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SEGUROS
Fim do monopólio 

de resseguros 
cria demanda por 

inteligência de 
negócios

BICC
Japonesa NTT DoCoMo 

reduz reclamações  
e aumenta 

competitividade

GESTãO dE CRédITO
ABN-Amro e Unibanco aumentam  
lucratividade com soluções analíticas



Uma abelha fabrica menos que uma colher de chá de mel
durante toda sua existência. 

Ela não pode imaginar como seu trabalho duro faz a diferença no final.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS, VOCÊ PODE.
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O mercado 
cresce e 

surgem novas 
perspectivas 

para a 
inteligência 

analítica. 
Motivos para 
comemorar

Os editores

Feliz 2008, 
ANALíTICO E 
COMPETITIVO
E m sua quarta e última edição de 2007, a revista SASCOM  

tem motivos para festejar. A reportagem de capa –  
“A boa relação risco e retorno” – mostra como o ABN-Amro e o 

Unibanco, dois dos maiores bancos privados do Brasil, se beneficiaram 
com o uso de soluções SAS de inteligência de negócios para trabalhar 
suas bases de milhões de clientes. E aumentar de maneira significativa suas 
produtividade e lucratividade, ao possibilitar a análise de informações internas dessas 
instituições e seu cruzamento com os dados de mercado. 

As oportunidades que o fim iminente do monopólio de resseguros no Brasil abre 
para seguradoras e resseguradoras nacionais e internacionais são a segunda razão de 
contentamento. Como revela a matéria sobre a vertical Seguros, o próximo novo cenário 
vai exigir das instituições do setor uma sofisticação na elaboração de informações que 
só é possível com o uso de análises preditivas. Tal como já ocorre em mercados mais 
maduros, de onde vêm os casos de sucesso que ilustram essas aplicações. De lá vêm 
também as participações internacionais dessa edição, de Lori Schafer sobre varejo e de 
Thomas Davenport sobre análise competitiva.  

O terceiro motivo de satisfação é o crescimento da liderança do SAS nos mercados 
brasileiro e mundial, constatado pela IDC e registrado na matéria da página 13. Nela, 
identifica-se o crescimento no mercado nacional como resultado de um interesse 
crescente pela cultura analítica, entre outros fatores.

Por último, o quarto fator. A presente edição encerra um ano em que a SASCOM, 
a newsletter SASCOM Web e o hotsite que expõe ambas na Internet contribuíram 
substantivamente para fortalecer a imagem do SAS no mercado. É por todas essas 
razões que, afinados ao core business do SAS – soluções de inteligência analítica para 
vencer nos negócios –, desejamos a você, leitor, um 2008 analítico e competitivo. 

editorialeditorial

Para receber a revista SASCOM, cadastre-se em
www.gusas.com.br/sascom/cadastro/
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20 SeGUROS
Na véspera da hora H
Abertura iminente do mercado de resseguros 
do Brasil amplia possibilidades de negócios  
e evidencia necessidade de aprimorar  
soluções de gestão

24 SOlUÇÕeS
Planejar é preciso
Na terceira parte da matéria sobre  
BPM (Business Performance Management),  
o tema abordado é Planejamento  
e Consolidação Financeira
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destaqueDESTAQUE | FINANÇAS

A
demanda e a ofer-

ta de crédito estão 

crescendo em níveis 

recordes no Brasil. 

O volume total de 

crédito bancário para empresas e 

pessoas físicas registrou expansão 

de 2,9% em agosto e chegou a R$ 

841,5 bilhões. Esse crescimento ele-

vou a participação total do crédito 

no Produto Interno Bruto (PIB) para 

33,1%, o maior percentual desde os 

36,8% de janeiro de 1995. Nos últi-

mos 12 meses, o volume de crédito 

ampliou em 24,8%, segundo o Banco 

Central. A expansão continuou forte 

no início de setembro. Nos seis pri-

meiros dias do mês, apenas o cha-

mado crédito livre, que corresponde 

aos empréstimos não direcionados 

para nenhum segmento específico, 

aumentou 3,3%. Para os analistas 

do mercado, crédito imobiliário, fi-

nanciamento de veículos e cartão de 

crédito são as modalidades que mais 

devem crescer. 

O aumento das operações de cré-

dito é resultado da maior eficiência 

de bancos e financeiras na prestação 

desse serviço. E, ao mesmo tempo, 

traz para essas instituições novas 

oportunidades, desafios e, sobretudo, 

pressão por maior com-

petitividade. O princi-

pal desafio de negócio é 

garantir rapidez e segu-

rança na concessão do 

crédito solicitado. Já a 

competitividade impli-

ca superar concorrentes 

em um segmento alta-

mente complexo que en-

volve uma gama variada 

de riscos. Há os de mer-

cado (prejuízos decor-

rentes de taxas de juros 

e de câmbio, índices e 

preços); os operacionais 

(perdas inesperadas causadas por er-

ros humanos, danos de infra-estru-

tura, falhas de produtos e serviços ou 

mudança no ambiente empresarial) 

e principalmente os riscos específi-

cos da concessão de crédito. Esses 

decorrem de falhas nas três etapas 

fundamentais dessa operação: ava-

liação, monitoramento 

e controle do dinheiro 

emprestado aos clientes.  

Sem contar os riscos que 

não podem ser quanti-

ficados de forma direta, 

como os de adequação 

regulatória, legais e de 

imagem. 
Dois resultados ime-

diatos desse quadro. Ris-

co passa a ser negócio. E 

bancos e financeiras sen-

tem de imediato a neces-

sidade de se equiparem 

para produzir análises 

Demanda crescente por crédito e necessidade de competir em 

setor altamente complexo levam bancos e financeiras a investirem 

US$ 35 milhões em soluções analíticas, só neste ano, no Brasil

PO R OC TAVIO TOSTE S E  S I LVIA AN G E R A M I
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FOCO
ABN AMRO
Uso das soluções do 

SAS desde 1999 para 

gestão de crédito; em 

2006, ampliou para 

database marketing, 

estatísticas e tomada 

de decisões baseadas 

no gerenciamento 

de de risco

Unibanco
O SAS está presente no 

Unibanco ao longo dos 

anos e acompanha 

as inovações em 

inteligência analítica: 

“é fundamental para 

o nosso negócio”. 

sofisticadas de suas imensas bases 

de dados, de modo a reduzir riscos 

e aumentar lucratividade, por meio 

da segmentação minuciosa e precisa 

de suas clientelas, da ordem de mi-

lhões de pessoas físicas e jurídicas. A 

transformação do risco em negócio 

exige a adoção, por parte das insti-

tuições, de um conjunto de processos, 

modelos e tecnologias que conside-

rem o planejamento das finanças, os 

limites de risco e a otimização dos 

recursos disponíveis – em duas pa-

lavras, exige inteligência analítica. 

É isso que bancos e financeiras do 

Brasil têm buscado com investimen-

tos estimados em US$ 35 milhões só 

neste ano. 

Mercado em 
amadurecimento
O volume de investimento reflete 

o amadurecimento do mercado fi-

nanceiro no país. Uma tendência 

que começou em meados dos anos 

90, com a estabilização econômica, e 

ganhou intensidade a partir da déca-

da atual. O vice-presidente executivo 

de gerenciamento de risco do ABN 

Amro Banco Real para a América 

Latina, Renato Pasqualin, observa 

que as crises financeiras externas e 

internas verificadas no período, mais 

as ondas de inadimplência, serviram 

para educar tanto as instituições fi-

nanceiras quanto os consumidores. 

“Ainda há distorções”, acrescenta, 

“como altas taxas de juro e preferên-

cia pelo uso do cheque especial, mas 

os elevados índices de financiamento 

de veículos e imóveis e o maior nível 

de consciência dos consumidores 

quanto aos preços e aos seus direitos 

denotam esse amadurecimento por 

parte dos clientes”.

Da parte das instituições, a evolu-

ção se manifesta no aprimoramento 

dos processos, agora apoiados por 

inteligência analítica. A política de 

crédito julgamental, usada no pas-

sado, levava em conta a experiência 

dos tomadores de decisão de crédito. 

Com base no perfil do inadimplente, 

o mercado, por intermédio de filtros 

de restrição de crédito, montava as 

regras de concessão de crédito. 

