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para a tomada 
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operacionais

Os editores

QuAntO custA  
o qUe Você faz?
S abe qual o segredo para melhorar a competitividade da sua 

empresa e garantir (ou mesmo superar) os resultados esperados? 
Fazer uma gestão inteligente dos custos. Esse é o caminho que 

vem sendo escolhido pelas organizações interessadas em aumentar sua 
eficiência e rentabilidade. Cada vez mais elas abandonam a administração tradicional, 
em que os gastos operacionais e os indiretos são divididos de forma simplificada entre as 
áreas de negócio, sem considerar o uso individual das atividades e recursos disponíveis, 
distorcendo o resultado final. Em seu lugar, surge a gestão de custos baseada em 
atividades, ou ABM (Activity Based Management). Parte importante do gerenciamento de 
performance, ele entrega a inteligência financeira necessária para a tomada de decisões 
estratégicas e operacionais. 

Nesta edição da SASCOM, desmembramos essa importante metodologia que vem 
melhorando o desempenho das organizações e o valor percebido por seus clientes. Veja 
o exemplo da Vonpar Refrescos, que ilustra nossa capa: com o ABM, a distribuidora de 
bebidas conseguiu visualizar informações estratégicas para seu negócio, como os custos 
das atividades de cada um de seus centros de distribuição e a rentabilidade por cliente, e 
identificar novas oportunidades de negócio por meio de melhores práticas.

A matéria “Rumo à inteligência financeira” traz casos de outras empresas que 
partiram para o ABM para aumentar sua competitividade: o Banco Central e a Brasil 
Telecom. E a segunda parte do especial sobre o gerenciamento de performance explica, 
detalhadamente, como funciona a gestão de custos por atividade – nas palavras do 
próprio pai do assunto, o estrategista Gary Cokins.

A SASCOM 7 ainda trata sobre o aumento da demanda por estatísticos em todo o 
País (os salários estão lá em cima!) e sobre como o setor público pode se beneficiar das 
soluções de análise avançada. Quem deseja receber a SASCOM, basta inscrever-se no site 
do SAS (www.sas.com/br). Boa leitura.

editorialediToRiAl

Pássaros egípcios buscam comida em qualquer lugar.

Eles não podem se dar ao luxo de evitar ambientes perigosos.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS para Finanças, VOCÊ PODE.

SAIBA COMO: www.sas.com/br/vocepode
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Análise avançada pode ajudar o setor público a aprimorar 
a administração e otimizar recursos
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a sabedoria dos números
Aumento na competitividade das empresas gera corrida por  
profissionais especializados em análises estatísticas
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Vale quanto pesa?
Na segunda parte do especial sobre o gerenciamento de performance,  
será abordada a gestão de custo por atividade
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destaqueDESTAQUE | ABM

T
er lucro e crescer são o obje-

tivo de qualquer negócio. No 

entanto, atingir essas metas 

depende, quase sempre, de 

excelentes decisões adminis-

trativas – e também de uma boa capacidade 

para administrar os recursos da empresa. 

Para o  perito em sistemas de aprimora-

mento de desempenho e gestão de custos 

avançados Gary Cokins, do SAS, somente 

há pouco tempo as organizações começa-

ram a descobrir que o aumento dos custos 

não estava vinculado necessariamente aos 

investimentos feitos para equipar suas áre-

as de negócio, e sim à proliferação de suas 

linhas de produtos e serviços. No mundo 

capitalista, tudo evoluiu: a oferta ficou mais 

complexa; os canais de vendas, mais abran-

gentes; o cliente, mais exigente. 

O aumento gradual das áreas de negó-

cios e linhas de produtos mudou primeiro 

o comportamento do consumidor e, agora, 

está mudando o das próprias empresas. Na 

vida doméstica, há um uso maior ou menor 

de cada recurso disponível – as pessoas não 

comem a mesma quantidade ou não demo-

ram o mesmo tempo no banho ou ao telefo-

ne, por exemplo. No ambiente corporativo, 

a história é a mesma, agravada pela neces-

sidade de tornar cada produto ou serviço 

oferecido rentável – e a obrigatoriedade de 

resultado torna injusto distribuir os gastos 

por igual entre as áreas. Para resolver a ques-

tão, Cokins defende a adoção de soluções que 

permitam o gerenciamento dos custos base-

ado em atividades.   

Em todo o mundo, as organizações estão 

adotando o ABM (sigla em inglês para Acti-

vities Based Management) para equacionar 

melhor atividades, recursos e custos, dis-

tinguir os clientes, produtos e canais mais 

lucrativos e menos lucrativos e obter infor-

mações estratégicas para a tomada de de-

cisão. Kodak, Wells Fargo, Deutsche Bank 

e Unilever fazem parte dessa lista. Aqui no 

Rumo à
INTELIGÊNCIA 
FINANCEIRA

Empresas descobrem no gerenciamento 

baseado em atividades o caminho  

para precisão e simplicidade no 

planejamento financeiro, entendimento  

dos custos e acompanhamento  

da operação PO R SO L AN G E CALVO
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Uso do SAS ABM 
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e aprimorar gestão

Banco Central 
Uso do SAS ABM 

desde fevereiro de 
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06 EM PAUTA • Eventos levam o mercado até empresas que utilizam soluções inteligentes; Parcerias 
entre SAS e universidades preparam profissionais do futuro; SAS e Core Synesis se unem para 
aprimorar conceito de inteligência analítica

30 CONCEITO • Uso de métricas para avaliar base de clientes e garantir crescimento; Como o varejo 
pode atingir rentabilidade com maior eficiência e menos perdas 

34 OPINIÃO • Rogério Roman, da Price WaterhouseCoopers, fala sobre o gerenciamento baseado 
em atividades, que proporciona uma visão do negócio baseada em custos e rentabilidade

12 DEstAQuE
Rumo à inteligência 
financeira
Empresas descobrem no 
gerenciamento baseado em 
atividades o caminho para tomar 
decisões, que levarão à melhoria 
do desempenho, lucratividade e 
vantagem competitiva 

índiceÍndiCe

 Três grandes 
vantagens no mesmo lugar:
consultoria tributária,
consultoria em gestão
e PwC.
Ao aliar nossas reconhecidas competências em consultoria, oferecemos 

soluções integradas e sob medida. A PricewaterhouseCoopers vai além, 

assegurando confi abilidade e o máximo desempenho nos negócios. 

Afi nal, ninguém é líder por acaso.

pwc.com.br
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em pautaem PAuTA | EVENTO

Iniciativa leva o mercado até empresas 
que utilizam soluções inteligentes

o volume crescente de infor-
mações corporativas e o 
acesso cada vez mais faci-

litado a conteúdo de interesse têm 
contribuído para formar uma grande 
base de conhecimento para as empre-
sas. Contudo, estar em dia com as ten-
dências de mercado exige um acompa-
nhamento disciplinado, que demanda 
precioso tempo dos executivos.

Para tornar mais fácil a tarefa de 
estar em linha com o mercado, o SAS 
criou uma grade de eventos que tem 
por objetivo mostrar para os decisores 
de tecnologia, em geral CIOs, assuntos 
que  abordam inovação aliada 
ao mundo analítico.

Para isso, conta com uma 
programação, que teve início 
em maio e será finalizada em 
novembro deste ano, compos-
ta por apresentações de temas 
com debates, balizadas por es-
pecialistas do setor que abor-
dam assuntos emergentes.

O formato inclui uma pa-
lestra proferida por um profis-
sional de uma consultoria ou 
instituto de pesquisa, na sede 
do SAS, em São Paulo, com a 
participação de CIOs e suas 
equipes. A interatividade na 
segunda parte do evento per-
mite a troca de informações 
entre palestrante, usuários e 
executivos, que podem enri-
quecer seus conhecimentos.

De acordo com Rui Bueno, 
gerente de Inteligência de Mer-
cado do SAS, o retorno tem 

sido positivo, considerando as duas 
primeiras apresentações, que trataram 
respectivamente de Business Analytics 
e BICC (Business Intelligence Compe-
tency Center). “A intenção é realizar-
mos esses encontros regularmente, em 
uma programação com temas variados 
e de interesse para os executivos ao 
longo do ano”, afirma Bueno.

a importância do 
Business analytics
O primeiro evento reuniu representan-
tes da área de Tecnologia da Informação 
de grandes empresas para discutirem o 

conceito de Business Analytics (BA), con-
siderado pelo mercado como o próxi-
mo passo do Business Intelligence (BI). 
Mauro Peres, diretor de pesquisas da IDC 
Brasil, comandou a mesa-redonda com 
especialistas, executivos e usuários.

Tema de destaque da última edi-
ção da SASCOM, o BA é um dos mais 
importantes temas debatidos na atu-
alidade. Na definição da IDC, Business 
Analytics é um mercado de software 
que abrange soluções e aplicações para 
rastrear, monitorar, analisar, modelar e 
apresentar dados suportando proces-
sos na tomada de decisão. Assim, o BI é 
apenas um subsegmento do BA – uma 
visão mais ampla.

Em sua apresentação, Peres abor-
dou o impacto da análise avançada 
das informações geradas pelos proje-
tos tradicionais de Business Intelligen-
ce sobre a competitividade nas em-
presas e falou do mercado brasileiro 
de Business Analytics, suas tendências 
e perspectivas.

Para o consultor, um dos 
principais desafios para BA 
é conseguir apoio da alta di-
reção das companhias. Além 
disso, para obter bons resulta-
dos, é necessário identificar as 
necessidades de todas as áre-
as contempladas, selecionar 
os componentes e interfaces 
corretas para os diferentes 
consumidores e geradores de 
informação, gerenciar a quali-
dade e a integração dos dados. 
“Sempre tendo em mente a 
contribuição para a estratégia 
corporativa”, destaca.

Na avaliação de Peres, são 
muitos os benefícios propor-
cionados pelo BA. As empre-
sas podem melhorar conside-
ravelmente seus processos de 
negócios, tornando-os muito 
mais ágeis, assertivos, relevan-
tes e consistentes, com maior 
controle e visão.

Gestores enriquecem 
conhecimento  

Peres, da idc: as empresas 
podem melhorar seus 

processos de negócios 
tornando-os muito mais ágeis

Todas essas informações 
serviram de base para a inte-
ratividade dos participantes. 
“Tivemos um debate bastan-
te rico. Empresas de diferentes 
setores puderam trocar infor-
mações sobre suas necessida-
des e dificuldades, pois passam 
pelo mesmo momento em BA”, 
afirma Rui Bueno, do SAS. 

A visão da IDC sobre o 
assunto foi apontada pelo 
executivo como um diferen-
cial. “As informações que o 
instituto passou sobre o mer-
cado de análises de negócios 
valida o posicionamento que 
o SAS vem estabelecendo no 
mercado. Isso é muito impor-
tante para a empresa e passa 
ainda mais confiança aos nos-
sos clientes.”

a expansão do Bicc
O tema do segundo encontro foi BICC 
(Centro de Competência de Inteligência 
em Negócios). A expansão do conceito 
foi uma das bandeiras levantadas pelo 
Gartner e pelo SAS durante evento re-
alizado em São Paulo. Donald Feinberg, 
vice-presidente e analista emérito do 

Gartner, afirmou que a nova proposta 
de gestão de informação visa unificar 
todas as unidades de geração e aná-
lise de informações produzidas nas 
empresas.

Até porque, diante do grande volu-
me de informações estratégicas corpo-
rativas, é fundamental para os negócios 
saber gerenciar esse cenário e uma das 
formas é por meio do BICC. Trata-se 
de uma abordagem estratégica que 

contempla definição, implementação, 
gestão, acompanhamento e suporte 
das iniciativas de inteligência analítica 
e Business Intelligence.

