processos de análise de dados requeriam melhor convergência 
nas áreas de Tecnologia de Informação e Tecnologia de Crédito. 

• Solução SAS: Plataformas de Análise de Dados e Data Mining. 

• Depois: Otimização da análise de dados. Ganho de produtividade dos 
especialistas em Tecnologia de Crédito e de processos. Melhor tempo 
de resposta para o mercado, expansão da capacidade de simulação e 
de análise de construção de cenários.

DOURADO, da Serasa: 
investimentos permanentes 

na atualização de tecnologias
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golden clubgolden club

             Golden Club SAS gera oportunidades nos relacionamentos e 
promove maior conhecimento sobre a companhia

POR FABIANA LOPES

E streitar relacionamento com os clien-
tes é sempre o desejo das empresas. Os 
famosos clubes para esse fi m são insis-

tentemente renovados com o objetivo de inte-
grar cada vez mais a cadeia de consumidores 
com os fornecedores e prestadores de serviço. 
No SAS, o conceito do Golden Club vai além 
disso. O objetivo é que os clientes saibam que 
estarão em um encontro em que mais do que 
aproximação haverá troca de conhecimento 
e de experiências. 

A iniciativa, de acordo com Gláucia Mau-
rano, gerente de Marketing de Serviços e 
Clientes do SAS para América do Sul, sur-
giu em 2004, mas lançada ofi cialmente em 
2005. “Queremos fortalecer o relacionamen-
to entre os clientes do SAS para que com-
partilhem suas experiências e saibam mais 
sobre as aplicações”, explica a gerente. A 
estratégia envolve Brasil, Argentina e Chile. 
Gláucia  acrescenta que os eventos promovi-
dos são sempre direcionados para um grupo 
pequeno, de cerca de quinze pessoas, para 
que todos os convidados se conheçam e os 
assuntos possam ser discutidos com mais 
profundidade e qualidade.

O encontro informal permite, em primei-

ro plano, que clientes e colaboradores divi-
dam seus gostos e opiniões sobre assuntos 
diferenciados. Fica mais simples conversar 
sobre demandas de negócios em um ambien-
te descontraído do que nos tradicionais, que 
exigem quase sempre terno e gravata. As 
metas fi cam mais amenas e conquistáveis,  
possibilitando o desenho da equação relacio-
namento, troca de informações e fechamento 
de contratos. 

A idéia é que os participantes falem não 
apenas sobre seus gostos pessoais, mas tam-
bém sobre sua empresa e percebam o que eles 
têm em comum em soluções SAS e ainda o 
que pode ser melhorado, de acordo com a 
experiência de cada um. É uma oportunidade 
de aprimorar o uso das aplicações e conhecer 
alternativas que maximizem as análises.

“Queremos que o cliente perceba a impor-
tância desse clube de relacionamento e o 
quanto é interessante e agradável”, afi rma 
Érica Custódio, diretora de Marketing do 
SAS para a região Sul da América Latina. 
Ela conta que, apesar de a idéia ser comum, 
o diferencial está na forma como os eventos 
são preparados, de modo a criar atividades 
exclusivas e atender vários setores do negó-

estratégia de
SUCeSSO
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cio do cliente. Para a executiva, os envolvidos 
precisam enxergar o Golden Club não ape-
nas como iniciativa comercial, mas também 
como oportunidade de melhorar a atuação 
no mercado, a rentabilidade e o uso da infor-
mação como um ativo.

O Brasil contou com quatro eventos: 
dois de gourmet, uma degustação de azeite, 
além de um momento para que colabora-
dores e clientes aprendessem a fazer Sushi. 
Os eventos também aconteceram além das 
fronteiras brasileiras. Na Argentina, foram 
três encontros, sendo um de gourmet, outro 
de degustação de vinhos e a copa Telmex 
de Tênis. O Chile totalizou quatro: café da 
manhã, encontro gourmet, jantar e apre-
sentação de modelos de carros luxuosos da 
Ferrari e da Maserati.