Atualmente, os modelos de scoring 

adotados substituem a experiência 

por métodos estatísticos que conse-

guem distinguir melhor o público 

inadimplente do adimplente. Estes 

modelos combinam diversas variá-

veis cadastrais (como por exemplo, 

estado civil, idade, profissão) e de 

histórico de inadimplência, e, a par-

tir dessas combinações, fazem uma 

avaliação da capacidade de crédito 

para cada cliente. “Com base nesta 

ferramenta de decisão analítica é 

possível automatizar e padronizar 

os processos de crédito permitindo 

aos bancos e instituições financeiras 
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 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 pAUTA | INTELLIgENCE MEETINg

E xistem mais pontos em comum 
entre a competitividade nos ne-
gócios e a sustentabilidade eco-

nômica do que supõem as teorias de 
administração. A chave entre uma e 
outra é a inteligência analítica, o desa-
fio das empresas para o futuro. Essa é 
uma das conclusões da quarta edição 
do Intelligence Meeting, promovido 
pelo SAS Brasil em São Paulo, com o 
especialista Thomas Davenport, pro-
fessor de Tecnologia da Informação 
e Negócios do Babson College, nos 
Estados Unidos, e 150 executivos de 
grandes empresas de todo o Brasil. 

Davenport é o criador de importan-
tes conceitos de gestão da atualidade, 
como reengenharia dos processos de 
negócios, gestão do conhecimento, 
economia da atenção e abordagem hu-
mana da gestão da informação. Em seu 
último livro, “Competing on analytics: 
the new science of winning”, ele des-
creve o potencial das decisões basea-
das em fatos e Business Intelligence – a 
revolução do pensamento estratégico. 
Seu trabalho tem sido citado pelo The 
Wall Street Journal, The New York Ti-
mes, Business Week, Fortune e Fast 
Company e publicado, entre outras re-
vistas, pela Harvard Business Review. 

As cinco fases 
Para o especialista, ocorre atualmente 
uma conjunção favorável ao desenvol-
vimento da inteligência analítica, forma-
da pelos seguintes fatores: Tecnologia da 

Informação avançada, massa crítica de 
dados, capacitação suficiente e, sobretu-
do, necessidade comercial de alta com-
petitividade. Para alcançar a inteligência 
analítica, a empresa precisa cumprir oito 
etapas, do inicial dos Relatórios-padrão 
(que mostram apenas o que aconteceu) 
até o  mais avançado da Otimização das 

decisões (que apontam o que de melhor 
pode acontecer para o negócio).

Com base nesse esquema (confira 
quadro na página seguinte), Davenport 
classifica as empresas em cinco fases, con-
forme seu uso da inteligência analítica. 
• A primeira fase • Deficiência Analítica, 
em que a companhia está longe de fazer 
algo analítico, devido a uma imperfei-
ção fatal, seja por falta de alinhamento 
dos executivos com o conceito, seja por 
não possuir os sistemas necessários. 
• A segunda fase • Análises localizadas, 
a organização trabalha as informações, 
mas de forma desconectada. 
• A terceira fase • Aspirações analíticas, 
a empresa procura unir esforços das 
diferentes áreas para alcançar um ob-
jetivo comum, implementando o plano 
estratégico da corporação. 
• A quarta fase • Empresas analíticas, 
quando já contam com pessoal, softwa-
res e arquitetura da informação. Nesse 
estágio, no entanto, ainda se ressente da 
falta de liderança que imprima a consci-
ência analítica. “É preciso um líder com 
paixão pelos dados e pela inteligência 
analítica”, afirmou o especialista. “Em 
minhas pesquisas, notei que as empre-
sas realmente competidoras analíticas 

inteligência e sustentabilidade, 
novo desafio para as empresas

O QUE FAzER COM OS dAdOS
Frases de executivos citadas por Thomas Davenport em sua palestra 
ilustram a importância que as empresas atribuem à inteligência analítica. 

“Nunca jogamos dados fora”, Jeff Bezos, da Amazon

“Acreditar, só em Deus; os outros têm de  
trazer dados”, Barry Beracha, da Sara Lee 

“Nós achamos ou sabemos?”, Gary Loveman, do Harrah ś

Especialista internacional Thomas Davenport e 
150 executivos brasileiros debatem relação entre 
Inteligência Competitiva e Economia Sustentável 
na quarta edição do SAS Intelligence Meeting

davenport: conjunção 
favorável para a 

inteligência analítica
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tinham, além desse líder, muita gente 
inteligente envolvida no projeto. Isso 
não é simples coincidência”. 
• A quinta fase • Competidores Analí-
ticos, a partir do momento que a com-
panhia passa a enxergar a inteligência 
analítica como parte imprescindível de 
sua estratégia.
Casos de sucesso
Para demonstrar que a Competição 
analítica é uma realidade, Davenport 
citou resultados de empresas de vá-
rias indústrias, obtidos com a aplicação 
desse conceito. Em Finanças, os bancos 
varejistas Citi e Bank of América, o de 
investimentos Barclays e a seguradora 
de saúde Humana. Em governo, a Polí-
cia de Nova York, os Hospitais da Virgí-
nia e o Exército americano. Transportes 
e Viagens e Entretenimento contam 
com FedEx, Hilton  e a transportadora 
Schneider como seus competidores 
analíticos. Entre os varejistas, J.C.Penney 
e Best Buy. No setor de Produtos ao 
consumidor, a alimentícia Kraft, a cho-
colateira Mars e a vinícola E&J gallo e 
no de Produtos industriais,  a fabrican-
te de máquinas agrícolas John Deere e 
a cimenteira mexicana Cemex. 

O especialista explicou ainda que o 
conceito de Competição analítica se apli-
ca tanto a empresas estabelecidas quanto 

a organizações que queiram se transfor-
mar e a companhias da nova economia. 

Entre as empresas que se reestrutu-
raram com base na Competição analíti-
ca, mencionou o hotel-cassino Harrah´s, 
de Las Vegas; a rede de supermercados 
Tesco; as operadoras MCI, Rogers, Veri-
zon,  Wireless e Cablecom e os times de 
basebol Oakland Athletic´s e Red Sox, 
o de futebol americano Patriots, o de 
basquete Rockets e o de futebol Milan. 
Já as empresas da nova economia – a fi-
nanceira Capital One, Amazon, google, 
Yahoo e a locadora de DVDs Netflix -, 
Davenport classificou-as como “devora-
doras de números desde o nascimento, 
empresas que já surgiram conscientes 
do valor das análises de dados”.

delta Analítico 
Davenport expôs ainda o conceito de 
Delta Analítico, triângulo que conjuga 
Progresso, Desempenho e Peças para a 
implantação da Competição Analítica. 
Entre as peças, contam-se os Dados (que 
requerem amplitude, integração e quali-
dade); a própria Empresa (o modo como 
gerencia as análises); a Liderança (paixão 
e compromisso da alta gerência com a 
análise); Alvos (que devem ser primeiro 
aprofundados e depois ampliados) e a 
Ação (quando a organização atua com 
base nos resultados das análises).

Nos debates, ficou clara a relação en-
tre inteligência analítica e sustentatibili-
dade. Davenport afirmou que “a susten-
tabilidade é lucrativa ao defender o uso 
racional de recursos naturais” e que análi-
ses avançadas possibilitam a racionalidade 
da gestão. Um dos executivos presentes 
perguntou se o discurso da sustentabi-
lidade não era apenas mais um modis-
mo. A publicitária e consultora Christina 
Carvalho Pinto, do portal Mercado Ético, 
acrescentou que o fato de as bolsas de 
valores já terem criado seus índices de 
sustentabilidade comprova que o merca-
do está convencido da importância dessa 
questão para o futuro das empresas, da 
humanidade e do planeta. n

davenport, Christina Carvalho Pinto  
(portal Mercado ético) e érica Custódio (SAS): 
inteligência analítica e sustentabilidade

AS OITO ETAPAS 
PARA ALCANÇAR 
A INTELIGÊNCIA 
ANALíTICA
•  Relatórios-padrão 

Mostram o que aconteceu

•  Relatórios específicos 
Quantitativos, com o simples 
registro da freqüência  
e da localização dos fatos  
na empresa

•  Mergulho 
Identificando os problemas 
com exatidão

•  Alertas 
Sugerem as ações necessárias

•  Modelos Estatísticos 
Respondem porque 
determinadas situações 
acontecem 

•  Previsões 
Feitas a partir da identificação 
de tendências

•  Análises Preditivas 
Antecipam o que acontecerá 
em seguida

•  Otimização 
Quando a empresa se capacita 
a escolher a melhor ação  
para o negócio
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eM pAUTA | FgV

Parceria entre SAS e Escola de Economia da FGV-SP reforça uso de soluções 
analíticas no mundo dos negócios e prepara profissionais do futuro

C ada vez mais as empresas tomam 
consciência da importância da 
inteligência analítica na tomada 

de decisões. O uso de informações con-
sistentes sobre os clientes, de forma cor-
reta, tornou-se crucial para a realização 
de ações bem-sucedidas, sejam elas co-
merciais ou de marketing. Atento a essa 
tendência, o SAS fecha parceria com a 
Fundação getúlio Vargas de São Paulo. 