Essa unificação dos dados, de acor-
do com Feinberg, tem como principais 
resultados o aumento da velocidade 
da tomada de decisão, o crescimento 

da colaboração entre TI e negócios e 
o melhor entendimento e novas for-
mas de utilização do BI. “Não se pode 
tratar BICC como um projeto exclusi-
vamente de TI. É necessário o apoio 
de toda a corporação e, quanto maior 
esse apoio, maior será o sucesso do 
projeto” declarou.

De acordo com Érica Custódio, 
diretora de Marketing e Serviços aos 
Clientes SAS Brasil e Sul da Améri-

ca Latina, o surgimento do 
BICC é uma necessidade. “A 
maior parte das companhias 
não mantém as informações 
organizadas de forma consis-
tente e confiável, e não sabe 
como transformar os dados 
coletados em conhecimento 
estratégico”, disse. 

Para funcionar correta-
mente, prossegue a executi-
va, o Centro deve contar com 
uma equipe que tenha repre-
sentantes de departamentos-
chave da empresa. “Cada vez 
mais os profissionais deverão 
conhecer o negócio e não fi-
carem estanques à sua forma-
ção de origem”, disse, acres-
centando que a nova modali-
dade também demandará um 
profissional responsável pelo 
suporte e elaboração de trei-

namentos específicos para diferentes 
tipos de necessidades.

O BICC, portanto, é uma estrutura 
organizacional formal e permanente 
que é provisionada por recursos in-
ternos com profissionais de TI e de 
negócios. Com atividades, papéis, 
responsabilidade e processos defini-

dos, o BICC suporta e promove o uso 
efetivo das informações, alimentando 
a estratégia de negócios.

Cerca de 50 pessoas compare-
ceram ao evento. Ao final, Feinberg 
conversou com os participantes e 
ressaltou a importância de começar 
com projetos pequenos de BICC, mas 
projetando um futuro que contemple 
a participação e o suporte de todas 
as áreas da empresa. n

O BIcc é uma estrutura organizacional formal e permanente que 
é provisionada por recursos internos com profissionais de tI e de 
negócios. Ele suporta e promove o uso efetivo das informações

Érica, do SaS: Bicc 
ajuda as companhias a 
transformarem dados 
em conhecimento 
estratégico
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em PAuTA | EPUSP

o primeiro Centro de Excelên-
cia do SAS no Brasil já está em 
operação. Resultado da par-

ceria da companhia com a Escola Po-
litécnica da Universidade de São Paulo 
(Epusp, mais conhecida como Poli), o 
Centro de Estudos em Análise de Ris-
cos (Cear) foi criado para apoiar pes-
quisas e a formação de profissionais 
altamente qualificados e é também o 
primeiro do mundo fo-
cado no setor de ener-
gia. “Existe uma grande 
demanda pela análise de 
risco na área energética”, 
afirma Érica Custódio, 
diretora de Marketing 
e Serviços aos Clientes 
SAS Brasil e Sul da Amé-
rica Latina do SAS. 

A privatização do 
setor criou um novo 
ambiente, que impõe 
uma visão mais apro-
fundada das operações 
e no qual a gestão do 
risco ganha destaque. “A 
reforma elétrica no País 
gerou uma proliferação 
de novos produtores, 
comerciantes e agentes 
independentes. A regu-
lamentação se tornou 
mais complexa, assim 
como os riscos do mer-
cado, que são difíceis de 
mensurar. É necessário 
usar soluções precisas 
e completas para medir 

corretamente o impacto das ques-
tões ambientais, do risco de desabas-
tecimento, de perdas comerciais ou 
regulatórios sobre os negócios, bem 
como calcular a previsão de consumo 
do mercado a médio e longo prazos”, 
avalia o professor Fernando Prado, do-
cente convidado dos cursos do MBA 
do programa de educação continuada 
em energia – Pece e do programa de 

mestrado e doutorado da Epusp. 
Segundo pesquisas de mercado, os 

‘gatos’ e outras fraudes levam as con-
cessionárias, especialmente no Nor-
deste brasileiro, a perder entre 35% e 
40% de suas receitas, o que causa um 
impacto de 15% a quase 20% nos pre-
ços das tarifas. 

A parceria inclui a utilização de li-
cenças da solução de gerenciamento 
de de risco do SAS para a realização 
de estudos e simulações. Viabilizará a 
investigação dos temas citados, o trei-
namento de profissionais e a troca de 
conhecimentos que serão repassados 
aos clientes e ao mercado em geral, e 
contribuirão para o aprimoramento da 
oferta para a gestão de risco.

Com duração inicial de dois anos, 
renovável por igual período, o projeto 
contemplará os alunos de graduação 

e de pós-graduação. A 
previsão de conclusão 
do primeiro mestrado 
no assunto é de aproxi-
madamente dois anos. 
“Os alunos terão acesso 
a soluções que os per-
mitirão começar a traba-
lhar com esses concei-
tos. E quem ganha com 
isso é a área de pesquisa 
e a comunidade, já que a 
consideração adequada 
dos riscos contribui para 
a atuação mais adequada 
dos agentes presentes 
no setor energético”, diz 
o professor Marco Antô-
nio Saidel, coordenador 
do Grupo de energia da 
Epusp. “Além disso, é 
uma oportunidade fan-
tástica que o aluno tem 
de sair especializado no 
mercado de energia, em 
metodologias e em so-
luções de controle de 
risco”, completa Érica, 
do SAS Brasil. n

Poli/USP desenvolve Centro de Estudos em 
Análise de Riscos focado no setor energético. 
Parceria com o SAS prevê a formação de 
profissionais altamente qualificados

menos risco à energia

Saidel, da epusp: 
oportunidade 

para o aluno 
especializar-se no 

mercado de energia

Peixes dourados têm uma memória de apenas 3 segundos.

Eles nunca poderão repensar o passado, nem projetar o futuro.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS para Telecomunicações, VOCÊ PODE.

SAIBA COMO: www.sas.com/br/vocepode

simplesnova  7/24/07  4:04 PM  Page 2
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em PAuTA | CORE SyNESIS

SAS e Core Synesis se unem para aprimorar conceito  
de inteligência analítica e atender demanda avançada

o universo empresarial exi-
ge hoje alta capacidade de 
produção de informações 

gerenciais, que impactem na tomada 
rápida de decisões de negócios. An-
tes apoiada em relatórios gerados por 
tecnologias como Business Intelligen-
ce (BI), agora essa estratégia prima por 
uma evolução cada vez mais depen-
dente de análises preditivas. 

Atentas à essa mudança de deman-
da, SAS e Core Synesis decidiram unir 
forças. De acordo com Eduardo Rua, 
gerente de Alianças do SAS para a Re-
gião Sul da América Latina (Brasil, Chile 
e Argentina), o acordo reforça o po-
sicionamento da empresa de entregar 
soluções com enfoque estratégico.

“Vamos agregar o conceito de inteli-
gência analítica, conjunto de processos, 
modelos e tecnologias que apóiam 
companhias e organizações na avalia-
ção de informações e simulações de 
cenários, melhorando a eficiência da 
decisão à experiência de treinamento 

dose dupla e aplicações de BI da Core Synesis”, ex-
plica Eduardo.

Na parceria, a Core Synesis desenvol-
verá projetos de Business Intelligence (BI) 
– dos clientes conquistados em conjunto 
–, implementará e auxiliará nas vendas 
de soluções de Business Analytics (BA). 

“Inclusive nas vendas de BA realizadas 
pelo SAS, que prestará todo o suporte, 
ele nos contrata para prestação de ser-
viços de implementação da tecnologia”, 
acrescenta Wilson Caldeira, diretor de 
Marketing da Core Synesis. 

Reforço estratégico
Na visão do diretor de Negócios em 
Business Intelligence da Core Synesis, 
Adolpho Gusmão, existe grande inte-
resse por parte dos clientes em pre-
ver comportamentos futuros para a 
tomada de decisão no presente. “Por 
essa razão, precisamos adaptar nossas 
soluções ao novo modelo de negó-
cios”, diz, acrescentando que como 
o SAS é líder na área de inteligência 
de negócios, será possível entregar 
um produto de alto valor agregado e, 
portanto, competitivo.

Entende-se por oferecer “alto 
valor agregado”, chegar o mais pró-
ximo possível do estratégico, ressalta 
Caldeira. “Podemos dizer que o Bu-
siness Analytics (BA) é mais orienta-

do ao estratégico, em relação ao BI. 
Hoje é o que o mercado demanda. 
Em especial os setores financeiro 
e o de telecomunicações”, afirma, 
acrescentando ser importante para 
essas áreas se anteciparem às movi-
mentações. “Não podem se limitar às 
informações do passado.”

Estabelecer alianças com empresas 
voltadas a tecnologias de negócios é 
uma das preocupações do SAS como 
informa Eduardo Rua. “Oferecemos 
soluções que proporcionam uma vi-
são ampla das diferentes facetas do 
negócio, conduzindo ações integra-
das com os objetivos do planejamen-
to estratégico da companhia. Por essa 
razão, nos preocupamos com a qua-
lidade de nossas equipes de vendas”, 
destaca. “E isso somente é possível 
por meio de treinamentos focados e 
qualificados. A Core Synesis é um dos 
parceiros que pode nos ajudar muito 
nesse aspecto”, completa.

A Core Synesis desenvolve pro-
jetos em parceria com o SAS desde 
2004 nas áreas de Modelagem Pre-
ditiva, Custo ABC e BI. Além disso, 
as empresas possuem, em conjunto, 
mais de 10 ações diferenciadas em 
companhias como Cargill, Vivo, Te-
lemar, CTBC, Cemig, Casas Pernam-
bucanas e Basf. n

tendênciaS

Não é novidade que o volume 
de dados corporativos duplica 
a cada ano. Tanto o geren-
ciamento como o armazena-
mento tornam-se complexos, 
dificultando à corporação uma 
visão unificada do panorama de 
suas informações estratégicas. 

É comum a existência de 
modelos diferenciados de 
tratamento de dados pelos 
diversos departamentos da 
empresa, impedindo uma lei-
tura globalizada e a rapidez nas 
tomadas de decisão, considera-
da um dos diferencias compe-
titivos no mundo empresarial.

Não por acaso, especialistas 
do setor arriscam em afirmar 
que haverá grande necessidade 
por profissionais experientes 
em análise de dados e mode-
lagem preditiva. E no centro 
desse novo desenho estará o 
Business Analytics, ajudando 
nas tomadas de decisão em 
tempo real e em avaliações 
mais detalhadas. Certamente 
irá se formar uma central de 
conhecimento, que terá a 
responsabilidade de identificar 
e sugerir as melhores estraté-
gias de negócios. E mais: ações 
tático-estratégicas-operacio-
nais (BI + BA + Projeto).

o BUSineSS anaLyticS
É a nova geração do Business Intelligence (BI)? O BI vai acabar? Aqui no 
Brasil, a movimentação para a evolução do BI para o Business Analytics 
(BA) ainda está em consolidação. O importante é entender o conceito 
de BA e todos os recursos por ele abrigados:

• CRM Analítico, que se trata da análise avançada (segmentação, 
cross-sell, retenção etc) dos dados gerados pelas transações de 
relacionamento com clientes. 

• BPM (ou Business Performance Management), que compreende 
soluções de gestão da performance corporativa como Gestão  
de Indicadores (Balanced Scorecarding, Six Sigma etc), Planejamento  
e Consolidação Financeira, Orçamentação, Custeio por Atividades,  
entre outros.

• Análise de operações e cadeia de suprimentos, que envolve a 
otimização e previsão de demanda integrados a processos operacionais, 
geralmente englobando a cadeia de suprimentos das empresas.