Os eventos reuniram cerca de 135 pes-
soas. Somente no Brasil, aproximadamen-
te 30 clientes-chave do SAS desfrutaram 
da estratégia. Gláucia conta que no País o 
público-alvo vai da gerência às camadas de 
decisões, enquanto que no Chile e na Argen-
tina somente a superior é contemplada. Em 
2006, 49% do público foi de gerência e 51% 
de diretoria. Para 2007, a expectativa, porém, 
é que a porcentagem de público com nível 
de diretoria cresça para 55% e o de gerência 
fi que em 45%. 

Em 2007, a idéia é consolidar com os 
clientes o objetivo do Golden Club para o SAS 
e para os próprios participantes. “Queremos 
reforçar a importância de fazer parte desse 
grupo”, completa Gláucia. Além disso, o obje-
tivo é aumentar a freqüência de pessoas que 
repetem a participação nos eventos. Ou seja, 
fazer com que os clientes gostem dos encon-
tros e estejam presentes nos próximos. É uma 
forma de fi delizar o clube. 

Quanto aos eventos, Érica e Gláucia afi r-
mam que eles seguem a linha da inovação e 
pretendem ir ao encontro dos gostos e hob-
bies dos clientes. “Já temos uma diretriz do 
que queremos fazer, mas ainda não desenha-
mos o evento específi co, porque não é possí-
vel planejar a programação para o ano todo. 
Nosso modelo tem muito a ver com o que está 
acontecendo no momento e com as preferên-
cias dos clientes”, fi naliza Gláucia. n

Gourmets
Chile

Diretores
Gourmets

Curso de
sushi

Degustação de 
azeites com 

diretores

Festa de fi nal 
de ano na 
Argentina
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Gourmets

Curso de
sushi
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em pautaem pauta | BiCC

                        Como usar o BICC para gerenciar informações 
estratégicas e apoiar as decisões de negócios  POR FABIANA LOPES

A inteligência analítica e o Business 
Intelligence (BI) ganham um peso 
maior à medida que a complexidade 

dos processos das empresas aumenta e as 
informações se multiplicam. Saber geren-
ciar esse cenário passa a ser fundamental 
para os negócios. Trata-se de um modelo de 
gestão que refl ete na estratégia da compa-
nhia, na rentabilidade e até mesmo na efi ci-
ência do atendimento ao cliente. Não basta 
implementar um sistema de informação, as 
empresas necessitam de uma estrutura que 
compreenda os dados analisados e os utilize 
para gerar resultados.

O conceito de BI não é novo, porém os 
investimentos realizados pelas organizações 

nem sempre contemplam todo o seu poten-
cial. De acordo com Luciano Rolim, gerente 
de Contas do segmento Manufatura do SAS, a 
questão é que algumas companhias que inves-
tiram na solução não a usavam corretamente, 
quer seja na amplitude ou na profundidade.

“Nem todas as empresas mantêm dados 
organizados de forma consistente e confi ável 
e muitas não sabem como utilizar as infor-
mações de maneira estratégica”, diz Rolim. 
Existem desafi os em gerir, implementar e 
suportar as iniciativas de BI com o objetivo 
de benefi ciar todos os departamentos de uma 
companhia, além de quase sempre não haver 
uma padronização da estrutura e profi ssio-
nais capacitados. 

informação
A base para a gestão da

                        Como usar o BICC para gerenciar informações 
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Em meio a esse conturbado quadro, teve 
início a discussão sobre Business Intelligen-
ce Competency Center (BICC), um conceito 

– definido por importante instituto de pesqui-
sa –  que veio ampliar o uso do BI em tempos 
em que a informação precisa ser lapidada 
ao extremo. Ele pode ser descrito como uma 
abordagem estratégica que contempla defi-
nição, implementação, gestão, acompanha-
mento e suporte das iniciativas de inteligên-
cia analítica e Business Intelligence.

Segundo Rolim, na definição do SAS, 
“trata-se de uma estrutura organizacional 
formal e permanente que é provisionada 
por recursos internos com indivíduos de TI 
e de negócios. Com atividades, papéis, res-
ponsabilidade e processos definidos, o BICC 
suporta e promove o uso efetivo da informa-
ção, alimentando a estratégia de negócios”. 