O contrato de cooperação, que inte-
gra o Programa Acadêmico do SAS e já 
está em vigor, prevê o uso de soluções 
analíticas nos laboratórios da Escola de 
Economia da FgV-SP, um dos institutos 
de ensino mais conceituados da Améri-
ca Latina. “Estamos integrando o mundo 
acadêmico à realidade do mercado e nos 
aproximando dos profissionais de ou-
tras áreas. Os alunos da FgV – Escola de 
Economia serão os futuros gestores das 
empresas e, trabalhando com eles, esta-
remos ainda mais próximos das áreas de 
negócios das companhias. A aliança com 
a FgV é extremamente importante e ba-
seada nas excelentes perspectivas para 
a área de inteligência analítica”, afirma 
Andrea Szyfer, gerente de Educação do 
SAS para a Região Sul da América Latina 
(Brasil, Chile e Argentina).

Professores, pesquisadores e cerca 
de 1200 alunos dos cursos de graduação 
e pós-graduação da Escola de Economia 
da fundação tiveram acesso, já a partir 
do segundo semestre deste ano letivo, 
às soluções de negócios que são utiliza-
das por executivos de grandes empre-
sas. Trata-se de um conjunto de proces-
sos, modelos e tecnologias para apoiar 
a análise de informações e a simulação 
de cenários, com o objetivo de melhorar 
a eficiência do processo de decisão. 

“Esse cenário exige um profissional 

não apenas qualificado e especializado, 
mas capaz de ter múltipla visão dos pro-
cessos de negócios. Em busca de diferen-
ciais competitivos, redução de custos e 
aumento nas receitas, as companhias pro-
curam integrar as competências de suas 
diferentes áreas. Isso só é possível quando 
o gestor possui um perfil ousado e, para 
isso, são necessários sólidos conhecimen-
tos práticos”, lembra a executiva. 

Para André Portela, professor da Es-
cola de Economia de São Paulo da FgV, 
além de promover a troca de conhe-
cimentos entre os docentes da funda-
ção e o SAS, o convênio dará maior 
flexibilidade aos conteúdos programá-
ticos dos cursos oferecidos, uma vez 
que a grade curricular estará adaptada 
às evoluções do mercado.

“Ricas e versáteis, as soluções do SAS 
ajudam muito nos trabalhos de Econo-
mia Aplicada, para a realização de uma 
série de análises estatísticas e economé-
tricas. Além disso, podem ser aplicadas 
tanto na realização de pesquisas quanto 
como instrumento de ensino. Dessa for-
ma, o aluno pode conhecer, na prática, o 
que ele aprende na teoria”, diz Portela.

De acordo com o professor, muitas 
vezes o estudante só tem contato com 
soluções avançadas e importantes para 
seu conhecimento quando entra no 
mercado de trabalho. “A idéia é que ele 
já saia da FgV apto a utilizar ou mes-
mo a introduzir soluções diferenciadas 
em seu ambiente profissional. Nosso 
aluno vai adquirir habilidade em mais 
um instrumento, o qual seus futuros 
concorrentes não terão acesso – pelo 
menos não da forma sistemática como 
podemos oferecer”, diz.

O Programa Acadêmico do SAS de-
senvolve parcerias com universidades, 
fundações, pesquisadores, professores 
e alunos que envolvem desde o enten-
dimento da universidade como negócio 
até a educação dos alunos, apoio à pes-
quisa e o compartilhamento de conhe-
cimento entre as instituições e o SAS. O 
projeto já conta com a adesão de mais 
de 2 mil instituições de ensino em todo 
o mundo, sendo mais de 30 na região 
sul da América Latina – 25 delas só no 
Brasil. Além da FgV, integram a lista a 
Unicamp (Universidade de Campinas), 
USP (Universidade de São Paulo), Unesp 
(Universidade Estadual Paulista), UFRJ 
(Universidade do Rio de Janeiro), PUC-
RJ (Pontíficia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro) e Universidade de Brasília 
(UNB), entre outras.

“O SAS acredita que estendendo às 
universidades sua experiência de mais 
de 30 anos em práticas de gestão e im-
plementação de soluções customizadas, 
está contribuindo para tornar o futuro 
profissional capacitado e alerta às neces-
sidades corporativas”, diz Andrea. “Quan-
do isso acontece, encurtamos o caminho 
que existe entre o mundo acadêmico e o 
mercado corporativo”, conclui. n

Nova geração de gestores

Portela, da FGV: 
o aluno conhece 
na prática o que 

aprende na teoria
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eM pAUTA | NTT DoCoMo BICC

OBICC é uma maneira de co-
meçar a utilizar o conjunto 
de informações geradas 

pelas soluções de BI (Business In-
telligence) do ponto de vista estra-
tégico. Em uma definição mais deta-
lhada, o BICC é uma abordagem de 
negócios que contempla definição, 
implementação, gestão, acompa-
nhamento e suporte das iniciativas 
de inteligência analítica e BI. 

Empresas como a NTT DoCoMo, 
a maior provedora de telefonia mó-
vel do Japão, estão atentas a isso e 
aproveitam os recursos do BICC para 
enfrentar os desafios de um merca-
do de telefonia celular já saturado.

Para isso, a NTT DoCoMo aderiu 
ao SAS. O objetivo foi aprimorar es-
tratégias que melhorem a satisfação  

do cliente. Pela mesma razão foi cria-
do um BICC (Centro de Competência 
em Inteligência de Negócios), que in-
tegra análise à cultura organizacional 
e reduz o número de reclamações. 

Akira Kubota, diretor do grupo 
de Sistemas de Informação da NTT 
DoCoMo, acredita na eficiência do 
BICC como estrutura organizacional 
no suporte ao uso de BI em toda 
a empresa. Para melhorar o desem-
penho dos negócios, o executivo 
acredita que é fundamental aten-
der prontamente às necessidades 
dos clientes e melhorar o grau de 
satisfação com os serviços presta-
dos. “A melhor forma para alcançar 
a meta é implementar estratégias 
que antecipem as necessidades e 
o comportamento de cada cliente, 

usando para isso soluções analíticas 
sofisticadas”, afirma ele. 

A NTT DoCoMo está usando a so-
lução do SAS e desenvolveu o BICC 
como a estrutura dentro da empresa 
responsável pela promoção do uso da 
Inteligência Analítica em toda a com-
panhia. Os resultados das análises da 
companhia impulsionam o lançamento 
de programas para melhorar a satisfa-
ção do cliente. As ações adotadas no 
ano fiscal de 2005 resultaram em uma 
taxa de reclamação de 0,77%, 0,24% 
inferior em relação ao ano anterior. 
Isso significa uma retenção anual de 
9,9 bilhões de ienes (US$84 milhões), 
considerando 0,24% dos 50 milhões de 
usuários gastando US$ 60,32 em servi-
ços, por pessoa, mensalmente.

O responsável por esses números 
fantásticos foi o BICC. Por trás das 
medidas implementadas está o uso 
da solução para mineração de da-
dos, o data mining – e de outras so-
luções sofisticadas de análise, além 
de um melhor desempenho dos ne-
gócios. “Não basta apenas agregar 
TI à análise, mas é preciso criar uma 
estrutura organizacional que supor-
te toda essa análise”, adverte Kubo-
ta. Ele explica que o BICC surgiu na 
companhia em 2003, como estrutura 
organizacional para suporte à análise 
dos dados e recomendações.

