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Os ursos queimam 4.000 calorias diariamente enquanto hibernam.

Eles não podem controlar suas perdas, nem seus ganhos.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS, VOCÊ PODE.
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As girafas caem de 2 metros de altura quando nascem.

Elas não podem evitar mudanças súbitas de ambiente.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS, VOCÊ PODE.
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Os pica-paus dão 20 bicadas por segundo.

Eles não podem priorizar a qualidade no lugar da quantidade.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS, VOCÊ PODE.
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Com as soluções de inteligência analítica SAS,    VOCÊ PODE

Veja como: www.sas.com/br/vocepode

Transformar dados em conhecimento.
Saber mais que seu concorrente.
Conhecer seus clientes.
Gerenciar riscos.
Reduzir perdas e otimizar ganhos.
Inovar com segurança.
Surpreender o mercado.
Agregar mais valor ao seu negócio.
Aumentar sua lucratividade.
Lançar tendências.
Encarar novos desafios.
Prever comportamentos.
Analisar seu nicho de mercado.
Simular cenários.
Ser mais ágil.
Ser mais preciso.
Saber onde e como chegar.
Entender processos.
Aprender com o passado.
Antecipar o futuro.
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Nos próximos 
três anos,  

o volume de 
informações 

vai sextuplicar

Os editores

Em tEmpos dE
zETTAByTES 

N ão é exagero dizer que o volume de informação é o principal 
problema com o qual as companhias terão de lidar daqui para 
frente. Apenas em 2006, foram produzidos no mundo mais de 160 

bilhões de gigabytes de informação, ou 24 gigabytes para cada habitante 
da Terra. A pesquisa O Universo Digital em Expansão, da IDC, diz que 
esse número representa três milhões de vezes o conteúdo de todos os 
livros já publicados, e não vai parar de aumentar: se atualmente a taxa de 
crescimento é de 100% ao ano, até 2010 o volume anual deve sextuplicar, 
segundo a consultoria, saltando para quase um zettabyte.

Isso equivale a um trilhão de gigabytes, ou cerca de 150 GB por pessoa. O BI já 
está evoluindo para lidar com tanta informação e com todas as possibilidades de uso 
disponíveis para esses dados. O Business Analytics (BA) ajudará na tomada de decisão 
em tempo real e na realização de análises mais detalhadas e automatizadas. Graças a 
esse novo conceito, que promete mudar o cenário dos negócios no futuro, a primeira 
ação que os executivos realizarão ao ligar seus computadores pela manhã, antes 
mesmo de ler os e-mails, será conferir as métricas de desempenho de suas empresas.

Nesta edição você terá a oportunidade de saber como os dados ganharão 
cada vez mais importância e espaço nas empresas e a visão do SAS e de outras 
personalidades do mercado de TI sobre o BA como solução para alinhá-los aos 
objetivos da organização.

A matéria O Poder do Diferencial mostra como o varejo brasileiro está usando a 
inteligência analítica para se diferenciar, mesmo com todas as suas particularidades 
– como bancas de jornais que vendem até comida. Outro assunto não menos 
interessante é a gestão de riscos como peça fundamental para o bom desempenho 
das instituições financeiras.
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sAs traz para o país conceito dos Centros de Excelência 
para aproximar o mundo acadêmico da realidade de mercado

V êm aí os novos especialistas 
em inteligência analítica do 
mercado. Ainda no primeiro 

semestre deste ano, o SAS abre no 
Brasil um Centro de Excelência, pio-
neiro no País e na América Latina. A 
iniciativa integra o Programa Acadê-
mico da companhia de parcerias com 
universidades, fundações, cursos de 
pós-graduação e MBAs de todo o 
mundo. Para se ter uma idéia da am-
plitude do programa, mais de duas 
mil instituições de ensino já são par-
ceiras do SAS no campo de pesquisas 
e ensino, além da área administrativa 
das Universidades, sendo cerca de 30 
na América Latina – pouco mais de 
20 só no País. 

Os Centros de Excelência são um 
dos destaques do programa, ofere-
cendo suporte para aulas conceituais 
específi cas. O objetivo é fazer um 
intercâmbio de conhecimento com 
as instituições: o SAS garante a tecno-
logia e a instituição entra com o co-
nhecimento específi co de indústrias 
e metodologias. Para criar e manter 
projetos como esse, a companhia 
investe, todos os anos, 26% de sua re-
ceita em Pesquisa & Desenvolvimento. 

Os planos iniciais prevêem dois 
Centros de Excelência brasileiros. O 
primeiro será na área de gerencia-
mento de risco para o segmento 
energético, parceria fechada com 
uma das maiores universidades públi-
cas do País. “Há uma grande demanda 
por esse tema. As empresas que 
comercializam energia, ou seja, que 
compram energia das produtoras ou 
de outras comercializadoras e ven-

dem para clientes livres ou distribui-
doras, trabalham com fl exibilidades 
contratuais. Estas agregam alto risco 
devido às variações das condições 
de mercado. As comercializadoras 
precisam mensurar adequadamente 
o impacto dessas fl exibilidades na 
carteira de contratos, estabelecer 
apropriadamente garantias e se 
proteger por meio de contratos de 
hedge.”, diz Márcio Gadaleta, espe-
cialista de indústria para a área de 
energia do SAS.

Andrea Szyfer, gerente de progra-
ma acadêmico do SAS, explica que o 
projeto envolverá o desenvolvimen-
to de cursos de extensão de curta 
duração, superespecializados, e a 
realização de simulações para que os 
alunos dos cursos regulares da uni-
versidade possam acompanhar como 

é de fato a gestão de riscos na área 
energética. Os planos incluem, ainda, 
a realização de seminários e outros 
eventos, como forma de criar uma 
cultura sobre o assunto. “Queremos 
movimentar o mercado. Não basta 
oferecer a melhor solução. Tem de 
conhecer a indústria a ser trabalhada, 
oferecer o capital intelectual”, de-
fende Andrea, acrescentando que a 
demanda por profi ssionais com qua-
lifi cações específi cas é muito grande 
na América Latina, uma das regiões 
que mais crescem em faturamento 
para o SAS.

A iniciativa dos Centros de Exce-
lência nasceu a partir de uma expe-
riência bem-sucedida na África do 
Sul, na área fi nanceira. A companhia 
criou um laboratório na North West 
University para que os docentes pu-
dessem falar sobre gestão de riscos, 
tendo como base as soluções SAS. 
“Muitos bancos foram benefi ciados 
com o projeto, já que existia grande 
difi culdade na região de ter profi s-
sionais com essa expertise”, conta 
Polly Mitchell, diretora do Programa 
Acadêmico do SAS Américas. Hoje, a 
North West forma cerca de 30 alunos 
por ano no segmento, e pelo menos 
20 deles são absorvidos pelo merca-
do de trabalho.

O próximo Centro de Excelência 
do SAS no Brasil deve ser direcionado 
para a área de gerenciamento de cus-
to ABC (Activity-Based Costing), cuja 
utilização cresce a passos largos. Para 
tirar o projeto do papel, a empresa 
busca a parceria com universidades 
que sejam referência no assunto. 

Intercâmbio de conhecimento

ANDREA, do SAS: 
queremos movimentar 

o mercado, não 
basta oferecer a 
melhor solução
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Edição 2007 do Golden Club ganha foco 
em business e agenda diversifi cada de conteúdo

H á cerca de dois anos, nascia 
o programa de relaciona-
mento do SAS com seus 

clientes, o Golden Club. O objetivo 
da iniciativa era conhecer melhor os 
usuários – desde CEOs, vice-presi-
dentes até analistas e gerentes de 
empresas – e suas preferências, em 
momentos de descontração.

Jantares, torneios de golfe, test 
drives em pistas profi ssionais e de-
gustações eram algumas das atrações 
que faziam parte da programação e 
que contribuíram para a conquista 
de suas metas. Mas por que não 
agregar valor a esse cenário? Pensan-
do nessa estratégia, o SAS decidiu 
dar um novo formato ao Golden 
Club que passa, a partir deste ano, 
a contar com uma agenda 
especialmente montada para 
proporcionar a união de dois 
ingredientes importantes para 
o mundo dos negócios: conhe-
cimento e relacionamento.

Para a diretora de Marketing 
e Serviços aos clientes do SAS 
Brasil e Sul da América Latina, 
Érica Custódio, a preocupação 
do SAS demonstra o compro-
misso da empresa em buscar 
alternativas cada vez mais 
interessantes para seus clien-
tes. “Não tenho dúvidas de 
que hoje há um grande inte-
resse em ampliar o universo do 
conhecimento nos momentos 
de integração, especialmente 
em ambientes próprios para 
estreitar o relacionamento 
entre profi ssionais do SAS, seus 

clientes e personalidades respeitadas 
do mundo dos negócios, reconheci-
das mundialmente”, diz.

Programação e modelo
A programação de 2007, segundo 
Érica, foi construída a partir de uma 
parceria realizada com a HSM – com-
panhia com presença internacional, 
organizadora de eventos variados para 
capacitação de executivos. “A empre-
sa sempre traz atrações interessantes, 
que temos certeza de que irá agradar 
os nossos parceiros de negócio.”

Mas o formato desses encontros, 
que receberam o nome de Vip Day 
com Expert, inclui almoço com um 
grupo pequeno de clientes e execu-
tivos do SAS, precedido de um talk 

show com o convidado. Além disso, 
prossegue Érica, os participantes 
receberão farto material: newslet-
ters com alguns textos produzidos 
pelos convidados, a SASCOM e uma 
revista de business da HSM. No fi nal 
do ano, serão enviados para todos 
conteúdo dos especialistas com 
temas de interesse.

Inicialmente, os eventos do 
Golden Club serão realizados em São 
Paulo e contarão com a participação 
de executivos de todo o País. A agen-
da foi aberta no mês passado pelo 
Fórum Mundial de Inovação, com a 
apresentação de Clayton Christensen, 
professor da Harvard Business School. 
Ele infl uenciou decisivamente o mun-
do da gestão com seu livro “O dilema 

do inovador”, vencedor do 
Global Business Book Award.

Entre as próximas atrações 
estão programadas a pales-
tra, em agosto, de Thomas 
Davenport, criador e um dos 
primeiros autores de alguns 
dos mais poderosos conceitos 
da gestão contemporânea 
como a reengenharia, gestão 
do conhecimento, economia 
da atenção e abordagem 
humana da gestão da infor-
mação. E ainda o “Science 
and Innovation Summit”, em 
novembro, que contará com 
a presença de Ray Kurzeweil, 
apontado por Bill Gates como 
o maior pensador em inteli-
gência artifi cial do mundo e 

“gênio incansável” pelo Wall 
Street Journal. 