A evolução do desafio
Aiman Zeid, consultor de Business Intelli-
gence do SAS, também acredita nessa pro-
jeção e diz que vai levar em média de dois a 
três anos até que o conceito seja largamente 
utilizado pelo mercado. “A adoção depende 
de vários fatores, tais como a indústria, o 
tamanho da organização, a pressão dos com-
petidores, as regulamentações e a cultura 
das empresas”, explica Zeid.

Inicialmente, o BICC será utilizado prin-
cipalmente pelas grandes organizações. Esta 

tendência contemplará principalmente as 
que tenham sofrido experiências negativas 
com departamentos de BI inconsistentes. “O 
alto custo gerado pelos ambientes ineficien-
tes de BI, juntamente com a forte movimen-
tação em busca da competitividade no mer-
cado, são as principais razões que direcionam 
as organizações a desenvolverem um BICC. 
Porém, pensar em BICC como uma estratégia 
apenas para grandes organizações é um erro”, 
explica o consultor.

Ele acrescenta que há pequenas e médias 
empresas maduras o suficiente para criar um 
eficiente modelo de BI. Porém, muitas dessas 
organizações podem não ter recursos e fun-
dos para permitir que a unidade de negócios 
crie seu próprio ambiente de análise, o que 
limitaria a proliferação de silos de ambientes 
de BI. Por outro lado, Zeid acredita que se 
essas companhias querem competir com as 
grandes e enxergam a informação como um 
recurso disponível para isso, iniciar o desen-
volvimento de um ambiente desse tipo pode 
ser um caminho necessário.  

BICC TAMBÉM PODE SER CONHECIDO COMO:
•  Center of Excellence 
•  Competency Center
•  BI Department
•  Strategic Information Department
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“Em uma organização onde a informação 
já é entendida como um ativo, ela torna-se 
uma estratégia”, afi rma Luciano Rolim. Nes-
se caso, montar uma equipe de BICC não é 
apenas uma iniciativa de tecnologia e sim 
uma ação estratégica para gerar benefícios 
inseridos no negócio da empresa. Ao mesmo 
tempo, há cenários onde o principal apelo é 
a redução de custos e redundâncias de sis-
temas e recursos humanos. Por essa razão, 

para ter uma equipe de BICC é essencial 
que a corporação tenha o real entendimento 
sobre o papel da informação e qual o objetivo 
a ser conquistado. 

“As empresas estão percebendo o impac-
to da inteligência analítica e do BI nas suas 
receitas e começando a ver os dados da 
empresa como um recurso. Quando elas 
alcançarem esse nível de maturidade pode-
rão observar o valor agregado de um BICC na 
proteção de seus investimentos em BI, e mais 
do que isso, como ele pode assegurar que o 
uso do BI por meio das unidades de negócios 
gere valor à empresa”, comenta Zeid.

Modelos de negócios
O SAS utiliza o Information Evolution Model 
(IEM) para mapear e planejar o uso da infor-
mação nas empresas. “É uma espécie de con-
sultoria que analisa como determinada com-
panhia está preparada para trabalhar com a 
informação”, explica Rolim. Existem cinco 
níveis de evolução para medir a familiari-
dade com o BI e com o aproveitamento dos 
resultados. No primeiro, estão as empresas 
que ainda utilizam a ferramenta para inicia-
tivas e processos estanques.

No segundo, as companhias com estru-
tura um pouco mais consolidada, mas ainda 
restrita a departamentos diferenciados. No 
nível três, as empresas que tratam a infor-
mação de maneira integrada e com perspec-
tiva corporativa. As companhias que já têm 
uma visão de otimização das margens estão 
posicionadas no quarto nível e no quinto, as 
empresas com uma visão mais estratégica 
e com o objetivo de utilizar o poder analíti-
co para expandir as receitas e buscar novas 
oportunidades de negócios.  

É essencial considerar quatro dimensões 
que são interdependentes e precisam fazer 
parte de todo o planejamento de BICC e da 
avaliação do IEM (Information Evolution 
Model): o capital humano, o conhecimento 
dos negócios, a cultura da empresa e a infra-
estrutura lá encontrada. 