O BICC da empresa é hoje o pró-
prio Departamento de Sistemas de 
Informação. Ele comporta o grupo 
de Análise, responsável pela mine-
ração de dados e outros tipos de 
análises sofisticadas, e o grupo de 
Extração de Dados, que extrai dados 
complexos. O número de funcioná-
rios dos dois grupos chega perto 
de 30 pessoas. A companhia conta 
ainda com o grupo de Desenvolvi-
mento de Data Warehouse. n

BICC – Por que implementar?
Empresas que saem na frente  
ganham vantagem competitiva.  
Veja o exemplo da gigante de telefonia 
móvel no Japão, a NTT DoCoMo

OS CINCO NíVEIS 
Ao planejar e implementar o BICC, o primeiro passo é identificar  
em qual estágio a empresa está. E aonde ela quer chegar no futuro.  
É analisar e planejar o uso da informação nas empresas. Para isso,  
o SAS usa o Information Evolution Model (IEM), que classifica as 
companhias em cinco níveis. 

Nível 1: empresas que usam a informação de maneira individualizada

Nível 2: empresas em que a informação está restrita a departamentos

Nível 3:  empresas que tratam a informação de maneira integrada e com 
perspectiva corporativa

Nível 4: companhias que possuem uma visão de otimização das margens

Nível 5:  empresas capazes de usar o poder analítico do BI para expandir 
as receitas e buscar novas oportunidades de negócios   
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eM pAUTA | PARCERIA SAS ACCENTURE

A quatro mãos
SAS e Accenture unem esforços para expansão das duas empresas nos 
setores de telecom, finanças, varejo e manufatura em todo o mundo

Aparceria SAS/Accenture é um 
sucesso. Confira nas entrevis-
tas de Eduardo Rua, gerente de 

alianças do SAS para o Sul da América 
Latina, e de giancarlo Berry, executivo 
responsável pela prática de CRM na 
Accenture América Latina. Com a par-
ceria, as duas empresas têm a intenção 
de aproveitar novas oportunidades. A 
avaliação é que o mercado de Inteligên-
cia Analítica, pequeno há alguns anos, 
cresça mais rapidamente de agora em 
diante. Ambos os entrevistados con-
cordam que a parceria representa uma 
oportunidade conjunta para as compa-
nhias avançarem nesse mercado. Além 
disso, o acordo tem a chancela dos prin-
cipais executivos das organizações.

• Qual é o objetivo da parceria Accen-
ture/SAS, tendo em vista que a co-
laboração entre as duas companhias 
pode alavancar os negócios em BI e em 
Inteligência Analítica da Accenture, ao 
mesmo tempo em que melhora o desen-
volvimento das soluções SAS?
Eduardo Rua: É uma parceria mui-
to importante para o SAS porque a 
Accenture é um grande integrador de 
sistemas e permite que as duas em-
presas possam desenvolver juntas esse 
segmento. O mercado de soluções de 
inteligência analítica cresce a uma taxa 
muito superior à de outras empresas 
de TI e a oportunidade de negócio 
hoje não é só do software em si, mas 
dos serviços agregados ao redor dele e 
dos próprios negócios. Avaliamos que, 
para cada real investido, há outros dois 
reais de serviços agregados. É um mer-
cado de 1 bilhão de reais.
Giancarlo Berry: Com essa aliança, cria-
mos um nível de relacionamento maior 

no âmbito global. As parcerias globais 
tendem a ser mais efetivas. Temos hoje 
com o SAS um nível de interação mui-
to melhor, o que nos permite replicar 
casos de sucesso globais com ganhos 
para os nossos clientes. Normalmente, 
esses acordos globais aproximam mais 
as companhias parceiras no longo prazo. 
A parceria vai permitir também o desen-
volvimento de soluções em segmentos 
que tem características globais, como 
em telefonia e bancos, por exemplo. 

• Por que a Accenture escolheu o SAS 
(e o SAS escolheu a Accenture) e os 
motivos que levaram as companhias a 
acreditarem que o setores de BI e In-
teligência Analítica apresentarão mais 
crescimento em TI?
Rua: A Accenture é uma empresa líder 
nesse segmento e busca empresas que 
forneçam soluções que possam liderar 
esse mercado, é uma escolha mútua. 
O mercado têm essa necessidade, as-

sim, é um casamento perfeito, bom 
para os dois lados, é uma oportunida-
de conjunta para as duas companhias 
de se complementarem. 
Berry: O SAS é líder no segmento de 
BI e Inteligência Analítica com uma so-
lução consolidada e um forte histórico 
de credibilidade no mercado. O SAS 
tem a mesma dimensão global que a 
Accenture, com histórico de vida longa 
e soluções que atendem às necessida-
des dos clientes. Por isso, estamos uni-
dos nessa parceria. Os setores de BI e 
Inteligência Analítica são alguns dos que 
mais crescem em TI. Fizemos recente-
mente uma pesquisa com 40 executivos 
no Brasil, e mais de 70% responderam 
que seus investimentos seriam feitos 
em áreas ligadas ao aumento de recei-
tas de negócios, na base dos clientes 
existentes. Isso nos leva à conclusão de 
que é preciso trabalhar com BI e CRM 
analítico, conhecer melhor, entender as 
características de comportamento e de 

Berry, da Accenture: 
relacionamento global

Rua, do SAS: 
grande expectativa



sascom  |  11

intenção dos clientes, enfim do que eles 
demandam em produtos e serviços. Isso 
é hoje uma prioridade na agenda dos 
executivos das grandes empresas. É uma 
área muito importante para as organiza-
ções. A realidade do mercado brasileiro 
em geral apresenta hoje um aumento 
exponencial na competitividade pelos 
clientes, é preciso então trabalhar me-
lhor o conceito de retenção. 

• Para o SAS/Accenture, qual é a impor-
tância dessa parceria e que progressos 
ela poderá trazer ao campo da análise 
avançada?
Rua: Esperamos que essa cultura de 
análise avançada se difunda nas em-
presas, e para isso contamos com a 
Accenture, com seu capital humano e 
seus recursos. Nossa intenção é contar 
com pessoas que possam fazer essas 
análises e desenvolver negócios ao 
redor das soluções que estamos co-
mercializando, cada vez mais amigáveis 
para o usuário. Precisamos de pessoas 
que entendam de inteligência analítica 
aliada às soluções de negócios, e isso 
está evoluindo. Temos uma grande ex-
pectativa de que isso aconteça. 
Berry: Hoje, o SAS tem uma base de 
clientes sólida nos mercados brasileiro 
e mundial, possui vários casos de suces-
so e pretendemos propor uma oferta 
de valor para o cliente, alinhada entre 
as duas companhias. Para os clientes, 
o acordo já tem trazido ótimos resul-
tados e eles começam a perceber a 
importância dessa aliança.  

• Qual é o resultado esperado no Bra-
sil, decorrente dessa parceria?  
Rua: O mercado já está crescendo, e 
existem muitas oportunidades nesse 
mercado. Já trabalhamos em conjunto 
em clientes e propostas. Temos, aqui 
no Brasil, negócios concretizados em 
conjunto com resultados positivos 
para ambas as empresas. 
Berry: Para a Accenture e o SAS, deve-
rão ser mais projetos em conjunto. Para 

o mercado, o resultado é um aumento 
nas implementações e produtos ainda 
melhores, com base na experiência das 
duas companhias . Os resultados bene-
ficiam a todos os envolvidos. 

• Existem alguns planos concretos de atua-
ção conjunta no Brasil? Quais são eles?
Rua: O acordo mundial veio formalizar 
o entendimento que ambas as compa-
nhias já mantinham no Brasil. Ele esten-
deu nossos acordos locais e esperamos 
que esta relação continue. O acordo 
tem o objetivo de desenvolver essa 
área no prazo de dois anos. 
Berry: Temos atividades de planeja-
mento conjunto que chamamos de 
Account Plans, nossa freqüência de 
interação é bem alta, e um bom ali-
nhamento em relação aos planos e ob-
jetivos de negócios, freqüente e em 
larga escala, em todos os segmentos 
do mercado. Isso é um sinal de sucesso, 
de que a parceria está evoluindo. Esta-
mos unidos em todos os segmentos, 
mas a parceria é mais abrangente nas 
indústrias de bens de consumo, tele-
com, setor financeiro e  governo. 

• Qual é a tendência observada no 
mercado com relação à demanda por 
Inteligência Analítica por parte das 
companhias e por quê?
Rua: Nos últimos anos, o momento 
econômico apresentava altas taxas de 
inflação e juros significativos. Ainda 
temos barreiras comerciais, impostos 
impraticáveis, mas, aos poucos, es-
sas barreiras vão caindo. No cenário 
globalizado já existe competição em 
todos os ramos de atividade. A inclu-
são das classes C e D no mercado de 
consumo demanda novos produtos e 
serviços. Para atender a esse segmento, 
a indústria investiu em infra-estrutura. 
Isso vale para vários segmentos, que 
investiram em infra-estrutura. Como a 
competição cresceu, é necessário ter 
precisão ao criar produtos e campa-
nhas para esse público.  