Novo formato

ÉRICA, do SAS: 
compromisso em 
ampliar o universo 
do conhecimento
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Construindo
inteligência diferenciada

A utoridade no desenvolvimento de 
soluções analíticas, o SAS foi além 
do oferecimento de tecnologias para 

a modernização dos negócios em empre-
sas dos mais diversos setores da economia. 
Desenvolveu uma política estruturada não 
somente para atender o mercado acadêmico, 
mas especialmente para ajudar na dissemi-
nação de projetos de inovação tecnológica 
desenvolvidos por universitários.

Essa estratégia tem uma razão, na avalia-
ção de Polly Mitchell-Guthrie, diretora de 
programas acadêmicos do SAS para as Amé-
ricas. “O SAS foi criado em uma universidade. 
Jim Goodnight, seu fundador, sempre acredi-
tou na importância de manter um estreito re-
lacionamento com as universidades. A apro-
ximação do aluno com a tecnologia agrega 
valor ao seu futuro profi ssional e para o SAS é 
importante a disseminação em um meio tão 
qualifi cado”, diz.

A professora Édina Shisue Miazaki diz ser 
usuária das soluções do SAS desde 1978, épo-
ca em que ainda era aluna de pós-graduação 
em Estatística. De volta ao Brasil, em 1985 co-
meçou a lecionar na Universidade de Brasília 

projetos acadêmicos do sAs levam a tecnologia a universitários 
que querem estar melhor preparados para o mercado de trabalho

O QUE É TEXT MINING?
em uma defi nição bastante simplifi cada, é a técnica de 
mineração de dados aplicada a textos. trata-se de um 
processo de descoberta e extração de informação por meio 
da transformação de palavras em números. atualmente, 
essa tecnologia está sendo largamente utilizada nas áreas de 
segurança, comercial e acadêmica. 

ÉDINA, da Statístika: 
usuária de soluções SAS desde 1978

SCHIESSL, da caixa Econômica Federal: 
tese defendida com o uso de tecnologia SAS
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(UnB), apoiada em tecnologia SAS. “Lembro-
me de que promovíamos ‘SAS Days’ na uni-
versidade, com a participação da companhia 
apresentando suas soluções e de usuários em 
pequenos workshops”, conta Édina.

Hoje, a professora não se priva em contar 
que os seus ex-alunos a agradecem por ter 
inserido a tecnologia SAS tão cedo na vida 
deles. “Garantem que foi essa a razão de te-
rem conquistado seus primeiros empregos e 
desenvolvido suas carreiras”, diz.

Não foi diferente com Marcelo Schiessl, 
ex-aluno de Mestrado em Ciências de Infor-
mação da UnB, e integrante do Fellowship 
Program – projeto que apóia alunos, com 
licenças SAS para que usem em seus projetos 
nas universidades. Schiessl se relaciona com 
o Programa acadêmico do SAS desde abril do 
ano passado. “Desde que ingressei no pro-
grama, pude desfrutar dos benefícios de ter 
não somente a solução para eu desenvolver a 
minha tese como também contar com o su-
porte de profi ssionais da empresa”, explica.

Schiessl diz ser o primeiro usuário no Bra-
sil do Text Miner, do SAS, para mineração de 
textos. “Foi uma oportunidade signifi cativa e 
muito importante para minha carreira”, revela 
o estatístico, há 18 anos nessa função na Cai-
xa Econômica Federal e que acaba de ser con-
vidado para lecionar Data Mining no curso de 
especialização no Departamento de Ciência 
da Informação da UnB.

O diretor geral do Unicard Unibanco, Car-
los Formigari, lembra que desde quando cur-
sava o mestrado em estatística da Universida-
de de Campinas (Unicamp), em 1995, sempre 
sugeriu ao SAS uma forma de aproximação 
entre tecnologia e estudantes. “É importante 
que a indústria assuma esse compromisso 
com o fomento à pesquisa e ao desenvolvi-
mento de trabalhos científi cos, auxiliando na 
formação de profi ssionais mais qualifi cados. 
O Unibanco utiliza SAS desde o início dos 
anos 90 e usamos muito bem a ferramenta.”

“Na área fi nanceira e de crédito ao con-
sumo, trabalhamos muito com análise de 
dados e modelagem para avaliar o compor-
tamento dos clientes, segmentar perfi s de 
risco e gerar ações de marketing que nos 
tornem cada vez mais competitivos. Esses 

recursos nos possibilitam tomar decisões 
rápidas e consistentes”, completa.

Do aluno à universidade
São muitas as instituições de ensino que es-
tão aprimorando seus cursos com tecnologia 
SAS. Uma delas é a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), que conta 
com o apoio desse recurso no curso de ex-
tensão para simular a realidade dos negócios, 
facilitando o entendimento de estratégias 
aplicadas. Os alunos podem ver de perto as 
funcionalidades para gerenciamento de riscos 
ou para defi nir segmentação de clientes, por 
meio de análises preditivas.

“Muitos departamentos da Universidade 
de Campinas (Unicamp) usam SAS. Há cerca 
de dois anos, a área de engenharia agrícola 
utiliza nossa tecnologia para mineração de 
dados. Eles aplicam um mix composto de 
uma parte conceitual e outra prática, com 
soluções SAS”, acrescenta Andréa Szyfer, ge-
rente de programa acadêmico do SAS.

Segundo ela, a iniciativa se estende para 
outras mais ousadas, como as desenvolvidas 
na Universidade do Chile. “Lá, eles queriam 
oferecer um curso de Business Intelligence, e 
solicitaram ao SAS que criassem essa alternati-
va para ampliação da grade de conhecimento. 
Uma cadeia em que são benefi ciados Universi-
dades, alunos, clientes, parceiros e SAS”, diz. 

FORMIGARI, 
do Unibanco: é 
importante que a 
indústria assuma 
o compromisso 
com a pesquisa e o 
desenvolvimento
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varejo

O PODER DO

                               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

DIFERENCIAL

inteligÊncia analÍtica

Entre os mais avançados do mundo está o varejo nacional, 
repleto de peculiaridades. Como se diferenciar em um mercado tão competitivo?

FOCO
Pão de Açúcar
Desde 2000, utiliza 
a solução analítica 
do SAS para a 
tomada de decisões 
estratégicas 
de negócio

O mercado nacional está maduro, pelo 
menos no que diz respeito ao varejo. 
As transformações econômicas da 

última década mudaram também o perfi l do 
comércio, criando uma série de particularida-
des que só se encontra por aqui, como as ban-
cas de jornal que vendem de tudo um pouco, 
as alamedas de serviços nos shopping centers 
e o parcelamento de bens duráveis, e até mes-
mo não-duráveis, em até 36 vezes, para citar 
alguns exemplos. Essa mudança molda o novo 
perfi l do consumidor, cada vez mais seletivo 
e exigente e sem tempo, e é movida por ele. 

“Antigamente, se perguntássemos a qualquer 
varejista quais eram os três ingredientes mais 
importantes para o sucesso de um negócio 
a resposta seria o ponto de venda, o ponto 
de venda e o ponto de venda. O comerciante 
pensava primeiro na localização e só depois 
vinha todo o resto”, diz Cláudio Cerqueira, 
especialista em mercado de Varejo do SAS 
Brasil. “Com a popularização dos shoppings, 
diferenciar-se do concorrente ao lado virou 
uma necessidade maior.”

O executivo lembra que o varejo tem bus-
cado cada vez mais o cliente das classes C e D, 



sascom  |  17

que possui necessidades diversas e obriga as lo-
jas a terem uma cesta de produtos ainda mais 
adequada para atender essa demanda. Boa 
parte das empresas se reestruturou para ade-
quar suas operações ao cenário de competição 
mais acirrada. Veja o caso dos hipermercados, 
por exemplo: além dos corredores de alimen-
tos e material de limpeza, eles assumiram a 
função de perfumarias, empórios de secos & 
molhados, lojas de celular, magazine, papela-
ria, lojas de brinquedos e presentes e muitas 
vezes vendem até pneus e gasolina. Sem falar 
nos varejistas que receberam autorização para 
operar como instituição de crédito direto. 

Mesmo assim, não é o sufi ciente para dei-
xar o cliente 100% satisfeito. Oferecer o pro-
duto certo, no momento, local, preço e quan-
tidade corretos e do jeito que ele pode e quer 
pagar continua sendo o modo de garantir a 
lucratividade – e o maior desafi o dos lojistas. 
Atrair o comprador (tarefa ainda mais difícil 
hoje para quem atua na cidade de São Paulo, 
uma vez que a padronização de fachadas im-
posta pela prefeitura impediu o uso de placas, 
banners e faixas de dimensões chamativas) 
tem levado a mudanças de estratégia e à ado-
ção de soluções tecnológicas que ofereçam 
muito mais do que o simples conhecimento 
de quem ele é. 

“Mesmo com a sofi sticação dos serviços  
em geral, a operação do dia-a-dia permanece 
importante. Reduzir os custos de logística, di-
minuir as rupturas de varejo – ou seja, a falta 
de produtos – e outras atividades que antes 
eram realizadas de forma individual, a partir 
da experiência de cada lojista, hoje é questão 
de sobrevivência”, conta Cerqueira. Agregar 
inteligência analítica aos negócios é um im-
portante diferencial competitivo, até mesmo 
crucial, para quem não quer apenas sobreviver, 
mas se destacar, na opinião – e nas intenções 
de consumo – do público.

Muito além do CRM
O bom e velho cadastro de clientes se aperfei-
çoa ano após ano. O caderninho de telefones já 
não funciona bem mesmo para um comércio 
de bairro. Uma parte considerável do varejo 
já acordou para o uso de ferramentas de rela-
cionamento com o cliente, conhecidas como 

CRM (Customer Relationship Management). 
A questão é que, principalmente para aqueles 
que precisam se diferenciar da concorrência, 
apenas conhecer o comportamento do cliente, 
o que ele consome e atendê-lo com efi ciência 
não basta. É preciso transformar esse conhe-
cimento em soluções para a tomada de deci-
sões estratégicas. Unir essas informações aos 
dados sobre produtos, fornecedores, estoques 
e operações, e incluir na equação as variáveis 
do negócio, como promoções, liquidações ou 
mesmo a rejeição de um determinado item 
pelo consumidor.