Depois de entendida a necessidade de um 
Business Intelligence Competency Center, é 
importante ressaltar as responsabilidades da 
equipe. Segundo o SAS, são elas: planejar e 

em pauta | BiCC

BENEFíCIOS DO BICC
•  Crescimento da satisfação do usuário dos negócios ..........88%
•  Crescimento da velocidade de tomada de decisão ............86%
•  Decisões mais precisas ....................................................................86%
•  Crescimento do uso de BI .............................................................. 85%
•  Crescimento da colaboração entre TI e negócios ............... 85%
•  Melhor entendimento do valor de BI ........................................7 1%
•  Novas maneiras de utilização do BI ............................................75%
•  Diminuição de custos com pessoal .............................................5 1%
•  Diminuição de custos com software ......................................... 50% 
Fonte: Computerworld, Abril /2006

ZEID, do SAS: 
o uso do BICC 

deve crescer nos 
próximos três anos
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priorizar as iniciativas de BI, defi nir os reque-
rimentos que suportarão as necessidades da 
organização por informação, desenvolver 
as melhores práticas para interpretação e 
uso da informação, defi nir e executar uma 
estratégia de BI transdepartamental e garan-
tir que o uso da informação esteja integrado 
com a operação da organização.

BICC em ação
Para manter a estrutura do BICC em fun-
cionamento, alguns papéis são importantes, 
podendo variar, dependendo do ambiente de 
cada organização . É importante lembrar que 
muitas das funções são tipicamente supor-
tadas pela área de TI, e a idéia é que o BICC 
trabalhe perto dessas áreas, mas que não 
duplique o esforço existente. 

O primeiro se refere à pessoa que res-
ponde ao “sponsor” e defi ne as prioridades 
do negócio, de modo a saber quais inicia-
tivas são necessárias. Nesse caso, a função 
é defi nir e monitorar as implementações, 
responsabilizar-se por um desenvolvimen-
to consistente, padrões, avaliações da tecno-
logia, conhecimento sobre o gerenciamento, 
melhores práticas etc. A segunda função 
está ligada à gestão dos dados. O profi ssio-
nal verifi ca de onde vem a informação, com 
que freqüência etc. “O fl uxo de informações 
tem de estar alinhado ao de decisão, caso 
contrário criam-se rotinas com incompati-
bilidade”, explica Rolim. 

Uma terceira pessoa é responsável por 
comunicar ao resto da organização os resul-
tados obtidos, além de aplicar a lógica do 
negócio e executar testes e manutenção junto 
aos usuários. Em seguida, é necessário um 
gestor responsável pela integração da infor-
mação e pelo seu armazenamento na forma 
bruta. Uma quinta fi gura faz uma garimpa-
gem mais profunda dos dados, ou seja, cria 
modelos estatísticos, otimiza resultados e 
realiza previsões.

O modelo exige também que haja alguém 
responsável pelo suporte e elaboração de 
treinamentos customizados para diferentes 
tipos de necessidades. Além disso, a cadeia 
de funções termina com um responsável 
pela verifi cação dos contratos da empresa 

e da gestão das licenças, atualizações e ges-
tão de fornecedores. 

Com o bom funcionamento do ambiente 
de TI, as funções do Business Intelligence 
são melhor aproveitadas e os resultados 
mais efi cientes. Rolim afi rma que com a uti-
lização do BICC será possível explorar com 
maior efi cácia todos os ativos de informação, 
criar uma estrutura que reaja com mais rapi-
dez às mudanças do mercado, reduzir riscos 
de projetos e apoiar os usuários fi nais nas 
tomadas de decisão e entendimento dos 
dados e demandas. 