• Business Intelligence, envolvendo desde ferramentas para acesso 
e integração de dados, passando por aplicativos de análise avançada 
(Data Mining, Cubos OLAP e soluções estatísticas) até sistemas para a 
apresentação de análises e consolidação das informações integradas  
(Relatórios, Portais, Filtros etc).
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T
er lucro e crescer são o obje-
tivo de qualquer negócio. No 
entanto, atingir essas metas 
depende, quase sempre, de 
excelentes decisões adminis-

trativas – e também de uma boa capacidade 
para administrar os recursos da empresa. 
Para o  perito em sistemas de aprimora-
mento de desempenho e gestão de custos 
avançados Gary Cokins, do SAS, somente 
há pouco tempo as organizações começa-
ram a descobrir que o aumento dos custos 
não estava vinculado necessariamente aos 
investimentos feitos para equipar suas áre-
as de negócio, e sim à proliferação de suas 
linhas de produtos e serviços. No mundo 
capitalista, tudo evoluiu: a oferta ficou mais 

complexa; os canais de vendas, mais abran-
gentes; o cliente, mais exigente. 

O aumento gradual das áreas de negó-
cios e linhas de produtos mudou primeiro 
o comportamento do consumidor e, agora, 
está mudando o das próprias empresas. Na 
vida doméstica, há um uso maior ou menor 
de cada recurso disponível – as pessoas não 
comem a mesma quantidade ou não demo-
ram o mesmo tempo no banho ou ao telefo-
ne, por exemplo. No ambiente corporativo, 
a história é a mesma, agravada pela neces-
sidade de tornar cada produto ou serviço 
oferecido rentável – e a obrigatoriedade de 
resultado torna injusto distribuir os gastos 
por igual entre as áreas. Para resolver a ques-
tão, Cokins defende a adoção de soluções que 
permitam o gerenciamento dos custos base-
ado em atividades.   

Em todo o mundo, as organizações estão 
adotando o ABM (sigla em inglês para Ac-
tivity Based Management) para equacionar 
melhor atividades, recursos e custos, dis-
tinguir os clientes, produtos e canais mais 
lucrativos e menos lucrativos e obter infor-
mações estratégicas para a tomada de de-
cisão. Kodak, Wells Fargo, Deutsche Bank 
e Unilever fazem parte dessa lista. Aqui no 

Rumo à
inTeligência 
financeiRa
Empresas descobrem no gerenciamento 
baseado em atividades o caminho  
para precisão e simplicidade no 
planejamento financeiro, entendimento  
dos custos e acompanhamento  
da operação Po R So L an G e caLVo
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foco
Vonpar Refrescos 
Uso do SAS ABM 
desde 2004 para 
apri morar gestão de 
custos e identificar 
a rentabilidade 
de cada cliente

Brasil telecom 
Uso do SAS ABM 
desde março de 2006 
para alinhar-se às 
exigências da Anatel 
e aprimorar gestão

Banco central 
Uso do SAS ABM 
desde fevereiro de 
2006 para agilizar a 
tomada de decisões, 
especialmente na 
área de custos
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Brasil também. É o caso da Vonpar Refrescos, 
distribuidora da Coca-Cola, hoje expert nos 
gastos de cada uma de suas unidades. Com o 
uso do ABM, a empresa simula investimen-
tos, ganhou rapidez em decisões de reestru-
turação ou terceirização e sabe exatamente 
qual o rendimento obtido por cliente.

Banco Central e Brasil Telecom também 
despertaram para esse tipo de recurso que 
trouxe novas perspectivas para suas estraté-
gias de negócios. Para atingir seus objetivos, 
essas empresas escolheram a solução SAS 
Activity-Based Management (ABM). Ela 
proporciona a inteligência financeira neces-
sária para que a empresa alcance vantagem 
competitiva, maximizando os lucros. Trans-
forma dados operacionais e contábeis em in-
teligência financeira. Além disso, pode conter 
custos, melhorando a eficiência operacional e 
antecipando as necessidades de custos e re-
cursos para o futuro. Veja a seguir como cada 
uma delas se saíram com uso da solução.

Vonpar Refrescos
Desde 2004, quando a Vonpar Refrescos to-
mou a decisão de implementar a solução SAS 
ABM, a empresa passou a cuidar menos do 
processamento e a reunir esforços em análise. 
Um grande avanço na gestão da companhia, 
lembra Ricardo Leal, gerente de Informações 
de Mercado da Vonpar. “Agora, dedicamos a 
maior parte do tempo para cuidar da área mais 
nobre do negócio”, diz o executivo para quem o 

uso da solução tem impactado no desenvolvi-
mento de novas oportunidades de negócio.

Franqueada da Coca-Cola nos Estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Vonpar, 
que atende cerca de 13 milhões de pessoas em 
sua área de cobertura, contemplou pratica-
mente todos os seus departamentos com a 
solução SAS ABM. “Ela suporta decisões nos 
diversos processos da organização, tais como 
produção, vendas, armazenagem e entrega. 
Com o uso da metodologia de gerenciamento 
de custos por atividades conseguimos elabo-
rar um benchmarking entre as atividades das 
diferentes unidades produtivas ou centros de 
distribuição”, relata.

O objetivo do benchmarking na Vonpar 
foi fazer uma comparação do custo obtido 
na realização das semelhantes atividades 
que acontecem nos diferentes centros de 
distribuição, por exemplo. Dessa forma, foi 
possível identificar novas oportunidades de 
negócio por meio de melhores práticas. A 
Vonpar pôde descobrir, entre outras infor-
mações estratégicas, porque determinado 
centro de distribuição consegue desempe-
nhar a mesma atividade que um outro a um 
custo mais baixo.

Um dos maiores desafios da empresa que 
foi solucionado estava na área de Vendas. De 
acordo com Leal, com o uso do recurso ABM, 

Leal, da Vonpar Refrescos: hoje 
dedicamos a maior parte do tempo 
à área mais nobre do negócio
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VonPaR RefReScoS

• A Vonpar Refrescos S.A é franqueada da Coca-Cola no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina e atende aproximadamente 13 milhões de 
pessoas em sua área de cobertura.

• Possui atualmente três fábricas e cinco centros de distribuição, co-
brindo a região dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

• A produção média é de 70 milhões de litros de bebidas por mês.

• O faturamento bruto no ano de 2005 foi de R$ 937 milhões.

www.vonpar.com.br

a empresa passou a apurar a rentabilidade 
por cliente, possibilitando um melhor enten-
dimento da formação dos custos por ativida-
des. “A partir do momento em que passamos a 
entender a rentabilidade que cada cliente nos 
apresenta, conseguimos direcionar um nível 
de serviço personalizado, diretamente propor-
cional a essa rentabilidade”, diz, acrescentando 
que ao cliente de maior expressão é oferecido 
um nível de serviço diferenciado. Para o de me-
nor rentabilidade são disponibilizadas alterna-
tivas mais econômicas de atendimento.

Anderson Rosa, analista de Negócios da 
área de TI da Vonpar, concorda que a área 
de vendas obteve grande ganho com o uso do 
SAS. “O impacto nesse departamento foi al-
tamente significativo. Precisávamos, de fato, 
saber quanto custava cada cliente para que 
pudéssemos desenvolver ações adequadas, 
sem perdas”, reforça.

Além disso, o analista diz que com a so-
lução ABM foi possível ter um cenário, por 
exemplo, da produção da garrafa Pet da 
Coca-Cola, identificando as regiões em que 
os custos saíram mais baratos entre outras 
informações importantes para a tomada de 
decisões. “Tudo isso em razão do rápido pa-
norama que o gerenciamento de custos base-
ado em atividades proporciona”, diz.

Recentemente, a Vonpar passou por uma 
expressiva reformulação da forma de aten-
dimento da equipe comercial, balizada nos 
recursos da solução. “O SAS ABM teve papel 
preponderante na avaliação dos custos atuais 
e futuros dessas atividades. Identificamos in-
dicadores que proporcionaram a realização 
do mapeamento da operação. Dessa forma, 
descobrimos oportunidades que até impac-
taram na remuneração variável de alguns 
processos”, completa Leal. 

Brasil Telecom
Prestadora de serviços de telecomunicações, 
a Brasil Telecom, implementou SAS ABM em 
março do ano passado, primeiramente para 
cumprir as exigências da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) em função da 
Resolução 396 (31/03/2005), que define a 
forma como as informações sobre os custos 

da telefonia fixa devem ser passadas para o 
órgão regulador. Ela regula todos os serviços 
de telecomunicações prestados no País, o que 
inclui as tarifas, nos mercados primário e se-
cundário. A tecnologia foi o caminho para o 
atendimento dessas exigências.

“Mas como os recursos da solução são 
inúmeros e a capacidade de gerar benefícios 
bastante ampla, resolvemos duas questões: 
atendemos às exigências da Anatel e ainda 
aproveitamos para aprimorar nossos proces-
sos e ganharmos com a evolução da nossa 
gestão”, comemora Rafael Guaragna, gerente 
de Custos da Brasil Telecom.

“Aproveitamos toda a cadeia de processos 
criada para desenvolver informações geren-
ciais. Hoje podemos traçar planos com base 

PeRfiL

BRaSiL teLecoM

• Desde 1998, a Brasil Telecom presta serviços de telefonia fixa 
local no Distrito Federal e nos Estados do Acre, Rondônia, To-
cantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

• Em 1999, oferece o CSP 14 para ligações interurbanas e em 2004 
passa a operar para todo o país e em ligações internacionais.

• A Brasil Telecom provê conexão à Internet em alta velocidade por 
meio da tecnologia ADSL e oferece conteúdo 100% banda larga.

www.brasiltelecom.com.br

Guaragna, da Brasil telecom: 
atendemos às exigências da anatel 
e ainda aprimoramos a gestão
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nos indicadores apresentados pela solução”, 
diz Guaragna, acrescentando que atualmen-
te realizam uma maior segmentação da recei-
ta da operadora, e revela que algumas nem 
mesmo eram conhecidas e agora passaram a 
fazer parte do bloco de análises.

A maior visualização da planta e da re-
ceita facilitou a correção de informações, na 
avaliação de Guaragna, e ainda um melhor 
conhecimento do negócio e seus custos. “As-
sim, nosso planejamento estratégico ganhou 
novos inputs. A simulação, um recurso pro-
porcionado, nos permite trabalhar com dife-
rentes cenários. A Brasil Telecom aprimorou 

a visão dos seus resultados”, completa, lem-
brando que um grande ganho foi vislumbrar 
a possibilidade de colocar em ação estraté-
gias de curto prazo.

Em um mercado de concorrência acir-
rada como o de telecomunicações, o ABM 
está desempenhando papel importante na 
Brasil Telecom. “Agora, podemos mostrar os 
impactos, rastrear o que determinarmos e 
ainda identificar o que onera nossa cadeia 
de negócios”, conclui. 

Banco central do Brasil
A implementação do SAS ABM, que teve 
início em fevereiro de 2006, será concluída 
no Banco Central do Brasil até o final deste 
ano. De acordo com José Clóvis Dattoli, chefe 
do Departamento de Planejamento e Orça-
mento do Banco Central do Brasil, todas as 
áreas do BC se beneficiarão com esse proje-
to, incluindo não somente a sede em Brasília, 
mas também as representações regionais em 
outras nove capitais do País.

Como é um órgão da Administração Pú-
blica, o Banco Central encontra-se alinhado 
a princípios aplicáveis à administração públi-
ca, como o da eficiência. Assim, para desen-
volver suas atividades e projetos, buscando a 
máxima eficiência, bem como a eficácia e a 
efetividade dessas ações, são necessários ins-
trumentos de acompanhamento e controle 
que permitam obter avanços nos seus mé-
todos de gestão. Além disso, de acordo com 
Dattoli, facilitar a maior difusão da cultura 
de custos na autarquia.