Para lidar com esse imenso volume de 
dados, entra em ação a inteligência analí-

SANTOS, do Pão de 
Açúcar: tecnologia 

ajuda a administrar 
grandes volumes de 
informação e medir 

os resultados
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tica. Trata-se de um conjunto de processos, 
modelos e tecnologias usado para a análi-
se do negócio a partir de dados históricos, 
com o objetivo de realizar previsões que o 
ajudem a balancear da forma mais adequa-
da a equação estoques x clientes. “De cinco 
anos para cá, o varejo tem investido mais 
nesse tipo de solução, e a tendência é con-
tinuar a crescer”, acredita Cerqueira. “Com 
esses recursos, é possível entender o público 
que freqüenta o estabelecimento de forma 
mais objetiva e, dependendo dele – ou do 
consumidor que se pretende conquistar, em 
caso de regiões muito diversifi cadas – ter 
respostas para perguntas como ‘será que 
vale à pena abrir um posto de gasolina no 
estacionamento para oferecer maior conve-
niência ou gerar mais fl uxo em meu super-
mercado?’ ou ainda ‘devo criar uma seção 
de cafés importados?’.”

Melhorar a administração de compras, 
estimativas e distribuição; aumentar a efe-

tividade de campanhas e promoções; criar 
estratégias de retenção de clientes; defi nir 
o preço ótimo de um produto em promoção 
sem canibalizar as demais marcas; trans-
ferir para outra região os produtos que não 
são bem aceitos naquele ambiente deter-
minado; e reduzir custos operacionais e o 
risco de crédito estão entre as possibilidades 
oferecidas pelas soluções analíticas. “É a in-
teligência analítica que vai ajudar o lojista 
a aumentar suas vendas, a identifi car qual 
o preço ideal a ser praticado, levando em 
consideração o perfi l de cliente e o mix de 
produtos oferecido”, diz o especialista em 
mercado de Varejo do SAS.

Instrumento da 
organização efi ciente

Lançar mão da tec-
nologia é a saída para 
vencer a competição 

acirrada? Na opinião do CIO do Grupo Pão 
de Açúcar, Ney Santos, sim. Há mais de 
uma década, a empresa criou seu próprio 
Datawarehouse e, hoje, é cliente SAS. “O di-
ferencial fi cará com quem tem a informação 
correta na hora correta para a tomada de 
decisão”, diz Santos. “O varejo tem um volu-
me de dados gigantesco. No nosso caso, são 
milhares de clientes todo o tempo nas lojas, 
deixando ricas informações para a toma-
da de decisão. É preciso avaliar as muitas 
variáveis, a oferta de produtos, as opções 
de pagamento, a exposição diferenciada na 
loja e aquele anúncio em diferentes mídias 
para depois analisar o que disso tudo trouxe 
resultado”, explica.

Segundo o CIO do Pão de Açúcar, o varejo 
analítico é a base para o sucesso na Era da In-
formação. “Os grandes volumes e as diversas 
variáveis geram difi culdades para o lojista; a 
tecnologia vem para que ele possa suportar 
essa quantidade de informação”, defende 
Santos, lembrando que mesmo quem tem 
duas lojas em uma mesma região de poder 
aquisitivo conhecido pode ter surpresas. “As 
decisões podem ter de mudar simplesmente 
devido ao concorrente da porta ao lado.”

Quando adotou a plataforma SAS, em 
2000, o Grupo Pão de Açúcar pretendia re-

CERQUEIRA, do 
SAS: registro das 
informações é 
fundamental para 
fazer previsões 
de consumo e 
afi nar a oferta

varejo | inteligÊncia analÍtica
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alizar estudos estatísticos sobre a aceitação 
de produtos e analisar o comportamento 
dos clientes do programa Mais de fi delidade, 
tendo como base os cupons dos caixas. “Ao 
sabermos se eles realizam compras mensais 
ou semanais, por exemplo, podemos criar pe-
quenas ações que impactem esse consumi-
dor, tornando sua presença mais freqüente 
e fazendo com que ele leve produtos com-
plementares”, diz. “O Business Intelligence 
(BI) é fundamental para o sucesso do varejo, 
uma vez que permite defi nir, implementar e 
medir o resultado de uma estratégia e ainda 
fazer correções no percurso, se necessário. 
É o instrumento para a formação de uma 
organização efi ciente.”

Cerqueira, do SAS, concorda. “O re-
gistro das informações é uma peça crítica 
para quem quer fazer previsões de con-
sumo e afinar sua oferta. Uma loja pode 
vender cem produtos, mas como vai saber 
se eles foram procurados por cem ou 500 
pessoas ou se, por outro lado, 50 deles fo-
ram devolvidos porque o consumidor não 
gostou?”, questiona. “Informação é dife-
rente de dado. É o elemento que me leva 

a uma decisão”, completa Ney Santos, 
do Pão de Açúcar.

Aumentando as
vendas do Mickey

Não é só o Brasil que desper-
tou para a importância da ges-
tão analítica de informações no 

segmento de varejo. Em todo o 
mundo, os comerciantes andam mais e mais 
preocupados em agradar o consumidor e 
gerenciar as informações sobre ele de for-
ma efi ciente. A The Children’s Place Retail 
Stores, empresa que administra as lojas da 
Disney, por exemplo, acaba de fechar com 
o SAS para a implementação da solução de 
planejamento de merchandising SAS Inte-
grated Merchandise Planning. A solução aju-
dará a companhia na análise de desempenho 
fi nanceiro, planejamento da distribuição de 
espaço e produtos nas mais de 300 lojas da 
Disney Store nos Estados Unidos. 

A Children’s Place e o SAS são parceiros 
desde 2005, e o novo acordo prevê ainda a 

melhoria de processos da corporação – re-
dução no tempo necessário para a integra-
ção dos dados e a otimização da antecipa-
ção de cenários para a tomada de decisões 
rápidas e com efi ciência estão entre os be-
nefícios buscados. “Temos um processo de 
planejamento complexo e progressivo e por 
isso necessitamos de uma solução robusta 
e integrada que nos ajude no planejamen-
to fi nanceiro e de merchandising da Disney 
Store”, diz Richard Flaks, vice-presidente 
sênior de planejamento, alocação e TI da 
Children’s Place. “Com o uso da inteligência 
analítica, a Disney Store poderá ter uma 
visão mais completa dos processos de pla-
nejamento, melhorando a disposição dos 
produtos enquanto sincroniza margens, in-
ventário e estratégias de preços”, completa 
Lori Schafer, vice-presidente de Global Re-
tail Practice do SAS. 

a uma decisão”, completa Ney Santos, 
do Pão de Açúcar.

tou para a importância da ges-
tão analítica de informações no 

segmento de varejo. Em todo o 

PERFIL

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

•   A missão do Grupo Pão de Açúcar é garantir a melhor 
experiência de compra para todos os clientes, em cada 
uma de suas lojas.

•   A Cia. Brasileira de Distribuição/Grupo Pão de Açúcar 
nasceu em 7 de setembro de 1948 com a abertura da 
Doceira Pão de Açúcar pelo senhor Valentim dos Santos 
Diniz. O primeiro supermercado da rede foi aberto 11 anos 
depois, ao lado da doceira.

•   Atua com três formatos: supermercados (divisões Pão de 
Açúcar, CompreBem Barateiro e Sendas), hipermercados 
(Extra) e lojas de eletrônicos/eletrodomésticos (Extra-
Eletro). Em 2006, foi inaugurada a rede Extra Perto, lojas de 
conveniência instaladas em bairros que atualmente conta 
com 10 pontos de venda na capital paulista.

•   Com faturamento bruto anual de R$ 16,5 bilhões em 2006, 
possui ações listadas na Bovespa desde outubro de 1995 e na 
Bolsa de Nova York (ADR nível III) desde maio de 1997. 

•   Emprega mais de 63 mil funcionários em seus 723 pontos de 
venda distribuídos por 15 Estados brasileiros.

•   Em 2007, pretende inaugurar 30 novas lojas, abrindo mais de 
8 mil novos postos de trabalho.

•  www.grupopaodeacucar.com.br
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fi nanças
A busca pela
LIQUIDEz

geStão De RiScoS

Gestão de riscos efi ciente é imprescindível para o 
bom funcionamento dos processos corporativos e cumprimento de metas

FOCO
ABN AMRO
Usuário da 
plataforma SAS 
há mais de oito 
anos, em 2006 o 
banco adquiriu 
as soluções SAS 
de mineração de 
dados e automação 
da aplicação de 
modelos analíticos 
para a realização de 
database marketing, 
estatísticas 
e tomada de 
decisões na área 
de gestão de risco.

L iquidez é o pilar da área de fi nanças 
e de capitais: representa a capacida-
de que uma instituição tem de obter 

ativos e de honrar seus compromissos fi nan-
ceiros no vencimento, com pouquíssima ou 
nenhuma perda. Esse é o chamado risco de 
liquidez de fl uxo de caixa e, apesar do atual 
bom cenário econômico mundial, é o maior 
risco do setor. Se a empresa não atinge esses 
objetivos, pode prejudicar todo o mercado 

– eis um dos motivos pelos quais o Comitê da 
Basiléia (composto pelos bancos centrais dos 
países que compõem o G-10), determina que 
essas instituições fi nanceiras devam manter 
política de contingência e de planejamento e 
estrutura específi cas para a gestão de risco.

 “A interdependência e a alavancagem no 
mundo fi nanceiro são tão grandes e comple-
xos que impossibilitam uma medida exata do 
tamanho do risco. Por esse motivo, apesar de 
toda a rede de proteção, ainda podemos ser 
surpreendidos por um terremoto em grande 
escala causado por uma pequena turbulência 
localizada”, acredita Paulo Oliveira, gerente 
de pré-venda do SAS Brasil.  

Mas nem só de lucro e pagamento de con-
tas em dia vive uma instituição fi nanceira. A 
complexidade desse segmento engloba tam-
bém os riscos de mercado (prejuízos decor-
rentes de taxas de juros e de câmbio, índices 
e preços); os riscos operacionais (perdas ines-
peradas causadas por erros humanos, danos 
de infra-estrutura, falhas de produtos e servi-
ços ou mudanças no ambiente empresarial); e, 
fator importantíssimo: os riscos de concessão 

de crédito, que decorrem de falhas na avalia-
ção, monitoramento e controle do dinheiro 
emprestado aos clientes. Isso sem falar nos 
chamados riscos que não podem ser quantifi -
cados de forma direta, como os de adequação 
regulatória, os legais e os de imagem.