Embora o conceito de BICC ainda esteja 
em formação, a expectativa é que nos próxi-
mos anos os negócios estejam cada vez mais 
apoiados nesse modelo. Não apenas com o 
objetivo de diminuir custos, mas, principal-
mente, de criar um padrão de efi ciência, com 
maior rentabilidade, acertos e novos negócios. 
A era do Business Intelligence, das previsões 
e estatísticas está dando os primeiros passos 
em direção a uma estrutura consolidada que 
ganhará maturidade com o apoio do Busi-
ness Intelligence Competency Center. n

ROLIM, do SAS: será 
possível explorar com 
mais efi cácia os ativos 
de informação
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mercadomercado | teleCOM

                Preocupadas com a efi ciência tecnológica, empresas de 
telecomunicações despertam para os benefícios da inteligência de negócios

POR RENATA MESQUITA

A s áreas gerenciais das empresas de 
telecom trilharam um longo cami-
nho desde a privatização do Sistema 

Telebrás, em 1998. Naquela época de fusões 
e aquisições, a integração de pessoas, cultu-
ras e sistemas administrativos tão diferen-
tes entre si – sem contar a integração das 
próprias plantas de telefonia – foi um árduo 
aprendizado, com muitos ganhos e alguns 
prejuízos. O importante então era investir 
pesadamente em tecnologia e sistemas para 
desbravar um enorme mercado carente de 
simples linhas telefônicas, muito mais ainda 
de serviços especializados.

Oito anos depois, as companhias do setor 
já têm bem equacionadas questões básicas de 
gestão. Elas aprenderam a ampliar suas redes, 
conquistar novos clientes, medir os serviços 
prestados, cobrar por eles e repartir receitas. 
Uma nova linha pode ser instalada em pou-
cas horas, e não mais em meses. Um celular 

não custa mais o mesmo valor de um carro. E, 
salvo algum problema ocasional, os usuários 
recebem suas contas na data e com valores 
corretos. Porém, mesmo com o uso de engre-
nagens efi cientes, a equação não fecha. 

Recentemente, em um encontro com jor-
nalistas em São Paulo, Roberto Lima, presi-
dente da Vivo, contou que as operadoras de 
telefonia celular possuem margens de menos 
de 20%, o que signifi ca prejuízos para todo 
mundo. Com evolução tecnológica constante, 
margens de lucro reduzidas e uma competi-
ção acirrada, as telcos e demais prestadoras 
de serviços relacionados à telefonia precisam 
se tornar mais inteligentes e ágeis se quise-
rem sobreviver e prosperar.

Por esse motivo, a consultoria IDC acre-
dita que o momento é de renovação dos sis-
temas gerenciais. “Há muita oportunidade 
para as soluções de ERP e CRM nos próxi-
mos anos, porque existem muitas informa-

a Chave
Inteligência

ANALÍTICA É

                Preocupadas com a efi ciência tecnológica, empresas de 
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ções para administrar nesse segmento”, diz 
Brendan Conroy, consultor sênior de telecom 
da IDC. Hoje, o que essas empresas buscam 
é um diferencial competitivo que ajude na 
capacidade de reter o cliente por fidelidade, 
não pela falta de opção. Para chegar lá, é 
necessário partir para a gestão avançada. O 
próprio Roberto Lima, no mesmo encontro, 
defendeu que o setor deve sofrer uma ruptura 
para atingir a saúde financeira.

Inteligência a serviço da empresa
A gestão avançada abrange o uso da inteli-
gência analítica para responder as questões 
de negócio que não foram resolvidas pelos 
sistemas transacionais, por meio da transfor-
mação de dados brutos, provenientes de qual-
quer origem e canal. Ela vai além do ERP, e 
até mesmo do Business Intelligence (BI), ofe-
recendo a possibilidade de uma operadora ou 
prestadora de serviços de telecom conhecer 
tão bem seu cliente ao ponto de criar para ele 
ofertas extremamente personalizadas, basea-
das em seu comportamento de consumo. 

Tudo isso ao ponto de reduzir em milhões 
de reais os investimentos feitos em ações 
massivas de marketing para criar campanhas 
que falem apenas com determinado público, 
mas de forma mais direta e eficiente. E ainda 

evitar o desligamento equivocado de linhas e 
disputas judiciais. Ou de descobrir que aque-
le cliente já entrou na curva descendente em 
relação à organização e deve abandoná-la 
em breve, migrando para a concorrência. As 
possibilidades são inúmeras. 