Berry: Nossa expectativa é que o 
mercado cresça bem acima dos dois 
dígitos ao ano na América Latina. 

• Para os clientes, qual é a vantagem des-
sa parceria entre as duas empresas?
Rua: Cada vez mais, as pessoas que-
rem ser tratadas como únicas. Isso 
estimula as empresas a fazerem in-
vestimentos maiores, para entender 
seus clientes. Elas procuram de-
senvolver produtos melhores com 
custos apropriados, criando a expe-
riência de exclusividade para o con-
sumidor. Por isso, nos três últimos 
anos, esse mercado vem crescendo 
rapidamente e nossa parceria vêm 
atender esta necessidade.  
Berry: O mercado demanda alto 
nível de agilidade e de crescimento 
de escala, em um timing acelerado e 
com a expectativa de que o forne-
cedor tenha expertise para conduzir 
aquele projeto. Com a parceria, te-
mos muito mais condições de criar 
essa resposta ao mercado, em quali-
dade e experiência. 

• Como o anúncio da parceria foi recebido 
no mercado brasileiro e internacional?
Rua: O mercado recebeu muito 
bem. A parceria acontece no dia-
a-dia, desenvolvendo negócios em 
conjunto e procurando abrir ou-
tros acordos. As culturas das duas 
empresas são muito parecidas e se 
somam, uma vez que estamos vol-
tados para atender as necessidades 
de negócios dos clientes.
Berry: A parceria foi recebida de for-
ma extremamente positiva. Somos 
duas grandes empresas, com histó-
rico de sucesso no mercado de CRM 
analítico. Oferecemos conjuntamen-
te a melhor proposta de valor em BI 
e Inteligência Analítica. Quando duas 
empresas com esse perfil se unem, a 
tendência é obtermos um resultado 
ainda melhor. Acredito muito nos be-
nefícios desta parceria. n
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A s soluções e as tecnologias de 
inteligência analítica precisam 
sair dos fundos das lojas de 

varejo e chegar às mesas de direção 
das redes varejistas para garantir o lu-
cro dos acionistas em um cenário de 
mudanças complexas e vertiginosas. 
Preço é elemento crucial no varejo – 
um aumento médio de 10% nos pre-
ços pode levar a ganhos de até 100% 
nas margens de lucro.  

Essas foram as principais afirmações 
da vice-presidente mundial de Práti-
cas de Varejo do SAS, Lori Schafer, no 
evento “Inteligência Analítica aplicada 
ao Varejo”, promovido em setembro, 
em São Paulo, pelo SAS Brasil. O en-
contro teve o apoio do Instituto para 
o Desenvolvimento do Varejo (IDV).

Lori citou alguns benefícios que 
podem ser alcançados pelo uso das 
soluções SAS frente aos principais de-
safios do varejo:
w Planejamento de estoque  
adequado ao perfil de cada loja: 
economia de 17% em estoques; aumen-
to de 24% em EBIT (lucro antes do pa-
gamento de impostos e taxas); e mais 
de US$ 200 milhões em economia.

w Previsão de demanda: 
redução de 10% nos erros de previsão; 
3% de redução da perda de vendas por 
falta de mercadorias; e redução de 70% 
do volume de estoque. 
w Otimização de espaço: 
aumento de 7,4% das vendas; ganho de 
1.8 pp na margem de lucro bruto; e redu-
ção de 19% da mão-de-obra das lojas.
w Otimização de preços: 
3.1 pp de ganho na margem de lucro bru-
to; aumento de 91% no lucro anual pré-
impostos e 5 pp de ganhos em EBIT. 
w Otimização de tamanhos: 
1% de redução em falta de estoque; 0.3 

pp de aumento da margem de lucro 
bruto e 10% de ganho em lucros antes 
de impostos. 

Lori destacou que as soluções para 
varejo do SAS estão agrupadas nas se-
guintes categorias:
w Customer Intelligence: ajuda o va-
rejista na identificação, aquisição, ati-
vação e retenção dos clientes mais  
lucrativos.
w Merchandise Intelligence: apóia o 
varejista na  proteção de suas margens, 
ganhando a fidelidade de seus clientes – 
através de planos de merchandise, sorti-
mento, preços, promoções e alocações.
w Operational Intelligence: possibilita 
que o varejista atenda seus clientes de 
forma mais eficiente e rentável.
w Performance Intelligence: provê ao 
varejista a habilidade para análise, pre-
visão e maximização de lucros – moni-
torando custos e performance, no ali-
nhamento de suas unidades com foco 
nos objetivos comuns da empresa.

Em seguida, Lori apontou o preço 
como o ponto nevrálgico do setor. 
Comparou aumento de preços com os 
de outros itens e seu reflexo no lucro 
(Confira no quadro). n

eM pAUTA | VAREJO

Soluções a serviço do varejo
Aumento de 10% em preços gera aumento de lucro de até 100%

OTIMIzAÇãO dE FATURAMENTO
Preço é uma dos principais alavancas de lucro do varejo

ALAVANCA ORIgINAL DEPOIS DE LUCRO NOVO 
DE LUCRO  MUDANçA DE 10% ORIgINAL LUCRO     

Preço $ 100 MM $ 110 MM $ 10 MM $ 20 MM

Custo Unitário $ 50 $ 45 $ 10 MM $ 15 MM 

Vendas $ 100 MM $ 110 MM $ 10 MM $ 13 MM

Custos fixos $ 20 MM $ 18 MM $ 10 MM $ 12 MM

100%

50%

30%

20%

10% dE MUdANÇA EM... GERA AUMENTO NO LUCRO dE...

• Estimativas ilustrativas baseadas em margem bruta de 50% e custos variáveis fora produto a 20% das vendas

Lori, do SAS Mundial: 
Inteligência Analítica tem  
ir para a mesa da diretoria
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eM pAUTA | IDC

Empresas de telecomunicações, 
redes de varejo e instituições 
financeiras, pressionadas pela 

competitividade acirrada de seus mer-
cados, experimentam uma demanda 
crescente de soluções analíticas. E um 
contingente expressivo dessas organi-
zações é cliente SAS. A conseqüência 
direta desses dois fatores é o cresci-
mento apontado pela IDC no estudo 
Business Intelligence and Analytics 
Tracker 2007, que aponta a companhia 
como líder no mercado brasileiro de 
inteligência analítica. 

“A demanda por soluções e servi-
ços em inteligência analítica cresceu 
no país nos seis primeiros meses des-
te ano”, observa o presidente do SAS 
Brasil e Região Sul da América Latina, 
Milton Isidro. “No primeiro semestre 
de 2007, fechamos 35% a mais de con-
tratos do que no mesmo período do 
ano passado”, completa. 

Em setores como o financeiro e o 
de operadoras de telecomunicações, o 
SAS praticamente domina a oferta de 
soluções analíticas, que se tornaram pa-
drão. No segmento de CRM Analítico, 
é líder isolado pelo quarto ano conse-
cutivo, com 38% de market share. De 
acordo com a IDC, o SAS registrou 17,5% 
de participação no mercado no ano 
passado, o que significa a maior taxa 
entre os líderes de Business Analytics. 

No segmento de Data Access, Analy-
sis and Delivery (Business Intelligence), 
novamente o SAS teve um desempe-
nho melhor do que os concorrentes e 
detém uma fatia de aproximadamente 
20% do mercado nacional para essas 
soluções, segundo a pesquisa.

BA: conjunto de soluções
O estudo da IDC define Business Ana-
lytics como o conjunto de soluções 
para suportar a tomada de decisão. 
São elas:  
z  CRM Analítico, que trata da análise avan-

çada (segmentação, cross-sell, re ten-
ção) dos dados gerados pelas transa-
ções de relacionamento com clientes. 

z  BPM (ou Business Performance Mana-
gement), que compreende soluções 
de gestão da performance corpo-
rativa como gestão de Indicadores 
(Balanced Scorecarding, Six Sigma), 
Planejamento e Consolidação Finan-
ceira, Orçamentação, Custeio por 
Atividade, entre outros. 