“ Especialmente na área de custos, espe-
ramos que a solução de gerenciamento de 
custos por atividades do SAS nos auxilie 
cada vez mais na tomada de decisões geren-
ciais. Ela permitirá simulações de processos, 
sendo uma ferramenta fundamental para 
criar e implementar ações a partir de dados 
mais acurados”, diz Dattoli, que complemen-
ta afirmando haver uma expectativa muito 
grande de promover o aprimoramento das 
práticas gerenciais no Banco Central. “Es-
tamos caminhando para consolidar muitos 
benefícios gerados e os que ainda virão com 
o uso do SAS ABM”, prevê o executivo. n

PeRfiL

Banco centRaL do BRaSiL

• O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal, criada em 
1964, para desempenhar o papel de autoridade monetária, an-
tes a cargo da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc).

• Em 1985, foi promovido o reordenamento financeiro gover-
namental, com a separação das contas e das funções do Banco 
Central, do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional.

• Em 1988, as funções de autoridade monetária foram transferi-
das progressivamente do Banco do Brasil para o Banco Central.

www.bcb.gov.br

dattoli, do Banco 
central do Brasil: “agora 
podemos criar e adotar 
ações a partir de dados 
mais acurados”
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verticalVeRTiCAl | GOVERNO

U
m dos setores que 
mais podem se be-
neficiar com o uso de 
soluções analíticas é, 
sem dúvida, o de go-

verno. Como o federal, que precisa 
lidar com as informações de quase 
190 milhões de brasileiros, além do 
imenso volume de dados sobre forne-
cedores, compradores, prestadores de 
serviços, pagadores de impostos, em-
presas cadastradas no País, eleitores e 
alunos da rede pública de ensino. 

Como as empresas privadas de 
grande porte, qualquer órgão público 
é obrigado a administrar uma quan-
tidade quase imensurável de infor-
mações. Mais que isso, precisa saber 
exatamente o que fazer com esses 
dados, a fim de manter a estrutura 
pública funcionando corretamente e 
poder tomar ações nas áreas de Saú-
de, Educação, Ação Social e Seguran-
ça Pública, para citar alguns exem-
plos. Combater a criminalidade com 
ações preventivas, oferecer benefí-

cios sociais para eliminar a pobreza 
de maneira mais justa e melhorar a 
arrecadação, por meio da inibição da 
evasão fiscal, são alguns exemplos de 
otimização dos recursos públicos. 

Essa é a proposta que o SAS traz 
para o Brasil: levar a ciência para 
as decisões estratégicas do governo. 

“Com a inteligência analítica, o setor 
público ganha mais ousadia. Nossa 
estratégia está alinhada a do próprio 
governo, que é otimizar seus recursos 
e evitar a evasão tributária. Porque, 
hoje, quem paga corretamente os 
impostos paga também por quem 
não paga”, diz Ricardo Carlotto, di-
retor de Vendas para a Região Sul da 
América Latina das áreas de Varejo, 
Governo e Serviços.

informação inteligente
O maior desafio é a descentralização 
de informações. “Prefeituras e ór-
gãos específicos como o Ministério 
do Desenvolvimento Social estão se 
movimentando para a adoção da in-

teligência analítica devido à necessi-
dade de integração das diversas bases 
de dados, limpeza desses dados, ex-
tração de conhecimento e análise de 
grande volume de informações, mo-
nitoramento de processos críticos e 
exploração de informação estratégica 
para a tomada de decisão”, diz Ale-
xandra Reis, gerente de consultoria 
da IDC no Brasil.

Para a especialista, a procura au-
mentou depois de 2005, com o obje-
tivo de evitar fraudes em licitações e 
obter dados cada vez mais confiáveis 
pelo cruzamento de informações e 
análises probabilísticas das diversas 
bases de informações espalhadas en-
tre os órgãos. “Após as descobertas de 
fraudes e os escândalos políticos que 
vêm ocorrendo, o governo federal 
está considerando os investimentos 
nesse tipo de solução como priori-
dade. Além disso, a preocupação em 
juntar as grandes massas de infor-
mações não passa apenas pela com-
plexidade dessas informações, mas 
também pelo aumento no número 
de usuários que acessam as bases de 
dados”, afirma.

De acordo com a consultora, mó-
dulos de consolidação financeira, da-
tawarehouse e relatório encabeçam 

a lista de investimentos dos minis-
térios e secretarias em inteligência 
analítica. Já em serviços, as maiores 
apostas estão na integração das ba-
ses de dados e na implementação e 
manutenção dos sistemas adotados.  

“O governo já cuidou dos mainfra-
mes e sistemas transacionais e, de 
um ano e meio para cá, começou a 
ter uma visão mais analítica. Sem 
inteligência para analisar informa-
ções, o setor não poderá alcançar os 
resultados necessários”, explica Mark 
Oprea, gerente de contas para a área 
de governo do SAS Brasil, citando o 
exemplo da área da Segurança Pú-

blica. “Havia a necessidade de in-
formatizar as delegacias, equipar os 
policiais e instalar câmeras nas ruas. 
Agora, chegou a hora de analisar os 
bancos de dados para poder agir não 
mais apenas reativamente, mas tam-
bém preventivamente.”

exemplos de sucesso
Não há dúvida de que o setor públi-
co de qualquer país seja vítima cons-
tante de fraudes. Detectá-las é uma 
tarefa complexa e que exige muito 
esforço. A adoção cada vez maior de 
meios eletrônicos para interagir com 
cidadãos e empresas só potencializa 

o problema. Deficiências nos proces-
sos e falta de transparência levam à 
perda de bilhões de dólares todos os 
anos, em todo o mundo.
Arrecadação Tributária: A inte-
ligência analítica entra em campo 
para, por exemplo, elevar a qualidade 
da gestão da arrecadação de impos-
tos. Foi o que aconteceu com o De-
partamento de Receita Interna (BIR) 
das Filipinas, que precisava garantir 
a aplicação justa e eficiente da legis-
lação tributária comercial para recu-
perar a própria capacidade de arre-
cadação. Segundo o órgão, as perdas 
eram decorrentes da complexidade 
da legislação e da dificuldade em 
acompanhar o grande crescimento 
do volume de transações comerciais.

Para reverter o quadro, o BIR de-
senvolveu um projeto de reconcilia-
ção de cobrança de impostos de gran-
des empresas, baseado na tecnologia 
SAS, que o permitiu acompanhar e 
auditar a aplicação da legislação tri-
butária, consolidar e comparar dados 
de várias fontes e processá-los ana-
liticamente. De acordo com o órgão, 
já no primeiro ano o retorno do in-
vestimento foi de 400%. O sistema 
tributário não foi reformado, mas 
o governo passou a identificar com 
maior rapidez e precisão os tributos 
sonegados. Cientes da nova capaci-
dade de fiscalização (que inclui a mo-
nitoração de discrepâncias fiscais por 
carta e/ou internet), os contribuintes 
mudaram gradualmente de atitude, 
o que acabou gerando um aumento 
da arrecadação fiscal. 

Fundada em 2000 para centrali-
zar as áreas de impostos e de alfân-
dega do Peru, a Superintendência 

a vez do 
SeTOR PúBlicO
Análise avançada apóia o governo na 
melhoria dos gastos e na otimização 
dos recursos Po R R e nata M e SqU ita

carlotto, do SaS: estratégia 
alinhada a do governo, 

que é otimizar recursos

como as empresas privadas de grande porte, qualquer órgão 
público é obrigado a administrar uma quantidade quase imensurável 
de informações para a otimização dos recursos públicos
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Sem dúvida, o governo é um dos 
setores com maior potencial de uso 
de soluções de inteligência analítica, 
o setor representou 15% de todo o 
faturamento do SAS no Brasil.“O ce-
nário se torna cada vez mais propício 
a investimentos. Ele dispõe de tempo 
para tomar iniciativas que o ajudem 
a melhorar a arrecadação e o uso do 
dinheiro público, sem cair na lei da 
responsabilidade fiscal. Por esse mo-
tivo, estamos criando uma estrutura 
dedicada ao setor público para atua-
ção nos principais ministérios, órgãos 
e autarquias que geram análises, pla-
nejam, arrecadam receitas e efetuam 
pagamentos”, conta Ricardo Carlotto, 
do SAS Brasil.

A empresa também investirá nas 
secretarias de Fazenda e de Seguran-
ça Pública dos principais Estados do 
País. O plano inclui a triplicação da 
força de vendas para governo e sua 
meta é fazer com que o setor público 
represente 25% do faturamento do 
SAS no Brasil até 2009.

Parceiro estratégico
A proposta do SAS é baseada em qua-
tro pilares: segurança pública, arre-
cadação tributária, combate à frau-
de e gerenciamento de performance. 

“Acreditamos que, ao exemplo do que 
temos feito em outros países, que há 
espaço para ajudar o governo a ser 
mais efetivo. Além disso, o uso da 
inteligência analítica pode ajudar o 
setor público a definir estratégias e 
a monitorar a execução das mesmas, 
com a possibilidade de simular cená-
rios e projetar tendências. Por exem-
plo: se a Secretaria da Fazenda alterar 
a política tributária, com incentivos, 
é possível descobrir o impacto disso 
na arrecadação”, diz Carlotto. 

O executivo cita como exemplo 
a solução desenhada pelo SAS para 
a Secretaria da Fazenda Inteligente. 

“Ela contempla a integração de dados 
para uma visão única do contribuin-

te pessoa física ou jurídica; previsão 
e gestão da arrecadação; prevenção 
a fraudes, para identificar padrões 
comportamentais que indiquem a 
possibilidade da prática da evasão 
ou a identificação de fraude em uma 
nova empresa constituída para fins 
ilícitos; e gestão da performance para 
medir a qualidade da administração 

– levando em conta que, nesse caso, o 
governo é um usuário com caracterís-
ticas muito particulares.”

Para difundir suas soluções, que 
hoje já são consagradas em insti-
tutos públicos de pesquisa como 

Embrapa, IBGE, Inep e Ipea, o SAS 
pretende levar aos demais órgãos 
do governo seu portfólio de inteli-
gência analítica e criar projetos di-
vididos em fases, de forma que cada 
uma possa ser contemplada no perí-
odo ideal para os órgãos interessa-
dos. “Queremos que o governo não 
nos veja como um solucionador de 
problemas, mas como um parcei-
ro estratégico de negócios para as 
questões que ele tem no dia-a-dia, 
provendo informações que auxilia-
rão na tomada de decisões estraté-
gicas”, diz Carlotto do SAS. n

VeRTiCAl | GOVERNO

Nacional da Administração 
Tributária (Sunat) sempre li-
dou com altas taxas de evasão 
fiscal. No ano de sua criação, 
por exemplo, o órgão estimou 
o não pagamento de quase 
48% do Imposto Geral sobre 
as Vendas (IGV) devido. “A 
evasão é um ato consciente e 
doloso que pretende evitar, ou 
reduzir de forma sistemática, 
o pagamento das obrigações 
tributárias. Lamentavelmen-
te, no Peru, a prática é bastan-
te generalizada e tem ampla 
aceitação social”, diz a Sunat 
em seu site. Para aumentar a 
qualidade da gestão do traba-
lho de arrecadação de impos-
tos, o órgão adotou a solução 
SAS logo após a fusão.