“Grandes empresas do mundo inteiro 
estão mastigando números internos e exter-

  QUESTõES DIFíCEIS, RESPOSTAS RáPIDAS

De acordo com Celso Chapinotte, diretor comercial de Telco para a Região Sul do SAS, essas são algumas das 
equações que o cruzamento de dados da gestão avançada pode ajudar uma empresa de telecom a solucionar:

!  Executar campanhas de marketing direcionadas, mais efetivas e gastando menos.

$  Prover servições personalizados, que se encaixam perfeitamente no perfil do cliente.

%  Manter os preços de acordo com o cliente e com o serviço prestado.

Q  Ao lançar um produto ou serviço, poder calcular o impacto que ele terá em determinadas regiões, bairros  
ou mesmo lojas.

W  Antecipar a migração de um cliente para o concorrente e desenvolver estratégias para retê-lo.

E  Cobrar adequadamente e de forma diferenciada um cliente que se tornou inadimplente, identificando as 
causas e evitando conflitos.

R  Saber qual segmento de clientes é mais propenso a aceitar determinadas ofertas.

T  Crescer na própria base de usuários com o oferecimento de novos serviços.

U  Evitar que um produto falte em determinada loja ou região.

I  Planejar a demanda de produtos e serviços específicos para determinados pontos de venda.

LIMA, da VIVO:  as 
empresas de telefonia 

precisam se tornar 
mais inteligentes
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nos exatamente para responder a questões 
como essas. Os executivos perceberam que 
que, em vez de ter o melhor software para 
isso ou aquilo, é melhor integrar a inteligên-
cia analítica. Se ao integrar a parte operacio-
nal eles já obtiveram tantos ganhos, imagi-
ne integrando a inteligência do negócio”, diz 
Celso Chapinotte, diretor comercial de Telco 
para a região Sul do SAS. 

De acordo com o executivo, um exemplo 
claro é pensar em um cliente que passa 60 dias 
fora do País, a trabalho, e esquece excepcional-
mente de pagar a conta de telefone. “Nesses 
casos, a gestão básica faz o quê? Simplesmente 
corta a linha dele. Já a gestão avançada iden-
tifi ca que algo deve ter acontecido e entra em 
contato com o usuário para saber o motivo e 
realizar uma cobrança diferenciada. Isso é usar 
a inteligência analítica”, explica o diretor. 

O novo modelo de gestão pressupõe em -
pre sas focadas no mercado em que atuam, 

mercado

CONROY, da IDC:
momento de renovação 
dos sistemas gerenciais

TELECOM PERSONAL INVESTE EM DIFERENCIAL COMPETITIVO 
A competição acirrada no mercado de telecomunicações também levou a operadora de telefonia móvel argen-
tina Telecom Personal a buscar soluções analíticas para manter favorável posição no ranking. Afi nal, a briga pelo 
cliente vai além da qualidade dos serviços oferecidos. De olho no diferencial competitivo, a Telecom Personal 
fi rmou parceria com o SAS para sair na frente com soluções de análises e otimização de negócios. 

“Estamos em um setor em que todos os players têm capacidades similares”, afi rma Guglielmo Noya, diretor 
geral da Telecom Personal. Ele acredita que saber lidar com a informação é um ponto que pode fazer diferença 
frente à concorrência. O objetivo da empresa é construir uma estratégia de negócios para clientes que permita 
reduzir o churn e possibilite a criação de vendas cruzadas ou cross selling.

Antes de implementar a solução do SAS, a companhia utilizava um sistema de inteligência que só lidava com 
ações do dia-a-dia e decisões que não eram baseadas em análises profundas, o que refl etia em uma comunica-
ção estratégica limitada com o cliente. 

“A verdade é que não adianta apenas ter uma organização que funcione bem, temos de funcionar melhor 
que o nosso competidor”, explica Noya. Segundo ele, é preciso identifi car os clientes para em seguida segmen-
tá-los e então tratá-los de forma personalizada. Nesse ponto, o SAS traz a tecnologia analítica necessária para 
que a interação da empresa com o cliente se torne efetiva, o que facilita o processo de medir a rentabilidade e 
melhorar o fl uxo de caixa por meio das cobranças. 