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

z  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 siste-
mas para a apresentação de análises e 
consolidação das informações integra-
das (Relatórios, Portais, Filtros).

Fornecedor completo
Para o gerente de Inteligência de Mer-
cado do SAS, Rui Bueno, o BA é “uma 
tendência mundial que o Brasil está 
acompanhando em pé de igualdade”. O 
ganho contínuo de market share pelo 
SAS no país resulta de dois fatores: o 
amadurecimento da cultura da inteli-
gência analítica e o reposicionamen-
to realizado pelo SAS há quatro anos, 
como fornecedor completo. 

Líder mundial
Mas a liderança do SAS não ocorre ape-
nas no Brasil. De acordo com a IDC, no 
estudo “Worldwide Business Analytics 
Software 2006 Vendor Shares and 
2007-2011 Forecast”, que reflete o uso 
de aplicações analíticas e de previsões 
de vendas, o SAS obteve o crescimen-
to mais expressivo entre os maiores 
fornecedores mundiais de Inteligência 
Analítica. (Veja o quadro) n

líder nacional e internacional
Estudos  da IDC destacam crescimento expressivo 
do SAS no mercado brasileiro e mundial de 
soluções de análise e inteligência para os negócios

RESULTAdOS

NO BRASIL

17,5%Participação  
no mercado

38%CRM Analítico 
(pelo 4º ano)

20%Data Access, Analysis 
and Delivery (BI)

NO MUNdO

8,2%Participação  
no mercado

US$ 19.3Mercado mundial 
em 2006 (bilhões)

Rui Bueno, do SAS: crescimento reflete 
amadurecimento da cultura analítica
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destaqueDeSTAqUe | FINANçAS

A
demanda e a ofer-
ta de crédito estão 
crescendo em níveis 
recordes no Brasil. 
O volume total de 

crédito bancário para empresas e 
pessoas físicas registrou expansão 
de 2,9% em agosto e chegou a R$ 
841,5 bilhões. Esse crescimento ele-
vou a participação total do crédito 
no Produto Interno Bruto (PIB) para 
33,1%, o maior percentual desde os 
36,8% de janeiro de 1995. Nos últi-
mos 12 meses, o volume de crédito 
ampliou em 24,8%, segundo o Banco 
Central. A expansão continuou forte 
no início de setembro. Nos seis pri-
meiros dias do mês, apenas o cha-
mado crédito livre, que corresponde 
aos empréstimos não direcionados 
para nenhum segmento específico, 
aumentou 3,3%. Para os analistas 
do mercado, crédito imobiliário, fi-
nanciamento de veículos e cartão de 

crédito são as modalidades que mais 
devem crescer. 

O aumento das operações de cré-
dito é resultado da maior eficiência 
de bancos e financeiras na prestação 
desse serviço. E, ao mesmo tempo, 
traz para essas instituições novas 
oportunidades, desafios e, sobretudo, 
pressão por maior com-
petitividade. O princi-
pal desafio de negócio é 
garantir rapidez e segu-
rança na concessão do 
crédito solicitado. Já a 
competitividade impli-
ca superar concorrentes 
em um segmento alta-
mente complexo que en-
volve uma gama variada 
de riscos. Há os de mer-
cado (prejuízos decor-
rentes de taxas de juros 
e de câmbio, índices e 
preços); os operacionais 

(perdas inesperadas causadas por er-
ros humanos, danos de infra-estru-
tura, falhas de produtos e serviços ou 
mudança no ambiente empresarial) 
e principalmente os riscos específi-
cos da concessão de crédito. Esses 
decorrem de falhas nas três etapas 
fundamentais dessa operação: ava-

liação, monitoramento 
e controle do dinheiro 
emprestado aos clientes.  
Sem contar os riscos que 
não podem ser quanti-
ficados de forma direta, 
como os de adequação 
regulatória, legais e de 
imagem. 

Dois resultados ime-
diatos desse quadro. Ris-
co passa a ser negócio. E 
bancos e financeiras sen-
tem de imediato a neces-
sidade de se equiparem 
para produzir análises 

Demanda crescente por crédito e necessidade de competir em 
setor altamente complexo levam bancos e financeiras a investirem 
US$ 35 milhões em soluções analíticas, só neste ano, no Brasil
PO R OC TAVIO TOSTE S E  S I LVIA AN G E R A M I
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FOCO
ABN AMRO
Uso das soluções do 
SAS desde 1999 para 
gestão de crédito; em 
2006, ampliou para 
database marketing, 
estatísticas e tomada 
de decisões baseadas 
no gerenciamento 
de de risco

Unibanco
O SAS está presente no 
Unibanco ao longo dos 
anos e acompanha 
as inovações em 
inteligência analítica: 
“é fundamental para 
o nosso negócio”. 

A boA relAção 
risco e retorno
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sofisticadas de suas imensas bases 
de dados, de modo a reduzir riscos 
e aumentar lucratividade, por meio 
da segmentação minuciosa e precisa 
de suas clientelas, da ordem de mi-
lhões de pessoas físicas e jurídicas. A 
transformação do risco em negócio 
exige a adoção, por parte das insti-
tuições, de um conjunto de processos, 
modelos e tecnologias que conside-
rem o planejamento das finanças, os 
limites de risco e a otimização dos 
recursos disponíveis – em duas pa-
lavras, exige inteligência analítica. 
É isso que bancos e financeiras do 
Brasil têm buscado com investimen-
tos estimados em US$ 35 milhões só 
neste ano. 

Mercado em 
amadurecimento
O volume de investimento reflete 
o amadurecimento do mercado fi-
nanceiro no país. Uma tendência 

que começou em meados dos anos 
90, com a estabilização econômica, e 
ganhou intensidade a partir da déca-
da atual. O vice-presidente executivo 
de gerenciamento de risco do ABN 
Amro Banco Real para a América 
Latina, Renato Pasqualin, observa 
que as crises financeiras externas e 
internas verificadas no período, mais 
as ondas de inadimplência, serviram 
para educar tanto as instituições fi-
nanceiras quanto os consumidores. 

“Ainda há distorções”, acrescenta, 
“como altas taxas de juro e preferên-
cia pelo uso do cheque especial, mas 
os elevados índices de financiamento 
de veículos e imóveis e o maior nível 
de consciência dos consumidores 
quanto aos preços e aos seus direitos 
denotam esse amadurecimento por 
parte dos clientes”.

Da parte das instituições, a evolu-
ção se manifesta no aprimoramento 
dos processos, agora apoiados por 

inteligência analítica. A política de 
crédito julgamental, usada no pas-
sado, levava em conta a experiência 
dos tomadores de decisão de crédito. 
Com base no perfil do inadimplente, 
o mercado, por intermédio de filtros 
de restrição de crédito, montava as 
regras de concessão de crédito. 

Atualmente, os modelos de scoring 
adotados substituem a experiência 
por métodos estatísticos que conse-
guem distinguir melhor o público 
inadimplente do adimplente. Estes 
modelos combinam diversas variá-
veis cadastrais (como por exemplo, 
estado civil, idade, profissão) e de 
histórico de inadimplência, e, a par-
tir dessas combinações, fazem uma 
avaliação da capacidade de crédito 
para cada cliente. “Com base nesta 
ferramenta de decisão analítica é 
possível automatizar e padronizar 
os processos de crédito permitindo 
aos bancos e instituições financeiras 

sascom  |  15
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otimizarem a relação risco x recom-
pensa”, afirma Ródnei Bernardino 
de Souza, da área de crédito e risco 
do Unibanco.

normas 
regulatórias 
A natureza volátil do mercado finan-
ceiro no atual modelo internacional 
mais a necessidade de solvência para 
assegurar a liquidez – base do negó-
cio de finanças – impõem ao setor a 
obrigatoriedade de se submeter a re-
gulações internacionais, como as leis 
Basiléa II e Sarbane-Oxley (SOX), 
entre outras. O Comitê Basiléa 
(composto pelos bancos centrais dos 
países que integram o G-10) deter-
mina que as instituições financeiras 
mantenham políticas de contingên-
cia e de planejamento e estruturas 
específicas para a gestão de risco. E 
estabelece três pilares: Capital Mí-
nimo (adequação do capital próprio 
do banco ao risco por ele assumido); 
Supervisão Bancária (supervisão fo-
cada em processos e modelos para o 
aumento da qualidade da adminis-
tração bancária e maior abrangência 
e sinergia no processo de fiscaliza-
ção); e Transparência (disciplina da 
qualidade das informações liberadas 
para o mercado, por meio da padro-
nização dos procedimentos contá-
beis e maior homogeneidade na di-
vulgação dessas informações). 