Hoje, a Sunat processa ana-
liticamente informações so-
bre negócios domésticos e de 
comércio exterior. Além disso, 
obteve perfis mais precisos dos con-
tribuintes e pode identificar, também 
com maior precisão, casos de evasão 
fiscal e subfaturamento de importa-
ções. Em pouco tempo, houve redução 
no volume de evasão e fraude fiscais 
em 14%. Para a área de TI do órgão, 
a solução SAS mostrou-se compatí-
vel com os sistemas existentes na Su-
perintendência e capaz de processar 
grandes volumes de dados com rapi-
dez. Os próximos passos são a inclu-
são das operações de exportação e o 
aperfeiçoamento do processamento 
analítico das informações, visando o 
combate a fraudes e o aperfeiçoamen-
to do sistema tributário peruano.
Combate à pobreza: No México, 
o desafio era combater a pobreza – 

apenas em 2000, 51% da população 
local conviveu com algum nível de 
dificuldade. Em 2001, o Departa-
mento de Desenvolvimento Social 
(Sedesol) criou o Sistema de Infor-
mação Social (SIS) para identifi-
car as reais necessidades dos lares 
mexicanos e desenvolver ações que 
melhorassem a qualidade de vida. 
As políticas sociais foram analisadas 
estrategicamente para identificar as 
falhas e obstáculos.

Para se ter idéia, informações dos 
beneficiários como endereços e con-
dição social eram desconhecidos, o 
que impedia a identificação geográ-
fica das áreas mais problemáticas do 
país. Hoje, o SIS combina as caracte-
rísticas populacionais, socioeconômi-

cas e de localização usadas pe-
los diversos programas sociais 
ligados ao Sedesol e analisa 
essas informações com a solu-
ção do SAS. O primeiro erro 
eliminado foi a duplicação de 
beneficiários ou a inserção de 
não necessitados.

O segundo foi a exclusão de 
milhões de pessoas carentes 
dos programas de benefícios. 
E o terceiro, a integração dos 
bancos de dados com informa-
ções de mais de 42,1 milhões 
de pessoas. Com a tecnolo-
gia, o programa beneficiou 5 
milhões de famílias em 2005, 
em comparação aos 2,4 mi-
lhões de famílias de 2000. Já 
a distribuição de leite passou a 
servir 3,1 milhões de famílias, 
em comparação a 1,8 milhão 
beneficiadas anteriormente.
Gestão de custos: Burling-
ton, no Canadá, por exemplo, 

adotou a solução SAS como apoio ao 
programa de crescimento da cidade, 
considerado complexo por não poder 
impactar negativamente o ambiente, 
a infra-estrutura e as contas fiscais 
do município. Hoje, o governo mo-
nitora os custos das diversas ativi-
dades envolvidas no programa com 
o grau necessário de precisão. Uma 
das descobertas foi que as taxas co-
bradas para permissão de constru-
ções cobriam apenas uma pequena 
parte dos gastos públicos com obras 
de apoio e fiscalização. Essas taxas fo-
ram ajustadas de acordo com um cro-
nograma apresentado pela prefeitura 
à população e com regras alinhadas 
às características sócio-econômicas 
das várias re giões da cidade. 

oS PiLaReS PaRa o GoVeRno
A solução para o setor público que o SAS traz ao Brasil está 
fundamentada em quatro bases. Conheça os passos de cada uma delas:

1) Segurança Pública
•  Constituir uma base única de ocorrências em âmbito nacional;
•  A partir dessa base, fazer a análise das ocorrências, classificando-as por 

tipos e padrões comportamentais;
•  Realizar a previsão das áreas de maior probabilidade de delitos: locais, 

que tipo de delito; forma como são praticados;
•  Otimizar a distribuição das forças de segurança de maneira preventiva.

2) Arrecadação Tributária
•  Constituir uma visão única do contribuinte;
•  Identificar, pela análise comportamental, os prováveis fraudadores;
•  Otimizar os recursos de fiscalização;
•  Possibilitar a simulação de novas políticas tributárias e seu impacto na 

arrecadação.

3) Combate à fraude e à pobreza
•  Constituir uma visão única do cidadão;
•  Analisar o comportamento do cidadão e de empresas para identificar 

onde estão ocorrendo os pagamentos indevidos ou impróprios;
•  Controlar e gerir os benefícios pagos ao cidadão ou às famílias, como 

Bolsa Escola e Leve Leite, entre outros;
•  Otimizar o uso do dinheiro público, levando os benefícios para quem 

realmente precisa e evitando duplicações e aumentando a base de 
famílias assistidas.

4) Gerenciamento de performance
•  Criar os indicadores de desempenho do setor público;
•  Analisar as tendências desses indicadores para antecipar iniciativas que 

os favoreçam, inclusive por meio da simulação de cenários;
•  Gerir os custos do governo

alexandra, da idc: 
setor público está 
movimenta-se 
para a adoção da 
inteligência analítica

O sAs acredita que, ao exemplo do que tem feito em outros 
países, há espaço para ajudar o governo a ser mais efetivo
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n unca o terreno esteve tão fértil para 
os estatísticos. Velhos conhecidos dos 
institutos de pesquisas, órgãos gover-

namentais (como o IBGE), da área de pesquisa 
médica e das empresas do setor financeiro, es-
ses profissionais foram há pouco tempo des-
cobertos por corporações dos mais diversos 
segmentos e tamanhos. E ganharam status de 
“indispensáveis” para qualquer organização que 
esteja em busca de uma administração eficien-
te e, claro, excelentes resultados financeiros.

“O momento realmente é muito propício 
para a ciência estatística. Vemos nossos alunos 
sendo absorvidos pelo mercado com grande 
facilidade. Eles conseguem emprego assim que 
saem da faculdade ou ainda antes, em progra-

mas de estágio”, conta o professor Francisco 
Louzada Neto, coordenador da pós-gradua-
ção e do Centro de Estudos do Risco (CER) da 
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), 
no interior de São Paulo, que forma cerca de 
20 bacharéis em Estatística todos os anos – a 
maioria com emprego garantido e salários, em 
média, na casa dos R$ 3,5 mil.

A análise especializada de dados é impres-
cindível para manter uma boa relação com 
clientes, parceiros e fornecedores e ainda 
para o lançamento de um produto no merca-
do, a montagem da cesta de ofertas em um 
estabelecimento comercial, e a fidelização de 
um usuário. Transformar números, gráficos e 
processos originados nas mais diversas fontes 

em conhecimento relevante para 
o negócio – e, principalmente, que 
ajude na tomada de decisão – é a 
função do estatístico.

“Com o aumento da competi-
tividade, as empresas tiveram de 
buscar outros caminhos para cap-
tar rentabilidade e, por isso, se pre-
ocupam em ter um relacionamento 
cada vez melhor com o cliente. E 
o estatístico tem o conhecimento 
necessário para administrar melho-
rias nesse relacionamento de for-
ma eficiente e muito aprofundada”, 
diz Louzada.

Um exemplo claro, segundo 
o professor, é o dos bancos, que 
mudaram a forma de interagir com 
o correntista. “Com o aumento da 
concorrência e a redução da in-
flação, as instituições passaram a 
captar dinheiro por meio de em-
préstimos e financiamentos”, diz. 
“E para fazer isso com segurança 
tanto para o negócio quanto para o 

A sabedoria dos números
Aumento na competitividade das empresas gera corrida por profissionais 
especializados em análises estatísticas PoR Renata MeSqUita
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cliente é necessário contar com um profissio-
nal que ajude a gerir o risco e que possa acom-
panhar a situação de forma regular. Porque a 
questão hoje não é mais se o correntista tem 
propensão a não pagar uma dívida adquirida, 
mas quando ele a terá.”

emprego versus especialização
De acordo com Louzada, a demanda por es-
tatísticos vem crescendo nos últimos cinco 
anos, mas há dois intensificou-se. “Não con-
seguimos mais segurar os alunos na vida aca-
dêmica para o mestrado e doutorado, pois 
eles são rapidamente absorvidos pelo mer-
cado ou vão lecionar em universidades”, diz. 
“Quando já possuem o mestrado, a deman-
da é ainda maior, porque muitas empresas já 
contam com estatísticos em seu quadro e, 
dependendo da atuação desejada, precisam 
contratar pessoas com conhecimento ainda 
mais especializado”.

A opinião do professor é compartilhada 
por Dóris Satie Maruyama Fontes, coordena-
dora geral do Conselho Regional de Estatísti-
ca da 3ª Região (Conre-3, que congrega 1.200 
profissionais registrados nos Estados de São 
Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul) e diretora da Tableau, empresa que visa 
unir estatística à área social. “Há um supera-
quecimento da área. A globalização força as 
organizações a serem competitivas de forma 
absurda e, nesse cenário, qualquer falha pode 
ser fatal”, conta.

“As companhias ligam para o Conselho pe-
dindo currículos – certa vez, um banco queria 
contratar 40 profissionais de uma só vez. Nos 
últimos dois anos, muitos setores que histori-
camente não contratavam estatísticos, como 
as construtoras, passaram a procurá-los, por-
que necessitam de uma modelagem de pro-
dutos e serviços muito refinada, inclusive na 
área de marketing.”

Louzada, como coordenador da pós-gra-
duação da Ufscar, defende que a possibilidade 
de fazer mestrado não deveria ser abandonada 
por esses profissionais. “O aluno que se espe-
cializa sai com uma visão mais profunda dos 
procedimentos estatísticos, pode até mesmo 
desenvolver novas metodologias. Além disso, 
ele encontrará professores que estão ligados 

ao mercado e que trarão desafios alinhados 
aos que as empresas enfrentam. Muitas disser-
tações acabam sendo relacionadas ou sendo 
adaptadas de situações reais, como modela-
gem em credit score, detecção de fraudes ou 
precificação”, diz.

Ele ainda acrescenta que há uma deman-
da reprimida da pós-graduação na área: para 
cada dois alunos que se formam todos os 
anos no bacharelado da Ufscar, apenas um 
recebe o título de mestre na disciplina. Mes-
mo assim, apenas pouco mais da metade dos 
mestrandos vêm do curso de Estatística; o 
restante da turma é composto, geralmente, 
por economistas, administradores de empre-
sas ou matemáticos.

evasão escolar também 
aquece o mercado 
Um dos motivos para o déficit de mão-de-
obra estatística está na evasão escolar nas 
universidades brasileiras. As instituições hoje 
são autorizadas, pelo Ministério da Educação 
(MEC), a oferecer aproximadamente 1.500 vagas 
de Bacharelado em Estatística. No entanto, de 

francisco Louzada 
neto, da Ufscar: alunos 
conseguem emprego 
logo que se formam

dóris, da conre-3:  
há um superaquecimento 

da área
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acordo com estimativas do Conre-3, não mais 
que 30% chegam ao final do curso.

“Há uma falta de conhecimento sobre o que 
é a faculdade e a carreira de Estatística. Em mi-
nha opinião, os alunos acreditam que seja uma 
disciplina mais aplicada, olhar um problema prá-
tico e resolvê-lo usando técnicas estatísticas. 
Isso ele só vai ver no último ano. O primeiro é 
recheado de aulas relacionadas à Matemática, 
o que é extremamente importante para a sua 
formação, mas assusta”, diz Dóris Fontes, coor-
denadora do Conselho. 

“Muitas pessoas acabam desistindo por essa 
razão, mas deveriam ter um pouco de paciência 
e ir até o final. Além disso, deveria haver um 
esforço para trabalhar melhor o assunto junto 
aos alunos do Ensino Médio, para evitar que 
eles ingressem na universidade com poucas in-
formações sobre o que encontrarão.”

Para a coordenadora, o alto nível das uni-
versidades que oferecem bacharelado em 

Estatística também contribui para a evasão. 
“Todas as instituições são excelentes e ofere-
cem um currículo muito puxado. Porém, como 
a procura pelo curso ainda é baixa, a relação 
candidatos por vaga acaba seduzindo calouros 
que não sabem do que se trata a Estatística”, 
diz, citando a própria Ufscar, a Universidade 
de São Paulo (USP), a Universidade de Campi-
nas (Unicamp), a Unicapital e as universidades 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco 
entre as principais. 