Intermediar esses riscos é uma das ati-
vidades mais importantes nas instituições 
fi nanceiras e de capitais e exige a adoção de 
um conjunto de processos que considerem 
o planejamento das fi nanças, os limites de 
risco e a otimização dos recursos disponí-
veis, de acordo com a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). Para garantir a solvência 
desse sistema, o Basiléia II propõe três pila-

OLIVEIRA, do SAS: 
particularidades do 
mercado fi nanceiro 
impedem a medida 

exata dos riscos 
sem a ajuda de 

soluções específi cas
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res: Capital Mínimo, Supervisão Bancária e 
Transparência. O primeiro trata da adequa-
ção do capital próprio do banco ao risco por 
ele assumido.

O segundo pilar refere-se à supervisão fo-
cada em processos e modelos para o aumento 
da qualidade da administração bancária e 
maior abrangência e sinergia no processo de 
fi scalização bancária. E o pilar Transparên-
cia tem como função disciplinar a qualida-
de das informações que são liberadas para 
o mercado, por meio da padronização dos 
procedimentos contábeis e maior homoge-
neidade na divulgação dessas informações.

Refi namento da gestão
Em uma palestra proferida em meados do ano 
passado, Kumagae Hinki Jr., diretor setorial 
de gestão de riscos da Febraban e diretor do 
Banco Itaú, defendeu que a melhoria dos pro-
cessos – por meio do monitoramento constan-
te, da mensuração de perdas e da realização 
de ações corretivas – leva ao refi namento da 
gestão de riscos e dos resultados. A Europa 
saiu na frente e já adotou os procedimentos 
mais rigorosos propostos pela Basiléia II. A 
questão, no entanto, ainda não está totalmen-
te resolvida no mercado brasileiro. 

“No Brasil, temos processos maduros, como 
o credit scoring para a aprovação de crédito, e 
outros ainda em desenvolvimento, como a ges-
tão de portfólio de ativos”, diz Paulo Oliveira, 
acrescentando que as pequenas e médias ins-
tituições ainda aguardam os rumos do merca-
do para decidirem com mais segurança. “Por 
outro lado, aumenta cada vez mais o interes-
se de empresas de outros segmentos, como as 
de energia e agroindústria, por exemplo, pela 
gestão de riscos, e isso deve se acentuar ainda 
mais no futuro”, aposta.

“A instituição fi nanceira é uma interme-
diadora entre pessoas e companhias que 
precisam de caixa e pessoas e empresas que 
precisam investir. Quando um cliente vem 
ao banco, é para pedir crédito. A equipe de 
gestão de risco deve suportar as áreas de ne-
gócio na análise e aprovação desse pedido e 
também  impedir a concentração de créditos 
em determinados setores da economia”, lem-
bra Lourenço Miranda, superintendente de 

riscos do ABN AMRO Banco Real. “O risco 
tem de ser visto como um negócio, e não ape-
nas pelo mercado fi nanceiro. Nesse negócio 
chamado risco é que você vai vender um pro-
duto ou um serviço”, diz, acrescentando que 
o segredo está em transformar essa gestão 
em processos.

Usuário da plataforma SAS para a gestão 
de riscos, o ABN AMRO classifi ca os de cré-
dito, operacional e de imagem como os mais 
prejudiciais para uma instituição fi nanceira. 

“Para a empresa se recuperar de uma opinião 
negativa, originada por alguma fraude, falha 
de processo ou crime, por exemplo, é muito 
mais difícil do que para construir uma ima-
gem positiva”, acredita Miranda. O ABN usa 
os chamados 4Ps do marketing – produto, 
preço, praça e posicionamento – para mover 
os processos de seus negócios, defi nir públi-
co de atuação e os preços (tarifas) que serão 
aplicados, sempre ajustado ao risco. Para se 
livrar da inadimplência dos clientes, o banco 
usa variáveis estatísticas para determinar o 
perfi l do solicitante. “É impossível analisar 
sem tecnologia cliente a cliente para separar 
os bons dos maus pagadores, e a solução do 
SAS nos ajuda nessa tarefa e na defi nição 
das tarifas.” 

PERFIL

ABN AMRO

•   Com atuação em mais de 60 países e cerca de 3,4 mil 
escritórios em todo o mundo, o ABN AMRO está presente 
no Brasil há 90 anos – a instituição nasceu em 1917 com 
o nome de Banco Holandês da América do Sul, com 
escritórios no Rio de Janeiro e em Santos (SP). 

•   Foi renomeado para ABN AMRO em 1993, ano que também 
marcou a mudança da sede do Rio de Janeiro para São Paulo. 

•   Em julho de 1998, adquiriu o Banco Real, transformando-se 
no terceiro maior banco privado do País em ativos, com 
cerca de 30 mil funcionários, mais de 1,9 mil agências e PABs 
(Postos de Atendimento Bancário) e 6,9 mil pontos de venda 
em todo o País. 

•   A integração das duas instituições foi concluída em 2000, e 
em 2003 o grupo adquiriu o Banco Sudameris.

•   www.bancoreal.com.br
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BUSineSS
sAIBA Como EXECUtIVos, EspECIALIstA E UsUÁRIo 

dEsENHARAm A tRAJEtÓRIA do BUsINEss ANALYtICs

A EVOLUÇÃO DO

OOque há no horizonte de Business Analytics (BA) e que 
mudanças ocorrerão no mercado no prazo de dois a 
cinco anos? Jim Goodnight, principal executivo do 

SAS Corporation, fala sobre a importância de investir em pes-
soas altamente capacitadas para resolver problemas. O que 
diz  Milton Isidro, principal executivo da Região Sul da Amé-
rica Latina, sobre a evolução do Business Intelligence e do BA, 
novo conceito que promete mudar o cenário dos negócios. Jim 
Davis, principal executivo da área de Marketing do SAS Corp., 
discute o reconhecimento dos dados como um ativo. Mauro 
Peres, diretor de pesquisas da International Data Corporation 
(IDC) Brasil aposta na fusão de tecnologias tradicionais como 
BI e Datawarehouse. E Luiza de Marilac F. Koshino, diretora 
adjunta de Planejamento e Soluções de TI da Brasil Telecom, 
acredita que o direcionamento da estratégia de evolução deve 
estar pautado nos requisitos de negócio. Confi ra a seguir as res-
postas para as mesmas perguntas de cada um dos executivos.

INTELLIGENCE

MAURO PERES
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destaque

Qual a sua visão de como 
será usado o Business Analytics 
em dois a cinco anos?
Até bem pouco tempo atrás, Business 
Intelligence limitava-se a consultas 
básicas e à emissão de relatórios. Na 
verdade, não oferecia muita inteligên-
cia. Com o envolvimento mais ativo 
do SAS nessa área, estamos realmen-
te mudando a forma de aplicação de 
Business Intelligence, evoluindo para 
Business Analytics (BA).

Com o volume de informações du-
plicando a cada ano, há uma preocu-
pação constante em garantir que os 
sistemas de informação estejam con-
seguindo lidar com tudo isso e com 
todas as possibilidades disponíveis 
para utilização desses dados.

Algumas das maiores institui-
ções fi nanceiras possuem mais de 
mil modelos para a tomada diária 
de decisões. Todas essas informa-
ções são agregadas a esses modelos, 
em alguns casos até mesmo os docu-
mentos do centro de atendimento ao 
cliente. Isso ocorrerá com cada vez 
mais freqüência: BA ajudando na 
tomada de decisão em tempo real e 
análises mais detalhadas.

Em um futuro próximo, quando 
os executivos sentarem-se às suas 
mesas de manhã, irão conferir as mé-
tricas de desempenho mais recentes 
primeiro que os e-mails. Mas se você 
controla uma centena de indicado-
res-chave de desempenho (KPIs) –  e 
isso será comum em muitas empre-
sas – precisará de um mecanismo de 
alerta. Iremos ver mais automação 
na área de análise, funcionalidade 
oferecida por ferramentas de entrega 
de informações, que permitirá adver-
tir as pessoas sobre as áreas que me-
recem maior atenção e que poderão 

causar eventuais problemas. É evi-
dente que esses indicadores refl etirão 
com precisão as informações sobre o 
desempenho e a análise dos negócios 
para que as pessoas não precisem se 
preocupar com falsos alertas, já que 
temos interrupções sufi cientes du-
rante o dia!

Quais funcionalidades serão ofereci-
das nas futuras soluções de BA?
Nossas soluções oferecerão mais 
funcionalidades em tempo real. Es-
tamos desenvolvendo recursos que 
facilitarão a coleta de informações 
dentro do contexto necessário, e ins-
tantaneamente. A diferença das no-
vas fun cionalidades em tempo real é 
que o SAS desenvolve soluções inte-
ligentes com maior rapidez. Nossas 
aplicações modernas terão maior 
foco na análise e não na aplicação 
de suposições ou regras corporativas 
básicas aleatoriamente.

Também estamos simplifi cando 
a utilização dos nossos modelos em 
tempo real e a partir de qualquer dis-
positivo on-line. O conceito da arqui-
tetura orientada a serviços não é algo 
novo, mas que está começando a ga-
nhar corpo. Para TI implica na cria-
ção de uma plataforma unifi cada para 
a oferta de informações de variadas 
formas, para diferentes usuários e de 
acordo com as suas necessidades es-
pecífi cas. Para os corporativos, ajuda 
a encontrar as respostas necessárias 
automaticamente, pesquisando nas 
aplicações utilizadas no dia-a-dia. 
Obter as respostas que você precisa, 
automaticamente, e com a certeza de 
que essa resposta é resultado de uma 
análise detalhada, fundamentada nos 
dados mais recentes. 

Na verdade, é apenas mais um 

passo na evolução de BA. Antes, o 
usuário corporativo fazia a pergunta 
e precisava esperar que alguém cui-
dasse da análise. Hoje, ele mesmo 
consegue obter as respostas se souber 
onde buscar e como usar a aplicação 
que abriga esse conhecimento. Em 
um futuro próximo, não será neces-
sário nem mesmo fazer isso. As res-
postas virão automaticamente por 
intermédio das interfaces e aplica-
ções utilizadas diariamente.

O que as organizações deveriam 
fazer desde já para ajudar a criar 
estratégias de BA no longo prazo?
Elas deveriam investir em uma 
plataforma abrangente para toda a 
empresa e não apenas em soluções 
pontuais que atendem interesses 
específi cos de cada departamento. 
Na verdade, elas precisam analisar 
detalhadamente as ferramentas de 
BA que estão utilizando e conferir 
até quando elas conseguirão acom-
panhar a empresa. Será que essas so-
luções terão todas as funcionalidades 
analíticas disponíveis para responder 
corretamente no momento necessá-
rio? Francamente, se você não traba-
lha com SAS é bem provável que não 
esteja apresentando o mesmo desem-
penho dos seus concorrentes.