A Europa saiu na frente ao adotar 
os procedimentos mais rigorosos de 
Basiléa II. O Brasil definiu, no fim de 
agosto, que começa a seguir as nor-
mas básicas dessa legislação a partir 
de 1º de julho de 2008. A decisão é 
resultado de debates entre as auto-

ridades monetárias e as instituições 
financeiras. A migração desse nível 
1 para o 2 está prevista para 2011. 
De acordo com Pasqualin, do ABN 
Amro, a adoção gradativa é a mais 
adequada. Ele observa ainda que a 
recente crise do mercado imobiliário 
americano foi uma boa demonstra-
ção da eficácia de Basiléa II. “Perdeu-
se mais do que nas crises anteriores, 
mas o mercado chacoalhou menos”, 
define. Ródnei, do Unibanco, acredi-
ta que essa regulação internacional 

“incentiva o sistema financeiro bra-
sileiro a melhorar a gestão de risco 
de crédito permitindo a alocação de 
capital de acordo com o risco de cada 
uma das carteiras”.

 
Demanda 
crescente
A necessidade de se adequarem às re-
gulações financeiras internacionais 
é outro fator a aumentar a demanda 
das instituições financeiras por solu-
ções analíticas avançadas. A solução 
de gerenciamento de risco operacio-
nal do SAS é a única que integra aná-
lise de dados e relatórios regulatórios, 
imprimindo maior transparência aos 
processos. No mundo todo, mais de 
200 instituições financeiras usam 
soluções do SAS para gerenciamento 
das suas operações de risco, incluin-
do a de crédito. A previsão é que as 
soluções para o setor crescerão 25% 
ao ano nos próximos cinco anos. Só 
na Região Sul do SAS, que inclui 
Brasil, Argentina e Chile, a área de 
finanças representou mais de 40% 
das vendas no ano passado. 

Há outros dois fatores conver-
gentes. Um é a capacidade das solu-

ções SAS de anteciparem tendências 
de forma precisa, proporcionando a 
melhor decisão. O que se tem hoje 
no mercado são soluções que pro-
porcionam o acompanhamento de 
cenários já existentes. Por utilizar 
estatística, a inteligência analítica 
permite o controle e a previsibilida-
de da operação das organizações. O 
segundo fator é o compartilhamento 
de conhecimento. Todos os projetos 
são realizados em conjunto com 
gestores e tomadores de decisão 
das empresas, unindo esforços das 
diferentes áreas em torno de um ob-
jetivo comum. 

Essas duas características refor-
çam a liderança do SAS nesse seg-
mento, onde se posicionou de forma 
pioneira há 30 anos no mundo e há 11 
no Brasil. Análise recente da Chartis, 
empresa global de pesquisa do mer-
cado de tecnologia de risco, reconhe-
ceu pela terceira vez consecutiva o 
SAS como um dos líderes em solu-
ções para gerenciamento de risco 
operacional. O estudo “Operational 
Risk Management Systems 2007” é 
o relatório especializado mais inde-
pendente desse mercado e lista os 
fornecedores que oferecem soluções 
completas capazes de atender tanto 
as demandas regulatórias quanto o 
incremento à competitividade.  

A mesma pesquisa apontou que 
aplicações de risco operacional de-
vem movimentar mais de US$ 1 bi-
lhão até 2011. Por ter presença global 
e estar mais bem posicionado nesse 
mercado, o SAS leva vantagem. Para 
essas instituições, principalmente as 
grandes, é fundamental ter uma pla-
taforma única que proporcione um 

DeSTAqUe | FINANçAS

“Sem os modelos que criamos com o SaS, não seria 
possível trabalhar nossa base de quatro milhões de 
clientes como trabalhamos” – renAto PAsquAlin, Abn-AMro
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bom fluxo de dados, resultando num 
conhecimento profundo das suas in-
formações.  O SAS foi o primeiro for-
necedor de soluções analíticas a per-
ceber isso e a se alinhar ao conjunto 
regulatório como as resoluções 3.380, 
3.081, 2.554 e SOX, entre outras. 

ABN AMro

Usuário SAS há oito anos, o ABN 
Amro Banco Real implementou sua 
primeira plataforma de inteligência 
analítica depois de tomar, em 1998, 
a decisão estratégica de investir na 
ampliação da oferta de crédito. De 
lá para cá, o banco tem visto suas 
carteiras crescerem a médias supe-
riores às do mercado. “Agora, a cada 
trimestre, nossos acionistas estão 
muito satisfeitos com os resultados 
absolutamente consistentes com 
nossas previsões”, comemora o vice-
presidente de gerenciamento de ris-
co para a América Latina, Renato 
Pasqualin. “Só conseguimos dar o 
salto qualitativo no entendimento 
do cliente e da formulação de estra-
tégias depois que implementamos as 
soluções do SAS”.

Em 2006, o ABN Amro 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. A implementação começou 
em março com previsão para termi-
nar em outubro. Antes mesmo dessa 
ampliação, no entanto, os gestores já 
haviam constatado os benefícios da 
solução. “Ações de massa que levá-
vamos até seis meses para realizar 
passaram a ser feitas em dois me-
ses e, depois, em até uma semana”, 
entusiasma-se Pasqualin.

Para o executivo, uma das gran-
des vantagens das soluções SAS é 
trafegar sobre vários tipos de am-
biente, com flexibilidade de lin-

guagem que permite a extração e 
o tratamento dos dados e, a partir 
disso, a formulação das estratégias 
de negócio.  “Medimos as carteiras 
sob vários aspectos, da rentabilidade 
ao crescimento de receita, controle 
de perda. Cruzamos dados internos 
da organização com os de mercado e 
conseguimos entender a dinâmica do 
setor”, acrescenta o executivo. O co-
nhecimento maior do mercado e dos 
perfis de clientes possibilita políticas 
de preço flexíveis e ações intensivas 
de fidelização. “Sem os modelos que 
criamos com o SAS”, observa Pas-
qualin, “não seria possível fazer isso 

sobre nossa base de quatro milhões 
de clientes”. 

Crescimento sustentável
O executivo concorda com as avalia-
ções do mercado de que as modalida-
des de veículos, imóveis e cartão de 
crédito são as que apresentam maior 
potencial de crescimento. Destaca a 
atuação do ABN no setor automo-
bilístico e imobiliário, por meio da 
financeira Aymoré, que opera tam-
bém nos segmentos moveleiro e de 
turismo, em parceria com varejistas 
que formam uma rede de mais de 10 
mil pontos de atendimento. Especifi-

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. 

• 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 funcioná-
rios, mais de 1,9 mil agências e PABs (Postos de Atendimento Bancário) e 
6,9 pontos de venda em todo o País.

www.bancoreal.com.br

Pasqualin, do ABN AMRO: 
Agora, de três em três meses, 
nossos acionistas pulam de 
alegria com a consistência entre 
nossas previsões e resultados 
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camente quanto ao setor imobiliário, 
Pasqualin cita as normas e parcerias 
do banco que privilegiam as soluções 
de construção que valorizem a eco-
nomia de energia e o uso racional de 
recursos naturais, dentro do conceito 
de responsabilidade ambiental. 

UNiBANCo

O Unibanco avalia que o mercado de 
crédito no Brasil vai crescer nos pró-
ximos anos. E está convencido de que 
para competir nesse mercado, terá 
de manter os investimentos em aná-
lises preditivas. “É preciso ter pro-
cessos inteligentes, padronizados e 
automatizados para todas as fases do 
ciclo de crédito – concessão, gestão 
de portfólio e cobrança”, afirma Ród-
nei Bernardino de Souza, da área de 
crédito e risco do Unibanco.  “A mo-
delagem estatística é fator crítico de 
sucesso para o aumento da eficiência 
dos processos em todas as fases do 
ciclo de crédito”, acrescenta. 

Além da necessidade de rapidez 
e eficiência, a diversidade do setor 
reforça a demanda por soluções de 
inteligência analítica. O mercado de 
crédito, que já abrangia as carteiras 
imobiliária e de veículos e cartão 
de crédito, passou a contar recen-
temente com o crédito consignado 
para funcionários públicos e apo-
sentados e o público de baixa renda. 