Dóris defende a paciência pois, em sua 
visão, habilidades matemáticas não são o 
único requisito para quem quer se tornar um 
bom estatístico. “Esse profissional deve estar 
sempre atento ao que acontece ao seu redor, 
muito integrado ao ambiente em que traba-
lha. Deve ser bom em raciocínio lógico, en-
tender o problema que está sendo proposto 
a ele e ter uma capacidade de comunicação 
muito grande.”

novas áreas de atuação
Não é só nas empresas que lidam com gran-
des volumes de dinheiro ou com complexos 
estudos científicos – como o Genoma – que a 
procura por especialistas em números e gráficos 
tem aumentado. Construtoras, petroquímicas, 
indústrias de transformação e seguradoras da 
área de saúde já descobriram as vantagens de 
desenvolver seus projetos junto a esses profis-
sionais. “Um dos pontos positivos é o fato de o 
nosso curso oferecer uma visão ampla e, de al-
guma forma, genérica. Assim, o estatístico ganha 
flexibilidade para aplicar seus conhecimentos 
em diversos contextos”, diz o professor Louza-
da, da Ufscar. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
quem analisa qualquer produto farmacêutico 
encaminhado para a aprovação do Food and 
Drug Administration (FDA) é um estatístico – ou 
melhor, um doutor em bioestatística.

Hoje, eles estão presentes em operado-
ras de telecomunicações, portais de internet, 

jornais, fábricas de laticínios e consultorias 
de negócios. Os bancos foram os precurso-
res nessa tendência – de acordo com Dóris 
Fontes, o sucesso que essas instituições obti-
veram por meio de seus novos colaboradores 
gerou uma verdadeira corrida no mercado. 
“Há até briga para ‘roubar’ profissionais do 
concorrente”, conta.

“O índice de desemprego é próximo de zero, 
depende principalmente de o formando ter in-
teresse nas áreas que as empresas estão con-
tratando”, afirma a coordenadora do Conre-3. 
Para ajudar tanto quem procura emprego como 
quem precisa de um profissional, o Conselho 
criou um fórum de vagas (no endereço www.
conre3.org.br/forum), em que são publicados 
de um a dois anúncios todos os dias. “Ainda há 
muito espaço para os estatísticos. Se todas as 
1.500 vagas anuais se transformassem em pro-
fissionais do mercado, ainda assim não faltariam 
vagas”, conclui a coordenadora. n

Habilidades matemáticas não são o único requisito para 
quem quer se tornar um bom estatístico. Esse profissional 
deve estar muito integrado ao ambiente de trabalho

CARReiRA | CIêNCIA ESTATíSTICA

Os pica-paus dão 20 bicadas por segundo.
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Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS para Varejo, VOCÊ PODE.
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o reconhecido estrategista Gary Cokins, 
do SAS, perito em sistemas de aprimo-
ramento de desempenho e gestão de 

custos avançados, costuma usar uma analogia 
interessante para explicar a gestão de custos por 
atividade (ABC, na sigla em inglês para Activity 
Based Costing), também conhecida como cus-
teio ABC. “Imagine você e mais três amigos em 
um restaurante. Você pede um cheeseburguer, e 
os outros um suculento (e caro) filé mignon”, diz 
ele. “Quando o garçom traz a conta, seus ami-

gos propõem dividi-la igualmente pelos quatro. 
Como você se sente?”. A resposta é óbvia: com 
certeza, lesado.

A situação citada por Cokins, infelizmente, 
está longe de ser rara no cotidiano de qualquer 
pessoa. E tampouco o é no mundo corporativo. 
Na administração tradicional, os custos opera-
cionais e os indiretos acabam sendo divididos 
de maneira muito simples por todas as áreas e 
linhas de produtos e serviços – um cenário em 
que não há relação entre o que é realmente 
gasto por cada produto, serviço ou mesmo usu-
ário final e o que cada um deles deve pagar por 
esse gasto. “No custeio simplificado, a conta é 
dividida desproporcionalmente, sem conside-
rar que algumas áreas podem utilizar mais uma 
determinada atividade ou recurso que outras”, 
explica Michael Wootton, especialista em Inte-
ligência Financeira do SAS Brasil.

Para o executivo, tal prática pode levar uma 
empresa a investir no produto/serviço errado, ou 
seja, naquela que não traz a rentabilidade deseja-
da. “Pode até ser a que mais vende, mas não é a 
que mais traz lucro. Pelo contrário, suas margens 
podem até ser negativas e, na verdade, estão au-
mentando o prejuízo da organização”, diz.

Maior a complexidade,  
maior o gasto
As empresas ainda estão aprendendo a lidar 
com o custo de seus produtos e serviços. De 
acordo com Cokins, como a visibilidade para 
entender os gastos indiretos sempre foi muito 
baixa, por um bom tempo seu aumento foi cre-
ditado à automação de processos. Recentemen-
te, as companhias perceberam que a compra de 
sistemas, computadores e outros equipamentos 
foi apenas um motivo secundário para a exis-
tência de uma lista de contas a pagar cada vez 
maior. A razão principal foi a proliferação gradual 
das linhas de produtos e serviços. 

Nas últimas décadas, testemunhamos uma 
grande expansão nos portfólios das empresas, 
assim como em seus canais de vendas e nos 
perfis de clientes atendidos. Variedade e diver-
sidade trazem consigo a complexidade que, por 

Vale quanto pesa?
Na segunda parte do especial 
sobre o gerenciamento de 
performance, abordaremos 
a gestão de custos por 

atividade, que viabiliza o rateio racional 
das despesas pelas áreas de negócio de 
acordo com o uso dos recursos e permite 
determinar as margens de lucro de forma 
mais eficiente PoR Renata MeSqUita

soluçõesSoluçõeS | GESTãO DE CUSTOS

sua vez, pode ser traduzida em custos maiores. 
“Para piorar, a alocação desses gastos se tornou 
ilusória e extremamente suscetível a falhas, pois 
considera apenas fatores como salários e quan-
tidade de horas trabalhadas, por exemplo. O re-
sultado é que os custos de uma linha de produ-
tos ou serviços não refletem seu real consumo 
dos gastos indiretos, e isso acaba distorcendo 
também os custos desses produtos e serviços, 
assim como sua margem de lucro”. 

Em linhas gerais, o ABC é a metodologia 
criada em meados da década de 1980 para 
calcular o custo das atividades (como treinar 
empregados) e objetos de custo (como pro-
dutos e serviços). Já o ABM é a disciplina que, 
utilizando-se do ABC, foca no gerenciamento 
de atividades como sendo o caminho para 
melhorar o desempenho da organização e o 
valor percebido por seus clientes. “Ele entrega 
a inteligência financeira necessária para que a 
empresa possa alcançar vantagem competitiva 
maximizando os lucros, contendo custos, me-
lhorando a eficiência operacional e predizendo 
acertadamente necessidades de custo e recur-
sos para o futuro”, diz Michael Wootton.

conveniência x eficiência
Parte importante das soluções para o Geren-
ciamento de Performance, a Gestão de Custos 
Baseada em Atividades surge para evitar que as 
empresas caiam nesse tipo de enrascada. “Para 
muitos usuários do Custeio ABC, a palavra ‘alo-
cação’ nunca deveria ter existido. Ela representa 
‘injustiça’ para todos aqueles que enfrentaram, 
no passado, abusos na contabilidade de suas 
organizações. Na verdade, ela deveria significar 
‘falta de alocação’, pois esse é sempre o seu 
resultado. Quem adotou o custeio baseado em 
atividades nunca dirá que aloca as despesas, e 
sim que as rastreiam e determinam baseando-
se em relações de causa e efeito”, afirma Cokins, 
autor de diversos livros sobre o assunto, in-
cluindo Performance Management: Finding the 
Missing Pieces (To Close the Intelligence Gap), 
publicado em 2004 pela John Wiley & Sons e 
ainda sem título em português.

O problema, diz ele, é que a conveniência 
sempre fala mais alto e, com isso, a contabilida-
de acaba se preocupando mais, de uma forma 
geral, se a conta final está de acordo com a pro-

cedência dos números que levam ao resultado 
desejado – mesmo que isso exija o remaneja-
mento de algumas informações. “Porém, a ado-
ção do gerenciamento dos custos por atividade 
traz a descoberta de que é melhor ter uma idéia 
aproximada da veracidade dos dados do que 
ter uma informação precisamente incorreta”, 
acredita o especialista. Wootton, do SAS Brasil, 
concorda: “O custeio ABC é uma mudança de 
conceito”, afirma.

“Antigamente, quando a competição era 
menor, o sucesso de uma empresa se baseava 
em seu lucro líquido. Porém, hoje as margens 
são mais estreitas, e o bom conhecimento do 
custo do produto/serviço se torna necessário 
para focar e investir naquele que realmente traz 
lucro”, diz o executivo. “Não adianta demitir 

SaS aBM

Composta por três módulos – Recursos, Atividades e Objeto 
de Custo – a solução para a gestão de custos baseada em 
atividades (ABM – Activity Based Management) do SAS 
potencializa o gerenciamento de performance corporativa 
(CPM – Corporate Performance Management) ao prover 
informações de “alta octanagem” – ou seja, precisas e baseadas 
em fatos – que ajudam executivos na tomada de decisões e que 
permitem aos gerentes e empregados entender suas estruturas 
de gastos e, também, tomar melhores decisões em suas 
respectivas áreas. Além disso, oferece recursos para a simulação 
de estimativas como, por exemplo, calcular quanto custará 
a criação de um novo portfólio e o impacto do aumento 
salarial da equipe em uma linha de produtos ou serviços.

Por que as empresas usam SAS ABM?

Para dirigir decisões estratégicas
• Análise de Rentabilidade
• Identificar mix de produtos/serviços ganhadores e perdedores

Para operar com mais eficiência
• Desenvolver Inteligência de Custo
• Fornecer aos gerentes operacionais tecnologia para a análise 
de custo

Para melhorar o planejamento financeiro e operacional
• Orçamentos melhores e mais corretos
• Melhor entendimento da capacidade financeira e operacional

Wootton, do SaS: o 
custeio simplificado 
pode levar a empresa 
a investir nos 
produtos errados
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funcionários, uma solução mais imediatista. É 
necessário desenvolver ações capazes de ba-
ratear os custos de produção – utilizar peças 
e embalagens mais baratas ou reduzir o tempo 
de execução, por exemplo – e, dessa forma, 
aumentar as margens.”

“No passado, as organizações podiam er-
rar, pois com a baixa competição era mais fácil 
obter um lucro razoável que acabava masca-
rando o impacto de decisões equivocadas ou 
irrelevantes”, completa Cokins. “Hoje, elas não 
podem mais se dar ao luxo de manter linhas de 
produtos e serviços que não sejam lucrativas, ou 
mesmo clientes que não sejam rentáveis, espe-
rando que o bom desempenho do resto cubra 
esses prejuízos. Elas não podem mais sobreviver 
– e se manter eficientes – com uma alocação 
equivocada dos custos e sem poder ver seus 
gastos de uma ponta a outra do negócio.”

O especialista ressalta que o ABM pode fa-
zer muito mais por uma empresa do que sim-
plesmente rastrear suas despesas e custos. A 
metodologia, diz ele, garante uma visibilidade 
imensa das informações, o que permite até mes-
mo prever decisões que ainda serão tomadas. 
“As áreas operacionais costumam ridicularizar os 
contadores dizendo que eles contam o que é 
facilmente contável, mas não o que realmente 
conta. Antiquada, a contabilidade tradicional 
impede que gerentes e funcionários enxerguem 
os custos importantes”, diz o especialista.