É evidente que ainda será fun-
damental investir em pessoas com 
alta capacidade para resolver pro-
blemas. Ainda haverá uma grande 
necessidade de contar com pessoas 
experientes em análise de dados e 
modelagem preditiva. É importante 
entender como automatizar bem os 
processos e quando mudar o enfo-
que para acompanhar a automação. 
É bem provável que companhias que 
“automatizam e esquecem” realizem 

JIM GOODNIGHT,
fundador e principal executivo do SAS Corp.
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mais rapidamente, mas com certe-
za, não melhor. Em alguns casos, é 
provável que estejam até correndo 
riscos. Estamos fazendo parcerias 
com universidades para garantir 
que haja pessoas com conhecimento 
nas melhores práticas agregadas às 
nossas soluções. Assim, as empresas 
que desejam agilidade na tomada de 
decisões podem contar com profi ssio-
nais capacitados para ajudá-las.

Como estará o mercado para os 
provedores de soluções de BI nos 
próximos dois a cinco anos?
Haverá uma consolidação de prove-
dores de soluções de BI. Muito se es-
pecula como isso irá ocorrer. Prova-
velmente haverá muitas aquisições e 
fusões e tenho uma previsão de quais 
empresas estarão ingressando nesse 
processo. Muitas compras já aconte-
ceram. A verdade é que várias estão 
tentando expandir seu portifólio de 
ofertas, modifi cando produtos que 
não haviam sido desenvolvidos para 
operarem juntos. Mas isso demanda 
tempo e dinheiro e os clientes não 
fi carão satisfeitos em arcar com es-
ses custos e integrações truncadas. 
O SAS integrou suas ofertas desde o 
princípio, por isso não vamos ter de 
enfrentar esses problemas. Muitas 
empresas com core business defi ni-
do e tradicional já falam de BA, mas 

o que eu vejo é mais uma estratégia 
para aumentar as vendas de pro-
dutos já consagrados e não os 
que ajudam as organizações 
com inteligência estratégica. O 
SAS ainda continuará como um 
forte fornecedor independente 
após a onda de consolidação. 
Faltam aos outros fornecedores 
as inigualáveis funcionalidades de 
análise e gerenciamento das infor-
mações que oferecemos – todas 
aquelas funcionalidades 
de modelagem que me-
lhoram o retorno so-
bre o investimento. A 
análise que viabiliza 
o diferencial que as 
empresas precisam.
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destaque

LUIzA DE MARILAC FERNANDES KOSHINO,
diretora adjunta de Planejamento e Soluções 
de TI da Brasil Telecom
Qual a sua visão de como será 
usado o Business Analytics 
em dois a cinco anos?
Os recursos de Business Analytics 
serão utilizados como real e efe-
tivo diferencial competitivo pelas 
empresas, independentemente do 
setor ou dos objetivos do negócio. 
Com a crescente expansão da ca-
pacidade de produção e publicação 
de informações gerenciais, a gera-
ção de conhecimento relevante será 
imperativa para se estabelecer um 
processo decisório rápido, preciso 
e com efetivo valor para as corpo-
rações. A dicotomia entre não ter 
informações gerenciais, e tê-las em 
grandes volumes, mas com pouca 
pertinência para o negócio, pode 
ser um obstáculo para a geração de 
inteligência competitiva. Mais do 
que apenas informação, produzidas 
pelos ambientes de BA, será man-
datória a geração de conhecimento, 
o qual deverá indicar as melhores 
estratégias de negócios e as ações 
tático-operacionais.

A Brasil Telecom sentiu essa ne-
cessidade há três anos, quando ini-
ciou seu processo de implementação 
de um ambiente analítico. Além do 
Datawarehouse corporativo, foi cons-
truída uma arquitetura de data mi-
ning e, ao logo desse período, cerca 
de 40 modelos analíticos geram co-
nhecimento sobre o comportamento 
dos clientes, propensões de compra, 
probabilidades de abandono, risco de 
crédito, reconhecimento de fraude, 
previsão de inadimplência e cobran-
ça, entre outros.

Associado a um gerenciador de 
campanhas, que transforma efetiva-

mente o conhecimento em inteligên-
cia, um banco de dados com visão 
unifi cada de clientes e ferramentas 
de consulta ad-hoc possibilitam a 
identifi cação das melhores ofertas 
para o público correto, no tempo 
adequado. Em um futuro próximo, 
espera-se que as aplicações analíti-
cas possam cada vez mais se incor-
porar aos processos operacionais de 
negócio, tornando a empresa mais 
efi caz nas tomadas de decisão estra-
tégicas e táticas.

Quais funcionalidades serão ofereci-
das nas futuras soluções de BA?
Atualmente, na Brasil Telecom, 
modelos de riscos de crédito e 
identificação de fraude são apli-
cados em tempo real, implemen-
tando-se as regras provenientes 
dos modelos analíticos dos siste-
mas transacionais. A expectativa 
é que exista um motor inteligente 
de gerenciamento e aplicação dos 
modelos analíticos nos sistemas 
relacionados à operação, propi-
ciando que cada vez mais padrões 
sejam executados de forma on-line, 
possibilitando maior velocidade de 
resposta às demandas de negócio.

A capacidade de execução de 
padrões analíticos em tempo real 
permitirá a identifi cação de opor-
tunidades e o reconhecimento de 
ameaças. A aplicação on-line deles 
propiciará uma capacidade de rea-
ção sem precedentes. Identifi cações 
de riscos de crédito e fraude, capa-
cidade de pagamento, propensão à 
compra ou abandono e reconheci-
mento de características comporta-
mentais permitem maior foco e ra-

pidez nas ações de relacionamento, 
oferta e fi delização. Assim como os 
processos reativos, em que exista 
risco de perda fi nanceira para a em-
presa, como nos cenários de crédi-
to, inadimplência e fraude. Modelos 
de previsão e otimização em tempo 
real podem ser utilizados em pro-
blemas dinâmicos, como adequação 
de planos de serviço, pacotes de pro-
dutos, carteira de ações, período de 
fi delidade, composição de preços e 
de estoque, racionalização produti-
va e logística.

O que as organizações deveriam 
fazer desde já para ajudar a criar 
estratégias de BA no longo prazo?
Para empresas que já possuem sis-
temas de suporte à decisão, como 
Datawarehouses corporativos, data 
marts departamentais ou simples-
mente aplicações OLAP isoladas, o 
caminho natural é a evolução para 
ambientes de inteligência analítica, 
em que, além das informações de 
negócio, produzidas de forma rela-
tivamente estática, será possível a 
geração de conhecimento determi-
nante para decisões mais efi cazes. 
Contudo, essa evolução não é indo-
lor, dado o alto investimento reali-
zado na construção de ambientes de 
BI. O fator crítico será a capacidade 
de aproveitar esses ambientes com a 
incorporação gradativa dos proces-
sos analíticos.

Inserida nesse primeiro cenário, 
a Brasil Telecom trabalha fortemen-
te para evoluir gradativamente do 
BI para o BA, preservando os inves-
timentos realizados em BI e aprovei-
tando a experiência e o conhecimento 
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adquiridos para uma transformação 
efi ciente rumo ao BA. O direciona-
mento da estratégia de evolução deve 
estar pautado nos requisitos do ne-
gócio, identifi cando as contribuições 
que podem ser relevantes.

Para as companhias que ainda 
necessitam de um ambiente de infor-
mações gerenciais, o caminho para 

o mundo analítico pode se dar de 
maneira mais direta, focado na 

construção das diferentes eta-
pas de transformação, do dado 
para a informação, desta para 

o conhecimento e fi nalmente 
para a inteligência.

Como estará o mercado 
para os provedores de 
soluções de BI nos próximos 
dois a cinco anos?
Em todos os cenários que 
envolvem tecnologia, qual-

quer previsão possui uma 
margem de erro relativa-
mente alta. Os riscos de 
mudanças nas tendências 
de adoção tecnológica são 
significativos, fazendo 
com que as estimativas 
não sejam robustas. Tal-
vez a melhor forma de 

responder essa pergunta seja utili-
zando os modelos preditivos de um 
ambiente de BA.

Existem três tipos de empresa: 
as pioneiras, as tradicionais e as 
conservadoras. Com isso, acredito 
que o mercado de BI ainda possui 
uma vida relativamente longa. En-
tretanto, a implementação de novos 
ambientes analíticos deve crescer a 
taxas cada vez maiores, reduzindo 
gradativamente as implementações 
tradicionais de BI. Com isso, os for-
necedores deverão se preparar para 
oferecer uma suíte completa de so-
luções de negócio, desde aplicações 
de informações analíticas (BA), con-
templando integrações e qualifi ca-
ções dos dados em informação e co-
nhecimento até a publicação destes 
em portais de conteúdo, contendo 
diversas possibilidades de visualiza-
ções avançadas. Todo esse ambiente 
deverá estar, sem dúvida, suportan-
do um processo efetivo de metada-
dos, em que as informações sistêmi-
cas e de negócios sejam consistente e 
integradas, permitindo velocidade e 
exatidão na geração de informação/
conhecimento pertinentes à tomada 
de decisões, ou, em outras palavras, 
à inteligência de negócios.
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Qual a sua visão de como 
será usado o Business Analytics 
em dois a cinco anos?
É importante nesse momento fa-
zer a diferenciação entre Business In-
telligence (BI) e Business Analytics 
(BA). No Brasil, o mercado ainda está 
consolidando a evolução para esse 
novo conceito: o BA.

Business Analytics engloba o CRM 
Analítico, que é a análise dos dados 
operacionais de relacionamento com 
clientes; o BPM, ou seja, a análise de 
consolidação, orçamento, custos e 
performance corporativa; a análise 
de operações e cadeia de suprimentos, 
que envolve a otimização e a previsão 
de processos operacionais de negócios; 
e o próprio Business Intelligence, com 
as aplicações para acesso, integração 
e exibição de informações geradas por 
ambientes transacionais.

Então, assim como vivenciamos no 
Brasil as ondas do ERP e do CRM, a da 
evolução do BI para BA está aconte-
cendo, visto que o BI começa a ganhar 
forte camada analítica. Dessa forma, 
no futuro (próximos dois a cinco anos) 
teremos esse conceito consolidado no 
mercado, sendo aplicado largamente 
nas empresas que necessitam de agi-
lidade de processos e tomadas de de-
cisão rápidas e efi cazes. 

Quais funcionalidades serão 
oferecidas nas futuras soluções de BA?
As futuras soluções de BA poderão 
proporcionar resultados em tempo 
real, permitindo a realização de ações 
de maneira imediata. Em instituições 
fi nanceiras, por exemplo, a análise do 
cadastro de um cliente para obtenção 
de crédito será praticamente instan-
tânea, propiciando fechamento de 
negócios com velocidade.