Com isso, a companhia passa a ter um diferencial no mercado. Trata-se de um contato personalizado com 
o cliente. A inteligência do SAS inserida no programa de relacionamento otimiza a gestão de recuperação 
do crédito e automatiza os processos de marketing. Por esse motivo, segundo Noya, hoje é possível tornar 
as campanhas mais qualitativas no que se refere às taxas de resposta, efetividade dos canais e retorno dos 
investimentos em marketing.

“Nossa expectativa com o SAS é crescer com rentabilidade, focar em clientes de alto valor e estender o 
ciclo de vida. Podemos também conhecer os clientes e chegar a eles com a oferta correta. Além disso, equili-
braremos o crédito com o risco de pagamento e as vendas”, completa o diretor.
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contudo mais concentradas em entender o 
que acontece dentro de casa na hora de uma 
decisão estratégica ou urgente. Não há espa-
ço para fórmulas prontas. O Gartner Group, 
por exemplo, recomenda cautela na adoção 
das melhores práticas de mercado, tão dis-
seminadas nos dias atuais.

A consultoria acredita que as companhias 
ficam obcecadas com a promessa de rápida 
implementação e com o total cost of owner-
ship (TCO) e não percebem que podem alterar 
seus processos de negócio ao adotar aplica-
ções pré-configuradas. De acordo com estudo 
divulgado recentemente, “quando o projeto se 
inicia, a organização descobre que está per-
dendo suas vantagens competitivas ou sendo 
forçada a mudar seus processos para adequá-
los às melhores práticas do software”.

Escolha um alvo
Para Celso Chapinotte, as telcos precisam de 
rifles de precisão, não metralhadoras. Tra-
duza isso por ações pontuais, ou deixar de 
lado a prática de atirar a esmo para ver no 
que se acerta. Operações dispersas e infra-
estruturas complexas de TI criam obstáculos 
às tomadas de decisão. “O diferencial com-
petitivo que essas empresas buscam está na 
inteligência analítica preditiva”, aposta. “Só 
assim elas poderão responder às questões de 
negócio de forma rápida e certeira.” 

Sabendo o quanto o ritmo do churn (desli-
gamento de clientes ativos) poderá influenciar 
o EBITDA no final do ano, ou quais clientes 
a empresa pode se dar ao luxo de perder e 
quais deve lutar para conquistar, em  renta-
bilidade, faz toda a diferença na hora de  criar 
um produto ou serviço. “Essas questões não 
podem ser respondidas com sistemas opera-
cionais transacionais. Sistemas típicos de BI 
respondem muito bem a algumas questões 
do passado, mas o que está em jogo é o futu-
ro. Quem não tem inteligência não consegue 
executar nada de forma correta, fica ao sabor 
da sorte”, diz o executivo.

A idéia é justamente antever o próximo 
lance. Nesse cenário, cresce a importância, 
nas telcos, dos executivos com funções mais 
estratégicas. “É claro que problemas do dia-a-
dia continuam ocupando a agenda. É o clien-

te que não paga, o  que reclama, a rede que 
cai, o Dia das Mães. Porém, as empresas mais 
competentes e mais competitivas, que estão 
ganhando dinheiro e mercado, são as que 
contam com executivos capazes de ajudá-las 
a responder às novas questões de negócios”.

De acordo com o diretor do SAS, nos últi-
mos dois anos os investimentos em inteligên-
cia vêm crescendo no Brasil. Lá fora, as com-
panhias que já partiram para a nova visão 
apresentam resultados impressionantes. 

“Entre 2004 e 2005, a TIM italiana conse-
guiu reduzir o churn de clientes de alto valor 
do pós-pago em 40%, incrementar a mar-
gem de alto valor em 3% e reduzir o custo de 
retenção de assinantes em 16%. 

A finlandesa Telia Sonera aumentou a 
rentabilidade das campanhas de marketing 
em 134%. E a TurkCell aumentou em 6% as 
receitas ao aplicar ações de cobrança indi-
vidualizadas. Isso é gestão avançada”, conta 
Chapinotte. TIM, Telia Sonera e TurkCell são 
três das mais de 220 empresas ao redor do 
mundo que usam as ferramentas integradas 
de análise e gestão avançada do SAS para o 
mercado de telecomunicações, Telecommu-
nications Intelligence Solutions (TIS). n

CHAPINOTTE, do 
SAS: realizar uma 
cobrança diferenciada 
é usar inteligência 
analítica preditiva
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Há pouco mais de dois anos, foi 
apresentado o fi lme em realidade 
virtual pela Metro na Alemanha. 