‘enxugar as gordurinhas’
Já se sabe que o achatamento dos preços causa-
do pelo aumento da concorrência tornou a vida 
das empresas muito mais difícil, e que a redução 
de orçamento afeta tanto órgãos governamen-
tais quanto ONGs. Conhecer o custo real das 
linhas de produtos, tempo, canais e clientes se 
tornou a chave para a sobrevivência.  “Com a 
gestão inteligente, a organização consegue iden-
tificar as ‘gordurinhas’ das quais pode se livrar, os 
custos que não adicionam valor ao negócio e 
onde está a capacidade ociosa, bem como en-
tender como seus gastos são direcionados. Tam-
bém pode enxergar o nível de alinhamento entre 
sua estrutura de custos e a missão e a estratégia 
definidas pela corporação”, diz Cokins.

Para o estrategista, o avanço e a maturidade 
dos usuários de ABM (como a Coca-Cola) são 

interessantes para instituir na companhia um sis-
tema de produção permanente e confiável. Tam-
bém são importantes para impulsionar programas 
de melhoria corporativa, tais como Six Sigma, ra-
cionalização de produtos, gerenciamento de mu-
danças e reengenharia de processos de negócios 
(BPR, ou business process reengineering).

Mudando a mentalidade
Implementar soluções de gerenciamento de 
performance e de gestão de custos baseada em 
atividades implica em  mudanças para a corpo-
ração, segundo Cokins. A primeira deve ser feita 
na mentalidade da diretoria e demais gestores, 
que devem deixar de ver os funcionários como 
simples recursos, e sim entendê-los como cola-
boradores inteligentes cujas habilidades podem 
contribuir com idéias e inovações. “Essa não tem 
sido uma transição difícil nos países desenvolvi-
dos, onde o grau de educação dos profissionais 
continua a crescer. Assim, os executivos seniores 
conseguem confiar nos gerentes e empregados 
na hora de resolver problemas ou tomar melho-
res decisões”, afirma o estrategista. 

Formas mais simples de planejamento ou 
planilhas orçamentárias já são usadas por mui-
tas empresas em todo o mundo. No entanto, 
de acordo com Cokins, elas geralmente estão 
desconectadas do orçamento anual da contabi-
lidade, que quase sempre exclui os gastos neces-
sários para as principais iniciativas ou os projetos 
criados para que a organização possa atingir os 
objetivos do planejamento estratégico.

Companhias nos Estados Unidos, Canadá 
e da região nórdica da Europa, como a Dina-
marca, saíram na frente na adoção de mapea-
mento estratégico e balanced scorecards para 
gerenciar a quantificação de suas estratégias. 
Também estão sendo pioneiras no uso de 
métodos para o planejamento de recursos 
baseados em ABM para determinar os reque-
rimentos de capacidade e despesas planejados 
para essas estratégias. Entre essas organizações 
estão aquelas que, devido ao aumento na con-
corrência nos últimos anos, foram as primeiras 
a sentir a necessidade de entender melhor os 
custos dos clientes e seus diferentes níveis de 
rentabilidade – é o caso dos bancos, compa-
nhias de seguros e as operadoras de serviços 
de telecomunicações.

américas do Sul e central:  
mercados promissores
Gary Cokins defende que a adoção do gerencia-
mento de custos baseado em atividades pode 
aumentar consideravelmente a competitividade 
das empresas dos países em desenvolvimento e 
atrair investimentos estrangeiros. “Mão-de-obra 
barata não pode ser considerada um diferencial 
competitivo, como acredita a China. Toda orga-
nização tem interesse em aumentar sua rentabi-
lidade – ou, no caso dos governos, incrementar 
os serviços oferecidos aos cidadãos e demais 
órgãos públicos. O uso do ABM traz benefícios 
não apenas para os acionistas e diretores, como 
também para funcionários e clientes. Quanto 
maior a taxa de retorno desses investidores, 
maior será a prosperidade do país”, diz.

De acordo com Gary Cokins, as Américas 
Central e do Sul apresentam um bom poten-
cial de crescimento para aquisição da solução 
ABM. Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e México 
figuram entre os mais promissores, uma vez que 
o consumo de bens duráveis e serviços cresce 
a ritmo acelerado nesses mercados. “O Brasil é 
um dos países mais avançados na adoção de 
soluções de Custeio ABC. Dados de mercado 

apontam que elas já são utilizadas por 20% das 
organizações comerciais de toda a região, mas 
em dez ou 12 anos esse percentual pode chegar 
a 90%”, afirma o especialista. 

Michael Wootton conta que as empresas de 
manufatura saíram na frente, seguidas pelos ban-
cos, varejo e companhias de serviços e de teleco-
municações. “Entre as manufatureiras e varejistas 
o custeio ABC já é um conceito enraizado, devido 
à importância de se saber o real valor de um pro-
duto e de conhecê-lo melhor. A determinação 
da Anatel para que as empresas apresentassem 
seus resultados baseados nessa metodologia im-
pulsionou a adoção entre as telcos”, diz.

Para o executivo, o perfil local indica que as 
empresas a migrarem mais rapidamente para so-
luções complexas de alocação de custos são as 
de maior porte, por possuírem uma quantidade 
maior de informações, produtos e serviços para 
administrar antes de chegar ao custo final. Os 
projetos, diz ele, devem sempre contar com o 
apoio de uma consultoria no mapeamento do 
fluxo do custo pela empresa e conseqüente cria-
ção do modelo ABC – o processo se chama mo-
delagem e viabiliza a implementação do ABM. 

“O mais importante é que o gerenciamento de 
custos baseado em atividades permite que mais 
pessoas dentro de uma organização tenham aces-
so ao conhecimento sobre as causas do custo, o 
que facilita o gerenciamento das informações e a 
tomada de ações, melhorando a competitividade 
da empresa que o adota”, completa. n

SoluçõeS | GESTãO DE CUSTOS

cokins,  
do SaS: perito  
em estratégia

deSVantaGenS

aS LiMitaÇõeS doS SiSteMaS contáBeiS tRadicionaiS
A alocação de custos tradicional, baseada em planilhas sim-
plificadas, não leva em consideração os gastos característicos 
de cada linha de produto ou serviço ou, pior, de cada área de 
negócios da empresa. Conheça algumas das desvantagens:

• Sistemas tradicionais feitos para relatórios externos

• Ênfase colocado no ciclo de Caixa– CR, CP, GL

• Alocações de Custo são muito simples 
e obscurecem a verdade

• Desempenho financeiro segmentado é difícil de medir

• Relatórios de gerenciamento operacionais são esparsos

• Não identificam relacionamentos de causa e efeito dos custos
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conceitoConCeiTo | DON PEPPERS E MARTHA ROGERS, PHD.*

Use métricas para avaliar sua base de clientes e garantir crescimento

o s clientes freqüentemente perguntam 
quais informações estratégicas uma 
empresa pode obter das nossas mé-

tricas Return on Customers (ROC), o qual tem o 
propósito de medir o valor agregado por cliente 
atendido. Criamos uma métrica que a empresa 
pode aplicar para um cliente individual mente, 
um determinado grupo de clientes ou segmen-
to, ou para toda a base de clientes da empresa. 
Para a organização especificamente – caso você 
esteja considerando como a sua base de clien-
tes está agregando valor para o seu negócio – o 
que ROC vai lhe dizer?

Provavelmente, a pergunta mais importan-
te que você poderá responder analisando o 
ROC da sua empresa é se a receita e o nível de 
crescimento da corporação serão sustentáveis. 
Para aumentar o valor da sua companhia, você 
precisa de clientes e saber se os seus clientes 
(atuais e futuros) serão capazes de agregar valor 
o suficiente para alimentar qualquer ambição 
financeira que você possa ter. Em resumo, você 
está criando um patrimônio bom de clientes 
para sustentar suas metas financeiras?

O fato de a sua organização ser lucrativa 
hoje não significa que será sempre lucrativa. 
Para ilustrar, montamos uma tabela sobre cinco 
empresas fictícias (veja quadro). Elas estão em 
situações totalmente diferentes em relação ao 
patrimônio dos clientes e à lucratividade. Dividi-
mos as empresas em “Criadoras de Valor”, “Co-
lhedoras de Valor “ e “Destruidoras de Valor”.

Cada uma delas inicia o ano com um patri-
mônio base de clientes de US$ 1.000. O patri-
mônio equivale basicamente ao valor líquido de 
todos os fluxos de caixa futuros que a empre-
sa espera ser gerado pelo cliente. Pense nisso 
como a soma total de todos os valores dos 
clientes atuais e futuros da companhia.

As empresas 1 e 2 terminam o ano com 
um aumento no patrimônio de clientes (veja 
quadro), enquanto as demais amargam algum 
prejuí zo. Quando você faz uma média nas dife-
rentes lucratividades das cinco empresas, con-
segue calcular o ROC de cada uma delas, que 
vai de 25% (Empresa 1) a -5% (Empresa 5).

além do retorno do investidor
Para a organização, o ROC é o mesmo valor 
que o retorno total sobre o acionista, porque 
o patrimônio do cliente é praticamente igual 
ao valor de fluxo de caixa descontado da com-
panhia. Por isso, quando você soma o lucro de 
um período à mudança de valor do patrimônio 
de cliente, o resultado é o valor criado pela 
empresa. Por esse motivo, o ROC tem de ser, 
no mínimo, superior ao custo do capital – caso 
contrário você não estará criando valor.

As Empresas 1 e 2 são “Criadoras de Valor “ 
porque o ROC de cada uma delas é confortavel-
mente mais alto que o custo do capital. É impor-
tante observar que cada uma das organizações 
poderia registrar o mesmo nível de lucratividade 
no ano que mesmo assim seria mais valiosa que 

Você cria valor ou destrói valor?

no ano anterior. Em outras palavras, essas com-
panhias têm lucratividade sustentável.

Por outro lado, as Empresas 3 e 4 são as que 
chamamos de “Colhedoras de Valor” porque 
embora o ROC não seja negativo, ele também 
não é superior ao custo de capital. Basicamen-
te, essas companhias estão comendo suas pró-
prias bases de cliente e apresentando a refei-
ção como lucro para os acionistas. Isso ocorre 
quando uma organização “colhe” negócios da 
sua base de clientes. Faz parte do ciclo de vida 
normal dos negócios, mas não é uma prática da 
qual podem abusar.

Por exemplo, um banco pode direcionar seu 
foco totalmente para o departamento de hi-
potecas com o objetivo de impulsionar seu ne-
gócio.Uma revenda de carros pode fazer uma 
promoção de financiamento com 0% de juros 
para limpar o estoque. Isso acabará tirando al-
guns clientes do mercado. Entretanto, embora 
à primeira vista possa aumentar a receita, da-
nifica o valor da base de cliente com o passar 
do tempo. Qualquer corporação que continue 
colhendo valor da sua base de cliente dessa 
forma, acabará eventualmente sem patrimô-

nio de cliente. Exatamente como o fazendeiro 
que queima o solo plantando em excesso, mais 
cedo ou mais tarde, uma empresa “Colhedora 
de Valor” descobrirá que não terá mais base de 
cliente de onde colher.

A Empresa 5 é o que chamamos de “Destrui-
dora de Valor”. É uma companhia que anunciou 
lucro para os acionistas, mas conseguiu isso a 
duras penas para o patrimônio de cliente. Na 
verdade, a redução do patrimônio superou o lu-
cro anunciado, o que significa que, na realidade, 
a empresa destruiu o valor. Ela não converteu 
apenas o patrimônio de cliente em lucro; ela 
gastou mais patrimônio que ganhou em lucro.