Inúmeras outras áreas serão be-
nefi ciadas com esse avanço, como a 
de logística, com previsão imediata 
de demandas alimentadas por RFID 
– radio frequency identifi cation –, as-
sim como operadoras de telefonia, que 
precisam realizar ações rápidas com 
resultados positivos a partir da análi-
se do comportamento dos clientes.

O futuro reserva a propulsão de 
negócios em empresas que estiverem 
com seus ambientes modernizados 
tecnologicamente para atender de 
forma integrada uma demanda cada 
vez mais premente por agilidade, pre-
cisão de análise de riscos e segurança 
em transações. 

O que as organizações deveriam 
fazer desde já para ajudar a criar 
estratégias de BA no longo prazo?
O conceito de tratamento das infor-
mações nas empresas está mudando 
ou sendo revisto. Mas elas terão de en-
tender que as informações terão de ser 
tratadas como ativos. Ou seja, cada vez 
mais de maneira estratégica para a ex-
pansão e a consolidação de negócios. 

Nesse contexto, é imprescindível 
a padronização das informações para 
que elas possam permear todos os 
departamentos de maneira harmô-
nica, agilizando processos e a toma-
da de decisões. É preciso, portanto, 
rever conceitos, avaliar como estão 
a integração, a disponibilidade das 
informações de forma a atingir os 
objetivos corporativos e alinhá-las 
às estratégias da corporação.

Os dados têm de estar padroni-
zados para que as diversas áreas da 
empresa possam visualizar o mesmo 
panorama estratégico. Dessa forma,  
poderão evoluir seus modelos de ma-
neira consolidada e assim fortalecer 
o alinhamento das informações.

Como estará o mercado 
para os provedores de soluções 
de BA nos próximos dois 
a cinco anos?
Haverá certamente a consolidação 
de empresas fornecedoras de BA, 
como já começamos a observar re-
centemente nas movimentações do 
mercado. Parece ser um caminho 
sem volta. É claro que existem inú-
meras implicações nesse modelo, que 
felizmente o SAS não sofrerá, consi-
derando que a estratégia de desen-
volvimento de suas soluções desde o 
início vislumbrou contemplar todo 
o ciclo de inteligência analítica das 
empresas, atuando desde a integra-
ção das diversas fontes de informa-
ção, enfi m, tudo que apenas uma 
plataforma de um único forncedor 
pode proporcionar.

Acredito que um dos diferencias 
entre os fornecedores será a capacida-
de em oferecer soluções estruturadas 
e efi cazes com ênfase em dois pontos 
importantes: segurança e risco.

destaque

MILTON ISIDRO,
principal executivo do SAS Brasil e Sul América
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Qual a sua visão de como será 
usado o Business Analytics 
em dois a cinco anos?
Uma quantidade maior de empresas 
começará a ver BA não apenas como 
uma ferramenta de geração de relató-
rios, mas sim como um processo de ge-
renciar as decisões das organizações.

As companhias começarão a mu-
dar o conceito também de que prover 
informações corretas para os usuários 
não signifi ca somente prover relatórios, 
dashboards e alertas para os tomadores 
de decisão. As soluções de BA não pas-
sarão a ser direcionadas apenas para 
analistas e executivos, mas também 
para gerentes de negócio e equipe ope-
racional, assim como para entidades 
externas como fornecedores, parceiros, 
clientes e agências de governo.

Assim, as empresas necessitarão de-
fi nir muito bem que tipo de dados cada 
pessoa necessitará. Para isso, precisa-
rão entender quem são os usuários dos 
dados e como é o processo de decisão 
deles para defi nir quais ferramentas ne-
cessitarão. E isso irá variar de empresa 
para empresa. Em algumas, os execu-
tivos poderão necessitar de scorecards. 
Gerentes de negócio, de dashboads; 
analistas de marketing, de ferramen-
tas de query e análise customizadas; e 
analistas quantitativos, de data mining 
e ferramentas estatísticas. Finalmente, 
a maioria dos demais funcionários po-
derá requerer apenas funcionalidades 
de BI presentes nos aplicativos opera-
cionais. Em outras companhias, isso 
pode mudar completamente.

Quais funcionalidades serão 
oferecidas nas futuras soluções de BA?
No futuro, o mercado de BA será 
transformado pela provável fusão 
das tecnologias tradicionais de BI e 

Datawarehouse com as tecnologias de 
gerenciamento de processos de negó-
cios, ferramentas de busca e de análi-
se de conteúdo. Assim, aos poucos, as 
soluções de Business Analytics irão 
incorporar funcionalidades de busca, 
análise de conteúdo, BPM, colabora-
ção e workfl ow. 

Um fator signifi cante desse mer-
cado é a crescente falta de profi ssio-
nais qualifi cados em BA, tanto de 
TI como de análise quantitativa. A 
crescente distância entre oferta e 
procura de profi ssionais terá de ser 
preenchida por uma maior automa-
tização dos processos. Assim, as fer-
ramentas serão mais completas, com 
mais funcionalidades e necessitarão 
de menos programação e tempo de 
set-up e instalação.

O que as organizações deveriam 
fazer desde já para ajudar a criar 
estratégias de BA no longo prazo?
O objetivo fundamental de BA é pro-
ver para todos os interessados dados 
corretos no tempo ideal utilizando 
ferramentas apropriadas. 

A informação correta não signifi -
ca apenas mais informação coletada 
e armazenada, mas sim relevante, 
precisa e completa para que possa ser 
útil. A informação no tempo correto 
não signifi ca também apenas dados 
alimentados em tempo real. Muitas 
organizações não têm os processos de 
negócio ou políticas para possibilitar 
o acesso a informações em real-time, 
e nem sempre isso será necessário. 
Informações no tempo correto signi-
fi cam soluções de BA que estão sem-
pre disponíveis, em qualquer lugar 
(dentro ou fora da empresa, on-line 
ou off-line) e que sejam escaláveis (su-
portem volumes crescentes de dados 
e de usuários). 

Para isso, pontos importantes a 
serem considerados são integração 
e limpeza dos dados. Informações 
dispersas e contraditórias gerarão 
críticas dos usuários aos sistemas de 
BA, não importando quão bons eles 
sejam. Assim, não basta ter a melhor 
ferramenta, é preciso também ter 
processos efi cientes para coletar e 
armazenar os dados. 

Como estará o mercado para os 
provedores de soluções de BI nos 
próximos dois a cinco anos?
A IDC espera que, nos próximos cin-
co anos, o mercado de BA crescerá 
anual mente cerca de 10,5%, o que 
signifi ca um dos maiores incremen-
tos nas diversas categorias de soft-
ware que a IDC acompanha. O mer-
cado continuará entre as principais 
prioridades de TI das empresas em 
várias regiões do mundo.

A IDC acredita que a onda de fu-
sões entre os líderes de mercado pros-
seguirá, mas que também aparecerá 
uma nova geração de fornecedores 
com soluções novas e inovadoras. 
Estas incluirão funcionalidades iné-
ditas assim como modelos de negócio 
como por exemplo modalidades open 
source e software-as-a-service. 

MAURO PERES,
diretor de pesquisas da IDC Brasil
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destaque

Qual a sua visão de como será 
usado o Business Analytics 
em dois a cinco anos?
Há uma corrente para que BI 
de sempenhe papel mais estratégi-
co para e empresa. É bem provável 
que três quartos das companhias 
que utilizam BI hoje ainda estejam 
em processo de consolidação e inte-
gração dos dados. No prazo de três a 
cinco anos chegaremos a um ponto 
onde haverá mais empresas usando 
o BA, que abrange BI adicionada a 
capacidade analítica para otimizar 
processos e melhorar as receitas. E, 
fi nalmente, mais organizações irão 
além da otimização, comprometidas 
com o desenvolvimento de novos 
produtos. Quando as companhias 
reconhecem os dados como um ati-
vo essencial para o sucesso dos ne-
gócios, elas podem começar a pensar 
em novas áreas de atuação. Pode ser 
que estejam fazendo o mesmo há 
30 anos, mas com BA fi carão aptas 
a reconhecer oportunidades para a 
criação de novas linhas de produtos 
e expandir seus negócios. 

Quais funcionalidades 
serão oferecidas nas futuras 
soluções de BA?
Acho que o primeiro passo é deixar 
claro qual é a função do BA. Há uma 
antiga defi nição que diz ser o BA uma 
ferramenta de consulta e relatórios e 
que permite que o usuário fi que inde-
pendente de TI. O futuro do BA en-
volve pontos como consistência das 
informações na empresa e análise 
preditiva, que irá apoiar a tomada 
de decisões pró-ativas. Combine isso 
com alguns avanços da tecnologia e 
da infra-estrutura que temos hoje. 
Wi-Fi é uma tecnologia cada vez 

mais presente para que você não pre-
cise mais fi car preso à sua mesa. BA 
já é móvel, mas isso fi cará cada dia 
mais evidente e agradará as pessoas. 
Assim, será possível chegar ao ponto 
ideal de interação de BA. Usaremos 
BA fora do escritório, na sala de reu-
niões do cliente, no chão de fábrica, 
onde quer que seja necessário.

A necessidade de mobilidade 
cada vez mais premente e os recursos 
do Business Analytics serão ingre-
dientes harmônicos do novo cenário 
de negócios no mundo. A facilidade 
de realização de business, onde quer 
que esteja o profi ssional – o qual po-
derá munir-se de informações estra-
tégicas –, irá agilizar o fechamento 
de contratos e também contribuir 
para a fi delização de clientes, sem-
pre ávidos por respostas rápidas e 
soluções inovadoras. 

O que as organizações deveriam 
fazer desde já para ajudar a criar 
estratégias de BA no longo prazo?
Se você quiser imaginar o que o BA 
do futuro poderá fazer pela sua em-

presa, terá de analisar algumas ques-
tões. As bem-sucedidas reconhecerão 
BA não como um assunto restrito à 
tecnologia e é exatamente nesse pon-
to que entram as pessoas, processos 
e a cultura. Há funcionários compro-
metidos com a tomada de decisão 
baseada em fatos? Há programas de 
capacitação para que os funcionários 
fi quem sempre atualizados? Há pro-
cessos para a disponibilidade imedia-
ta dos dados? Há uma cultura para 
promover as mudanças necessárias 
para a adoção da tomada de decisões 
apoiada em fatos? E o mais impor-
tante, sua empresa não apenas aceita 
as mudanças, mas sim as analisa an-
tes de adotá-las? Essas companhias 
capazes de aproveitar melhor os da-
dos e comprometidas com a tomada 
de decisões baseada em fatos são as 
que se destacarão no mercado pela 
vantagem competitiva.