Nele, víamos uma loja totalmente diferen-
te, coisa bem futurista. Tudo ancorado na 
idéia de uma nova tecnologia que substitui 
a etiqueta tradicional que conhecemos, 
com códigos de barra, por outra contendo 
uma antena e um pequeno chip – a chama-
da etiqueta inteligente.

Até aí nenhuma novidade. Esse assunto 
aos poucos vem ganhando espaço e muitos 
profi ssionais da indústria e do varejo já viram 
apresentações a respeito. Aliás, temos aqui 
no Brasil empresas bem avançadas no tema, 
como o Pão de Açúcar e o Wal Mart, que 
vêm desenvolvendo testes entre os fornece-
dores de produtos de Tecnologia da Informa-
ção e das próprias etiquetas inteligentes.

O detalhe é que essa mudança traz à 
realidade algo que até então habitava apenas 
o campo dos sonhos dos homens de marke-
ting: conhecer os clientes. Só que desta vez 
quero dizer “conhecer mesmo”! Quem são, 
o que compram, quando compram, com que 
freqüência compram e quais outros produtos 
formam sua cesta de compras mensal, tudo 
de forma sistemática, sem pesquisas.

Se algo faltava para uma revolução no 
marketing de varejo e, por conseqüência, em 
toda a cadeia de abastecimento, agora não 
falta mais. Digo revolução, pois entendemos 
que o impacto de tais mudanças infl uenciará 
o marketing até o mais básico de seus con-
ceitos e esses são os conhecidos 4 Ps (produ-
to, praça, preço e promoção). Sem mudanças 
neles, não haveria uma nova teoria de marke-
ting e sim extensões da teoria atual. 

Kevin Lane Keller, co-autor com Phillip 
Kotler da 12ª edição do livro “Administração 

de Marketing”, confi rma a existência de um 
novo marketing ao qual denomina de marke-
ting holístico. O detalhe é que essa mudança 
traz à realidade algo que até então habitava 
apenas o campo dos sonhos: marketing holís-
tico. Professor Keller defi ne assim os novos 
4Ps. Toda a teoria dele é muito bem susten-
tada e acho que realmente estabelece os 
novos marcos que nortearão as decisões de 
marketing daqui para frente. 

A observação do Prof. Keller, entretanto, 
se detém a observar as mudanças pela ótica 
do mercado, ou seja, pelo comportamento 
do consumidor e de como esse consumidor 
vem impondo às empresas seu novo modo 
de pensar, sentir, agir e viver. 

Queremos aqui somar a isso as inovações 
trazidas pela tecnologia e tão bem organi-
zadas pela loja do futuro e trazer soluções 
práticas às novas formulações teóricas.

opiniãoopinião
Novo marketing 
no varejo

opinião | riCardO paStOre

Ricardo Pastore, 
coordenador do Núcleo 
de varejo da ESPM

* A complementação deste artigo pode ser 
acessada por meio do link www.sas.com/offi ces/

latinamerica/brazil/industry/retail
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SOLUÇÕES SAS
PARA UTILITIES

O SAS tem atuado no mercado de inteligência analítica há 30 anos, desenvolvendo 
soluções voltadas para o aumento da lucratividade dos negócios.

Com estas soluções você poderá:

- Projetar demanda e energia no curto, médio e longo prazo.

- Gerenciar os riscos do portifólio de contratos e das 
flexibilidades contratuais.

- Otimizar a detecção de perdas e de inadimplência, - Otimizar a detecção de perdas e de inadimplência, 
maximizando a recuperação de energia.

Uma mesma solução para problemas diferentes: Inteligência Analítica

Entre em contato conosco e descubra por que 96 das 100 maiores 
empresas do Fortune Global 500 - 2006, confiam no SAS.

Mais informações em www.sas.com/br  -  11 4501 5300