Partindo de uma métrica do patrimônio de 
cliente com foco no futuro, o ROC exige que 
as companhias olhem para a criação de valor no 
longo prazo. Para ter um quadro real se a orga-
nização está criando, colhendo ou destruindo 
valor da sua base de cliente, o caminho é distri-
buir as mudanças nesse patrimônio juntamente 
com o lucro. A base de cliente é tão valiosa para 
a corporação quanto a terra para o fazendeiro. 
A forma como a empresa trabalha sua terra faz 
toda a diferença. n

*don Peppers e Martha 
Rogers, Ph.d., são 
co-fundadores da 

Peppers & Rogers Group, 
consultoria em estratégia 
corporativa voltada para 
o cliente. www.1to1.com. 

                         méTRiCAS de ClienTeS dAS 5 emPReSAS
Empresa 1 Empresa 2 Empresa  3 Empresa  4 Empresa 5

Início do patrimônio de clientes US$ 1.000 US$ 1.000 US$ 1.000 US$ 1.000 US$ 1.000

Fim do patrimônio de cliente US$ 1.200 US$ 1.200 US$ 975 US$ 950 US$ 900

Alteração no patrimônio de clientes US$ 200 US$ 200 (US$ 25) (US$ 50) (US$ 100)

Lucro durante o período US$ 50 (US$ 50) US$ 50 US$ 50 US$ 50

ROC (Retorno sobre o cliente) 25% 15% 2,5% 0 5%

Criadora  
de Valor

Criadora  
de Valor

Colhedora  
de Valor

Colhedora  
de Valor

Destruidora  
de Valor
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ConCeiTo | CLáUDIO CERQUEIRA*

e m tempos de concorrência acirrada e com-
prador exigente – e cada vez melhor infor-
mado, vale lembrar – o que leva uma estra-

tégia de mercado a dar certo? Como os expoen-
tes do varejo brasileiro conseguem equilibrar seus 
pedidos e estoques de forma a reduzir perdas, 
tanto de dinheiro como de produtos, e também 
alcançar a necessária rentabilidade?

É certo que a preferência dos consumidores di-
reciona, mais do que nunca, o mercado varejista. O 
desafio inclui oferecer o mix certo de mercadorias 
pelo preço que eles querem pagar e controlar inú-
meras variáveis que passam pelo bom atendimento 
de pré e pós-venda, boa disposição dos produtos 
nas prateleiras e araras, opções de pagamento, trei-
namento dos atendentes, iluminação, limpeza. 

Para não falar de fatores que interferem direta-
mente na administração do negócio, como a con-
solidação do poder aquisitivo, a atual desvaloriza-
ção do dólar, o nascimento de inovadores canais e 

formatos de vendas, as mudanças re-
pentinas em leis, o impacto das péssi-
mas condições das estradas brasileiras, 
a questão fiscal e a difícil disputa com 

aqueles que atuam na ilegalidade – mercado cinza, 
importação ilegal ou a simples falsificação. Em um 
cenário assim, é prioritário para executivos da área 
comercial aprimorar sua capacidade de aumentar 
receitas, lucros e margens.

As liquidações e queimas de estoque, práticas ain-
da muito comuns no Brasil, vão além da expectativa 
natural do mercado de que um preço baixe para dar 
lugar ao novo. Seja em uma boutique, supermercado 
ou loja de eletrodomésticos, esse tipo de promoção 
esconde alguns problemas crônicos do setor de va-
rejo, como a necessidade de desovar estoques mal 
dimensionados e a necessidade de girar rapidamente 
produtos com validade comprometida. 

Que questões não permitiram o fluxo corre-
to da mercadoria que garantiria a rentabilidade e 
não comprometeria a receita? Uma previsão de 
demanda exagerada? Uma má escolha de produ-
tos ou sortimento inadequado? Esperando o frio 
que não veio, o comerciante encomendou caixas e 

Gestão integrada

mais caixas de meias de lã que ficaram encalhadas 
nas prateleiras? Apostou em uma nova cor de mi-
crosystem que não caiu no gosto do consumidor? 
Comprou o produto certo para vender na região 
errada? Ou aumentou exageradamente as margens 
com a perspectiva de escoamento rápido de um 
objeto de desejo, porém obteve o efeito contrá-
rio? Todas essas situações são mais corriqueiras do 
que se pode imaginar.

A otimização de receitas desponta como um 
dos primeiros passos a serem tomados por quem 
deseja se manter saudável, fazendo frente à concor-
rência. Essa abordagem pode partir de duas ques-
tões específicas e fundamentais para o novo varejo: 
a gestão de preços e a gestão de mercadorias.

O uso de inteligência analítica para a adoção 
de melhores processos comerciais pode ajudar o 
empresário a identificar os erros cometidos na pre-
visão de demanda e os impactos dessa decisão em 
seu estoque – tanto em sua manutenção como na 
falta de espaço para outras mercadorias que po-
dem ter um desempenho melhor nas prateleiras. 
Pode ajudá-lo a interpretar corretamente o passa-
do e o futuro, selecionar o sortimento correto na 
cor, tamanho, modelo e marca adequados. Ainda, a 

prever a saída de um produto, seja ele ou não uma 
promessa de vendas, no timing perfeito.

A correta gestão de preços – defini-los de acor-
do com o tempo em que se espera escoar um pro-
duto – é prática inerente ao varejo. Veja o exemplo 
dos ovos de Páscoa. Todo ano, o varejista negocia 
valores com o fornecedor com base em uma deter-
minada expectativa de vendas. Ele pode optar por 
jogar o preço do chocolate no alto e vender deva-
gar, com margem. Ou sair com um desconto logo 
de cara para que o produto termine em dois ou três 
dias, dando espaço para uma nova leva de ovos e 
mais vendas. A poucos dias da comemoração, outra 
decisão a ser tomada: baixar o preço e reduzir o 
lucro, para acabar com todo o estoque, ou manter 
o valor mais alto e correr o risco de precisar baixá-
lo ainda mais quando o feriado passar?

Soluções de inteligência analítica contribuem 
para que a gestão preço-processo (que envolve o 
planejamento do processo de compra, da distri-
buição, por vezes mesmo a transferência de mer-
cadoria para outro município ou Estado, que deve 
contabilizar custos fiscais e de logística) seja mais 
eficiente. Imprescindível somar ao pacote outras 
variáveis, como o quanto foi investido na promo-
ção daquele produto, na armazenagem das caixas, 
na iluminação correta da mercadoria, na refrigera-
ção para mantê-lo na temperatura certa.

Do ponto de vista da gestão de mercadoria, as 
soluções permitem escolher o mix de produtos 
adequado para cada ponto de venda, identificar 
regiões que tenham um perfil diferenciado – alto 
poder aquisitivo e hábitos de consumo por pro-
dutos mais caros ou de menor saída – realizar a 
precificação correta caso a caso, equilibrar os perfis 
de loja com as características de seus consumidores 
e gerir o estoque de forma eficiente.

Porém, para que se consiga o maior retorno 
possível para o capital investido o uso da inteligên-
cia analítica deve acontecer de maneira integrada, 
em todos os processos e áreas da empresa. Ou 
seja, não adianta otimizar o processo de compras 

se a distribuição não funciona perfeitamente, ou 
acertar na escolha dos produtos e colocá-los nos 
pontos de venda errados ou por um preço incom-
patível com os custos e com a margem esperada.

O fato é que a gestão do fluxo de caixa tira o 
sono de qualquer varejista. Por trás do aumento 
na rentabilidade, está o produto certo pelo preço 
certo. Se for possível identificar qual será o de-
sempenho com determinado mix de mercadorias 
e em determinado prazo, será possível prever se as 
metas financeiras serão atingidas ou não.

Com estratégia mercadológica consistente, boa 
política de preços e uso de inteligência analítica de 
forma integrada para gerenciar essa equação, torna-
se mais fácil garantir não apenas um planejamento 
financeiro eficiente, como também a tranquilidade 
dos gestores de varejo. n

*cláudio 
cerqueira é 
especialista 
em mercado 
de Varejo do 
SaS Brasil

O uso de inteligência analítica para a adoção de melhores processos 
comerciais pode ajudar o empresário a identificar os erros cometidos 
na previsão de demanda e os impactos dessa decisão em seu estoque

Como o varejo pode atingir rentabilidade com 
maior eficiência e menos perdas para o negócio
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U m dos grandes desafios das empre-
sas ao longo dos últimos anos tem 
sido atender as necessidades de 

seus clientes, garantindo os resultados es-
perados por seus acionistas. Muitas utilizam 
a estratégia de aprimorar seus modelos de 
rentabilidade estendendo esses conceitos 
aos processos e atividades, por meio da 
implementação do modelo Activity Based 
Costing ou Custeio Baseado em Atividades 
(ABC), que tem sido uma solução eficaz, 
alcançando patamares diferenciados em 
relação à apuração de custos.

Porém, as constantes mudanças no 
mercado trazem novos desafios levando 
as empresas a anteciparem as exigências 
dos clientes com ações inovadoras e ágeis, 
oferta de produtos e serviços convergentes 
e personalizados, qualidade e preços atrati-
vos e competitivos. Para isso, buscam novas 
fontes de informações que possibilitem 
impulsionar vantagens competitivas.

Nesse contexto, surge um novo desafio: 
como antecipar tais tendências otimizando 
investimentos? O ABM (Activity Based Ma-
nagement), ou gerenciamento baseado em 
atividades, trata-se de um modelo eficiente 
de gestão empresarial, proporcionando uma 

visão estratégica do negócio baseada em 
custos e rentabilidade.

Essa nova visão de negócios envolve 
todas as áreas da empresa sob uma mesma 
cultura de resultados, permitindo análises 
não somente de produtos e atividades, 
mas também de mercado, clientes, canais, 
entre outros, utilizando as informações 
geradas pelo ABC.

A análise do processo de negócio por 
meio do ABM fomenta os stakeholders e 
gestores de todas as áreas corporativas com 
informações relevantes e precisas, auxiliando 
na tomada de decisões.

Para obter sucesso na implementação do 
ABM, é imprescindível o apoio da alta admi-
nistração, dispor de equipe com expertise 
de concepção e gestão contínua do modelo 
e de tecnologia que permita flexibilidade na 
gestão e análise para obtenção de resulta-
dos rápidos e consistentes.

Constituído um modelo eficiente e 
utilizando-se uma solução que integre o 
processamento do modelo com as visões 
de negócio, o gestor tem a possibilidade de 
identificar as origens dos custos (rastreabi-
lidade de informações), realizar simulações 
de cenários, reduzindo investimentos des-
necessários, além de monitorar o cumpri-
mento das metas.

Aliando-se expertise à tecnologia, o ABM 
torna-se um instrumento rápido e eficaz 
para a tomada de decisões, permitindo a 
diferenciação da empresa no mercado. n

Além do  
modelo de custos

Rogério Roman é 
responsável por projetos 
de custos aBc da Price 
Waterhousecoopers

opiniãooPinião | ROGÉRIO ROMAN

BenefícioS aBc BenefícioS aBM

•  Determinação de custos de produtos e serviços mais 
precisos, identificando os de maior valor agregado.

•  Gestão de atividades e identificação de custos 
desnecessários para a empresa.

•  Compreensão de cost drivers e geradores de custos.

•  Eliminação ou redução de ineficiências, buscando 
oportunidades de melhoria de custos.

•  Identificação dos fatores geradores de custos e a forma 
de influenciá-los.

•  Foco estratégico;

•  Apuração de custos e rentabilidade de clientes, canais de 
comunicação e distribuição, segmentos de mercado etc.

•  Comparação dos custos corporativos com os de 
mercado “ benchmarking”.

•  Acompanhamento de custos de projetos com precisão.

•  Obtenção de detalhes específicos para  
negociações de contratos.

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

We know what it takes to be a Tiger.
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High performance. Delivered.
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Tucanos passam o dia inteiro brincando 
de jogar sementes uns nos outros.

Eles não podem prever quando elas chegarão ao fim.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS para Manufatura, VOCÊ PODE.

SAIBA COMO: www.sas.com/br/vocepode
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