Como estará o mercado para os 
provedores de soluções de BI nos 
próximos dois a cinco anos?
Veremos uma consolidação de em-
presas realmente provedoras de BA. 
Nos próximos 12 meses, teremos 
muitas companhias que se encaixam 
na antiga defi nição, que oferecem 
ferramentas de consulta, relatórios 
e camadas pré-apresentação sendo 
adquiridas por grandes nomes do 
mercado. Esses provedores que se 
encaixam na antiga defi nição de BA 
possuem produtos que são apenas 
meros mecanismos para oferta de in-
formações muito mais abrangentes. 
O SAS encontra-se em posição pri-
vilegiada porque lidera com soluções 
que oferecem informações valiosas e 
funcionalidades inigualáveis de aná-
lise e integração de dados. 

JIM DAVIS,
principal executivo de Marketing, SAS Corp.
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Gerenciamento de
PERFORMANCE

C om certeza você já ouviu falar em 
BPM. A sigla, bastante difundida nos 
últimos anos, representa para muitos 

a fórmula ideal para as companhias que dese-
jam manter suas operações sob controle e, 
de quebra, aumentar o poder de competição. 
O mercado para as chamadas soluções de 
gerenciamento inteligente só cresce, uma vez 
que a disputa por uma fatia maior do bolo 
afl ige de micro a grandes empresas, sem dis-
tinção de segmento. Trata-se principalmente 
de uma questão de maturidade, de acompa-
nhar e analisar o desempenho das operações 
mês a mês. No competitivo mercado que 

se abre, quanto maior o controle, melhor.
BPM signifi ca Business Performan-

ce Management, ou gerenciamento de 
desempenho de negócios, em português. 
O conjunto de metodologias, indicado-
res e mapas estratégicos que ele designa 
também pode ser conhecido como CPM 
(Corporate Performance Management) 
ou EPM (Enterprise Performance Manage-
ment) e engloba, basicamente, ações de 
planejamento, orçamento, consolidação 
fi nanceira, relatórios, estratégia, balanced 
scorecard e Seis Sigma (técnicas focadas 
na melhoria dos processos de negócios).

sascom | 33

CONTROLE PARA GANHAR COMPETITIVIDADE

A partir desta edição, a SASCOM inaugura a Seção Soluções. Em formato de capítulos, 
ela tratará de forma abrangente temas importantes com o compromisso de auxiliar 

na ampliação dos conhecimentos dos profi ssionais das áreas de Negócios e Tecnologia da Informação. Serão 
abordados os assuntos mais recorrentes nas conversas e reuniões de planejamento de organizações que estão 
sempre em busca de diferenciais competitivos para garantir boas posições no ranking de suas áreas de atuação. 
O tema de estréia é BPM – Business Performance Management – e como o gerenciamento da performance está 
mudando a forma das organizações pensarem em estratégias de negócios. A intenção inicial é conceituar esse 
conjunto de metodologias, abordando o mercado em que está situado e um de seus principais instrumentos, 
a gestão de indicadores de desempenho.
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A consultoria Gartner Group classifi -
ca o CPM como soluções, tecnologias e 
plataformas que ajudam as empresas a 
agregar valor à informação e usá-la como 
instrumento para a tomada de decisões e 
otimização dos negócios. Para a consul-
toria, o burburinho em torno do assunto 
não deve ser subestimado – tanto que 
esse mercado, juntamente com o de 
Business Intelligence (BI), cresceu acima 
de dois dígitos nos últimos dois anos, 
tornando-se prioritário entre os investi-
mentos destinados pelos CIOs para 2007. 
De acordo com o Gartner, se implemen-
tado corretamente, o BPM pode trazer 
benefícios reais como o aumento do 
faturamento e dos lucros da corporação. 

Essas soluções estão aumentando a 
quantidade de informação que é coletada 
pelas organizações e ainda são cruciais 
para o cumprimento de normas regulató-
rias como a Sarbanne-Oxley (SOX) – mas 
vão muito além da análise isolada de 
determinadas atividades corporativas. 

Mais de US$ 23 bi só em 2007
O BPM cresce nas empresas como solu-
ção estratégica que afeta a forma como a 
informação é usada, analisada e aplicada. 
Ele defi nitivamente já foi incorporado aos 
processos de negócios. De acordo com a 
AMR Research, as companhias norte-ame-
ricanas vão gastar US$ 23,8 bilhões em BI 
e BPM em 2007 – um crescimento de 9% 
comparado aos investimentos realizados 
no ano anterior. O levantamento inclui 
gastos com software, hardware, mão-de-
obra (interna e externa) e integração de 
serviços. Pelos cálculos da AMR, US$ 5,5 
bilhões serão dedicados à aquisição de 
dashboards e scorecards para a formulação 
de avaliações de performance, enquanto 
outros US$ 4,3 bilhões serão consumidos 
por soluções de análise de infra-estrutura.

No entanto, alerta o Gartner, antes de 
partir para a implementação da tecnologia, 
as companhias precisam entender suas 
reais necessidades e onde estão as áreas 
descobertas. Para ajudar na identifi cação 
desses requerimentos, entram em ação 

FM, ABM E SPM ?

As três soluções primordiais que compõem o guarda-chuva de 
CPM do SAS são Financial Management (FM), Activity-Based Ma-
nagement (ABM) e Strategic Performance Management (SPM). 
Descubra o que cada uma delas pode fazer por sua empresa.

FM – consolidação fi nanceira
Criada especialmente para os departamentos fi nanceiros das cor-
porações, o SAS Financial Management é uma solução amigável 
e veloz de cálculos e prestação de contas para a automação de 
tarefas de planejamento, orçamentos, consolidação e relatórios. 
Sua utilização permite que a empresa, por meio da consolidação 
sob demanda de informações históricas e de planejamento, con-
siga realizar projeções de orçamento mais precisas, analisar os 
resultados obtidos, entender receitas, custos e lucros e gerenciar 
a execução de estratégias. A informação mais atualizada está 
sempre disponível tanto para a tomada de decisões estratégicas 
quanto para as agências regulatórias.

ABM – gerenciamento de custos por atividade
Como o próprio nome sugere, o gerenciamento de custos ABC 
(activity-based costing, ou custos baseados em atividades) é o 
ponto-chave do SAS Activity-Based Management. A solução, 
que passou a integrar o portfólio do SAS com a aquisição da ABC 
Technologies, proporciona uma visão mais ampla dos lucros e 
custos de uma empresa ao possibilitar maior compreensão do 
real valor de um produto, da lucratividade gerada pelo consumi-
dor ou do ciclo de vida de um produto na preferência do cliente. 
Funciona como uma disciplina para melhorar o desempenho da 
empresa. A solução ABM do SAS combina gerenciamento inte-
grado de dados, modelagem de negócios, relatórios e análises 
estatísticas a uma interface gráfi ca altamente visual, fl exível, 
multidimensional e fácil de usar.

SPM – gerenciamento da performance estratégica
Quanto mais informações fi cam disponíveis, mais as companhias 
sofrem para assimilar enormes quantidades de dados enquan-
to se mantêm focadas no negócio. O SAS Strategic Performance 
Management (SPM) ajuda as corporações a identifi car problemas 
e a reconhecer oportunidades potenciais durante esse processo. 
Por meio dessa plataforma baseada em web, toda a empresa tem 
acesso e fi ca focada nas iniciativas e indicadores estratégicos de-
fi nidos por seus executivos – e alertas são emitidos sempre que 
a performance das áreas não estiver atingindo as metas defi nidas 
– com tempo sufi ciente para mudar o rumo quando necessário. Fa-
cilita a compreensão, comunicação e a responsabilidade por todas 
os níveis da corporação. Por meio de análises e previsões, ajuda a 
moldar os próximos passos da organização e seus impactos. 

Mais informações sobre as soluções SAS em 
www.sas.com/solutions/pm
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consultores externos, tanto de tecnologia 
quanto de negócios. “Implementações 
efi cientes de CPM geralmente requerem a 
reengenharia dos processos de negócios, 
incluindo o desenvolvimento de métri-
cas e metodologias de planejamento. Se 
faltarem à empresa recursos e habilida-
des necessários, é preciso contratar um 
provedor de serviços apropriado para 
tal”, defendem os consultores John E. Van 
Decker e Alex Soejarto no estudo Selec-
ting Professional Services for Corporate 
Performance Management, que o Gart-
ner publicou em março deste ano. Para a 
consultoria, por volta de 2012, a adoção de 
prestadores de serviços externos pelas cor-
porações interessadas em aplicar processos 
de negócios baseados em BPM acelerará 
a adoção dessas soluções em 50%, ou 

seja, elas implementarão o gerenciamento 
de performance em duas vezes menos 
tempo do que as demais organizações. 

Além das planilhas
Embora muitas empresas acabem adotan-
do o BPM apenas para medir os indi-
cadores de estratégias de negócios ou 
para resolver questões pontuais (como 
substituir as planilhas fi nanceiras feitas 
em Microsoft Excel ou os relatórios do 
BI), a tecnologia abrange um guarda-chuva 
maior de soluções, segundo o Gartner. 
Essa visão é compartilhada pelo SAS. “É 
importante incluir a questão do custeio 
baseado em atividade (custo ABC), a análi-
se dos riscos e toda a parte de elaboração 
de orçamento e consolidação fi nancei-
ra”, defende Michael Wootton, fi nancial 
intelligence specialist do SAS Brasil. “As 
empresas estão cada vez mais iguais. Para 
analisar efetivamente a performance, a 

companhia precisa avaliar o custo do 
produto e do cliente, quanto um deter-
minado produto vale em dada região, a 
rentabilidade que ele traz e os gastos com 
o canal de venda. Usar apenas indicadores 
não identifi ca esse conceito nem ajuda a 
diferenciar os preços no mercado”, diz.

A questão do desempenho na organi-
zação deve começar pela estratégia, dizem 
os especialistas. O primeiro passo é a cria-
ção, pelo corpo diretivo, das estratégias 
de curto, médio e longo prazos a serem 
implementadas. O próximo passo é divul-
gar essas estratégias por toda a empresa. 

“Se a equipe não conhece os planos, perde 
o foco e o alinhamento com o presidente 
e demais diretores”, alega Wootton. Falta 
ainda inserir essas estratégias no orça-
mento da companhia, para que possam se 

tornar palpáveis, e a execução dos planos, 
cujos indicadores são acompanhados pelos 
dashboards e balanced scorecards. “É um 
bom ciclo a ser seguido mês a mês. Com 
as informações consolidadas, você pode 
comparar o que já realizou (dos proje-
tos) com o que falta construir, o quanto 
gastou para fazê-los e se planeja melho-
rar as operações”, explica o executivo.

Agora que você já tem um panorama 
do que é o BPM, é bom ter em mente que 
sua implementação exige uma mudança 
de cultura por parte da empresa. A pri-
meira delas é que a solução seja patro-
cinada pelo corpo diretivo, que precisa 
comprar a idéia e querer que ela siga 
em frente. Segundo: se os indicadores e 
metodologias começam a ser adotados, é 
importante não apenas estabelecer metas 
como também cobrar a sua execução, 
para que a estratégia – e os investimen-
tos nela realizados – não se percam.  

A adoção do Bpm exige mudança da cultura 
corporativa. deve contar com o total apoio do 
corpo diretivo e cobrança de cumprimento de metas
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o inovação tecnológica

por dentro da inovação

M ais do que soluções tecnológicas 
inéditas, a inovação implica na 
adoção de um novo conceito 

de gestão em que os recursos tecnológicos 
estão a serviço de uma abordagem mais 
inteligente e analítica. Nesse contexto, os 
sistemas de informação ganham um novo 
escopo e rumam para compor a Inteligência 
Analítica: um conjunto de processos, mode-
los e tecnologias, aplicado na análise do 
próprio negócio, a partir de dados existentes 
e coletados. Tudo com a intenção de simular 
cenários e escolher o melhor caminho.  

Soluções tecnológicas relativamente 
simples e diretas, portanto, podem ser mais 
eficientes do que as sofisticadas opções 
disponíveis no mercado, na opinião de 
Clayton Christensen, um dos maiores experts 
mundiais em inovação. Para ele, a teoria da 
inovação disruptiva, lançada em seu livro 
Dilema da Inovação (ed. Makron), prega o 
conceito de que as empresas já estabeleci-
das em um mercado têm grandes chances 
de vencer os novos concorrentes, quando a 
disputa se baseia nas inovações progressivas 
e sustentáveis – aquelas que têm como alvo 
clientes exigentes dispostos a pagar mais por 
produtos de alta qualidade.

Mas, além disso, saber gerenciar com 
maestria o aumento da complexidade dos 
processos e do volume de informações no 
coração dos sistemas da organização é um 
grande diferencial. Integrar o legado em uma 
plataforma mais moderna e inteligente auxilia 
nessa necessidade atual de gerir processos 
de forma preditiva. Afinal, coletar e anali-
sar dados e tendências de mercado é um 
risco, considerando que essas informações 

refletem o que ocorreu no passado. Quando 
forem implementadas as soluções o proble-
ma talvez não mais exista. 

O caminho para uma gestão inteligente 
é aproximar-se o máximo possível de um 
padrão que reflita na estratégia da companhia, 
na rentabilidade e até mesmo na eficiência do 
atendimento ao cliente. O momento é inte-
ressante, pois as companhias já estão acor-
dando para o fato de que é preciso fazer algo 
mais com ingredientes “básicos” como dados.

Elas descobriram que para trabalhar com 
Inteligência Analítica é necessário mais do que 
dados e tecnologia, e sim de fatores humanos 
como liderança, habilidades e relacionamento. 
Não basta, portanto, implementar um sistema 
de informação, as empresas necessitam de 
uma estrutura que compreenda as informações 
estratégicas e as utilize para gerar resultados.

A forma como a tecnologia está sendo 
aplicada é um ponto crucial. O importante, 
portanto, é atuar justamente na maneira 
diferenciada de agregar soluções, análise, 
gerenciamento, modelos e inteligência, de 
acordo com a demanda de cada indústria que 
a empresa atende. É necessário dar forma ao 
conceito de inovação tecnológica, em que o 
valor dos seus profissionais é o passo funda-
mental para a evolução do modelo de gestão 
com base na Inteligência Analítica.

O caminho das pedras
Para que medidas de alto desempenho sejam 
eficazes, elas devem estar focadas em resul-
tados. Este é um dos ensinamentos de Gary 
Cokins, do SAS, renomado perito em siste-
mas de inteligência de negócios, soluções 
analíticas e gestão de custos.

Essa expressão tão familiar no mundo empresarial pode se 
dividir entre os conceitos de inteligência, avanço e simplicidade
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Ele vai mais além nessa escalada pelo 
novo modelo de gerir os negócios. A gestão 
de performance, segundo o perito, nada mais 
é do que o conjunto de produtos, soluções 
e metodologias para ajudar na tradução dos 
dados e nas ações a fi m de viabilizar a estra-
tégia traçada pela companhia. Em resumo: 
Inteligência Analítica.

O ciclo de sua composição é descrito de 
forma bastante simples por Cokins: dados se 
transformam em informações, que por sua 
vez se traduzem em conhecimento e então 
formam a Inteligência Analítica corporativa. 
Mas não se trata de tarefa fácil. O início da 
transformação passa primeiramente por um 
ponto delicado, que é a revisão de processos 
e até mesmo da cultura da empresa. Para 
isso, é necessário que a organização defi na e 
entenda sua missão e estratégia, e as divulgue 
internamente.

Consultores de TI afi rmam que essa ten-
dência é um salto, cada vez maior, na forma 
de gerenciar corporações, especialmente nos 
mercados com altos índices de competição. 

Entre os variados benefícios dessa evolução, 
eles acreditam que o maior deles é a inova-
ção da gestão empresarial em todo o mundo.

Na verdade, trata-se de uma oportunidade 
de construir nova forma de interação com a 
tecnologia, em que a valorização das pessoas 
será o ponto de partida para resgatar a criativi-
dade e a inteligência. Um passo defi nitivo para 
tornar os gestores bem mais preparados para 
desafi ar as constantes e inevitáveis mudanças 
de cenário no mundo globalizado. 

INOVAÇÃO DISRUPTIVA

Depois de lançada por Clayton Christensen em seu livro 
Dilema da Inovação, essa expressão invadiu o vocabulário 
das empresas norte-americanas. É importante, ao menos, 
saber de fato o que signifi ca e o que envolve essa teoria 
criada por um dos maiores experts mundiais em inovação.

Inovação disruptiva (simples): aponta para situações 
nas quais os novos participantes de um mercado, armados 
de soluções tecnológicas relativamente simples, podem 
passar à frente das atuais e poderosas empresas líderes de 
mercado. O segredo do sucesso de uma inovação 
disruptiva menos sofi sticada, voltada para consumidores 
de menor poder aquisitivo, é o modelo comercial do 
fornecedor. Já o da direcionada para conquista de novos 
mercados é a própria tecnologia. É simples assim. A 
tecnologia permite que as pessoas realizem tarefas por 
conta própria com mais facilidade.
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O utro dia, recebi uma oferta pra 
adquirir um produto de uma 
instituição da qual sou cliente 

há mais de 12 anos. Usuário de longa data 
e freqüente, tinha a expectativa de que 
me ofereceriam algo que tivesse “a minha 
cara”. Ledo engano. Qual não foi minha 
surpresa quando vi que aquela companhia 
me ofertava algo completamente diferente 
e, surpreendentemente, pouco atrativo ao 
meu perfi l! Esta é uma realidade que mui-
tos têm vivenciado nas relações B2C e não 
é diferente também nas relações B2B. Qual 
deve ser o caminho a seguir?

A primeira e mais importante conclusão 
possível é a que empresas que desejam atin-
gir alta performance em suas atividades pre-
cisam ampliar a relação já existente com seus 
clientes. Elas precisam assimilar o fato de que 
reter suas bases atuais é mais lucrativo do 
que tentar procurar novos consumidores.   

Nesse cenário, o papel da inteligência 
analítica é fundamental. Com a aplicação 
desse conceito, é possível derrubar muitos 
dos mitos em torno do comportamento de 
quem compra. O primeiro deles, sem dúvida, 
diz respeito à percepção de que consumido-
res satisfeitos serão sempre fi éis à marca. A 
verdade é que pesquisas mostram que grande 
parte dos clientes, entre 60% e 80%, migra 
para a concorrência, mesmo quando se dizem 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os servi-
ços e produtos que lhes são oferecidos.

Esse movimento pode ser evitado se 
as organizações entenderem mais das ne-
cessidades de seus clientes e irem além de 
segmentações baseadas em dados históricos, 
de perfi l e satisfação, chamados de valores 
observáveis. Para solucionar essa equação, 
é necessário contar com análises adicionais 

que envolvem os valores preditivos – com-
portamento, necessidade e intenção. Com a 
inteligência analítica, é possível reunir e atuar 
sobre todos os aspectos que afetam o com-
portamento de consumo das pessoas.

Com essas análises à disposição, ainda 
é necessário que as empresas adotem uma 
visão clara sobre como atingir quem lhes 
interessa. É nesse momento que toda a orga-
nização deve estar alinhada e atuar de forma 
integrada em prol da satisfação dos clientes. 
Comumente, essa função é atribuída ao 
marketing. No entanto, as empresas de alta 
performance são aquelas nas quais o cliente 
é responsabilidade da organização como um 
todo, seus colaboradores têm papel funda-
mental na construção do relacionamento 
com os públicos estratégicos e a cada intera-
ção isso é percebido.

Não se trata de tarefa simples: exige es-
forço e ajuda de parceiros de negócios capa-
citados. Para a Accenture, contar com o SAS 
nesse processo tem sido essencial para o su-
cesso. Sua solução tem uma resposta robusta 
e diferenciada aos problemas de negócios 
das organizações. É por meio dessa atuação 
conjunta que cada vez mais as companhias 
atingirão seus resultados. E, claro, garantirão 
a verdadeira satisfação de seus clientes. 
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Rumo à alta
performance

giancaRlo n. BeRRY

Giancarlo N. Berry, 
executivo responsável 
pela prática de CRM na 
Accenture América Latina



Líderes em performance combinam rígidos
princípios operacionais com grande talento para
implementar mudanças. Essa é apenas uma das
descobertas da nossa ampla pesquisa com mais
de 500 das mais bem-sucedidas empresas do
mundo. Para informações mais detalhadas sobre
o nosso estudo e experiência com empresas de
alta performance, visite accenture.com/research
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Algumas vezes, o albatroz dorme enquanto voa.

Nem sempre ele pode avistar o que está pela frente. Mas, VOCÊ PODE.
Veja como na nova campanha mundial do SAS.

Acesse www.sas.com/br/vocepode
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