“É preciso entender a necessidade de 
crédito dos clientes para preparar a 
melhor oferta para esses públicos. 
Com a inteligência analítica, é pos-
sível segmentar a base de clientes 
para fazer ofertas para cada perfil”, 
analisa Ródnei. 

Público de baixa renda
Um desses perfis é o do público de 
baixa renda. Os bancos têm pres-
tado mais atenção ao segmento: o 
acesso ao crédito para esse público 
demanda mecanismos específicos 

e produtos diferenciados. O Uni-
banco realiza pesquisas qualitati-
vas e quantitativas para identificar 
suas necessidades. Existem grupos 
de trabalho específicos para essa 
população, para verificar como ela 
gera renda, na maioria das vezes in-
formal. “Entender essa dinâmica é 
fundamental para que os bancos e as 
financeiras estejam preparados para 
atender as suas necessidades e, para 

fazer isso, é preciso usar a inteligên-
cia analítica”, diz ele. 

“Trata-se de um mercado muito 
promissor. Tem de saber trabalhar 
e entender esse mercado com pro-
fundidade”, aponta. Uma das ações 
do Unibanco nesse sentido são as 
parcerias, em diferentes modelos de 
negócios, com instituições varejistas 
líderes de mercado, que atuam há 
muitos anos nesse segmento. n

PERFIL

UNIBANCO

• Fundado em 1924, o Unibanco é o mais antigo e um dos maiores ban-
cos privados do país. 

• Proporciona à sua base de clientes individuais e corporativos uma va-
riada gama de serviços e produtos financeiros.

• As atividades do Unibanco compreendem as áreas de Varejo e Ataca-
do bancário, Seguros e Previdência e gestão de Patrimônios.

• O Unibanco foi a primeira instituição da América Latina a figurar no 
Balanced Scorecard Hall of Fame, título reservado às empresas que se 
destacam na implementação do Balanced Scorecard. O reconhecimen-
to foi concedido, em agosto de 2003, pela Balanced Scorecard Collabo-
rative, Inc., empresa criada pelos doutores da Harvard Business School 
que conceberam o modelo, Robert S. Kaplan e David P. Norton.

www.unibanco.com.br

Ródnei, do Unibanco: Soluções 
de inteligência analítica com 
automação otimizam o risco x 
recompensa nas análises de crédito



Às vezes, o albatroz dorme enquanto voa.

Nem sempre ele pode avistar o que está pela frente.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS, VOCÊ PODE.

SAIBA COMO: www.sas.com/br/vocepode
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U
m monopólio de 
quase seis décadas 
está prestes a aca-
bar, de fato. Du-
rante 57 anos, des-

de sua fundação em 1939 até 1996, 
o Instituto de Resseguros do Brasil 
(IRB), empresa de capital misto 
(51% estatal e 49% privado), deteve 
o controle do mercado de resseguros 
no Brasil. Em 96, a Emenda Consti-
tucional 13 extinguiu o monopólio. O 
IRB foi incluído no Plano de Deses-
tatização em 97. Mas tanto a privati-
zação da entidade quanto a abertura 
efetiva do mercado de resseguros se 
arrastaram por mais dez anos, em 
discussões no Congresso.  

Após essa década de espera, as 
seguradoras se preparam para o 
fim efetivo desse monopólio, pre-

visto para o início de 2008. O fato 
de a regulamentação ainda não estar 
totalmente pronta não impede que 
as empresas do setor se preparem 
para a nova fase que se anuncia, 
mais competitiva e dinâmica. Além 
disso, com o fim da intermediação 
do IRB, os contratos poderão ser 
firmados diretamente com resse-
guradoras do exterior. Com essas 
duas novidades, o governo acredi-
ta que pode haver uma redução no 
preço do resseguro (utilizado para 
cobrir riscos que estão além da 
capacidade de cobertura das segu-
radoras, como obras de metrô e a 
construção de plataformas petrolí-
feras) e, em conseqüência, do seguro.  
O presidente da Comissão de Pro-
cessos e TI da Federação Nacional 
das Empresas de Seguros Privados 

e de Capitalização (Fenaseg), Sidney 
Dias da Silva, acredita que o setor 
deverá enfrentar vários desafios nos 
próximos anos. “Estamos passando 
por modificações em várias áreas: nas 
finanças, com a queda na taxa de ju-
ros; nos consumidores, que têm cada 
vez mais acesso à informação e utili-
zam múltiplos canais para chegar até 
ela; nas operações, com as mudanças 
demográficas e do meio ambiente; 
e nos novos tipos de riscos. É preci-
so um olhar mais amplo tanto para 
dentro de casa, quanto para o mer-
cado”, acredita Sidney Dias.

na véspera  
DA horA h
Abertura iminente do mercado de resseguros 
do Brasil amplia possibilidades de negócios 
e evidência necessidade de as seguradoras 
aprimorarem suas soluções de gestão, em 
especial as de inteligência analítica 
PO R OC TAVIO TOSTE S E  S I LVIA AN G E R A M I
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Ele aponta que o mercado de res-
seguro no Brasil mudará bastante, em 
todos os aspectos. “Embora o resse-
guro seja definido, de forma simples, 
como o seguro que as seguradoras 
adquirem para si mesmas, o tema in-
teressa também aos clientes corpora-
tivos das seguradoras: empresas com 
riscos vultosos, por exemplo, querem 
conhecer mais sobre os mecanismos 
de resseguro que serão utilizados 
pelas seguradoras para a gestão dos 
riscos subscritos”, acrescenta.

Silva espera também mudanças 
no relacionamento entre segurado-

ras e resseguradores: “Essa mudança 
começa no fornecimento de dados e 
informações sobre a companhia se-
guradora - suas linhas de produtos 
e seus processos de subscrição, de 
regulação de sinistros, de auditoria, 
de controles internos, de gestão de 
provisões e sobre a sua governança”, 
explica. Por outro lado, acrescenta 
que as seguradoras estão buscando 
conhecer muito bem os ressegurado-
res internacionais, avaliando aspectos 
fundamentais para o estabelecimen-
to de parcerias, como as respectivas 
classificações de risco de solvência, 

feitas por agências especializadas 
internacionais. Nos processos de 
sustentação aos negócios, Silva tam-
bém aguarda mudanças. “Mudando 
os processos, mudam também os 
sistemas informatizados utilizados 
para dar suporte a esses processos. 
O efeito da mudança do resseguro 
se propaga por toda a estrutura das 
companhias”, analisa.

demanda maior por  
Inteligência Analítica

“Acreditamos que o uso de soluções 
de BI se intensificará entre as com-

OS dESAFIOS  
dO NOVO  
MERCAdO  
àS SEGURAdORAS

Lista dos principais desafios 
que as seguradoras enfrentam 
com as atuais mudanças no 
cenário brasileiro, apresentada 
pela diretora da Fenaseg, Maria 
Elena Bidino:

•  Desenhar e estabelecer seu 
programa de resseguros

•  Administrar e gerenciar o 
programa

•  Interagir com mais de um 
ressegurador e/ou corretor 
de resseguro

•  Recuperar perdas de mais de 
um ressegurador

•   Enfrentar os problemas 
devidos à não recuperação 
por insolvência do 
ressegurador, pela inexistência 
da cobertura de resseguro ou 
por disputas legais

•   Cumprir com requerimentos 
legais que exigem uma 
garantia na colocação  
do resseguro
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panhias de seguro”, diz Silva. Para 
ele, isso já está acontecendo, como 
parte da preparação das empresas 
para o novo cenário do mercado. E 
deverá se intensificar nos próximos 
anos, acompanhando o amadure-
cimento das equipes que atuarem 
nesse mercado já em expansão. Sil-
va identifica que hoje o mercado de 
seguros demanda soluções capazes 
de ajudar na criação de bases homo-
gêneas que reflitam a experiência 
das companhias com a operação de 
diferentes produtos, tipos de risco e 
clientes. Também observa forte inte-
resse em soluções voltadas para seg-
mentação, identificação de padrões, 
agregação, visualização e apresenta-
ção de dados. 

As soluções de Inteligência Analí-
tica serão de fundamental importân-
cia para definir os preços dos seguros 
nesse novo cenário e, principalmente, 
indicar o lançamento de novos pro-
dutos, o que pode ser um diferencial 
competitivo importante. A mineração 
de dados é um instrumento que pode 
ser usado para conhecer o cliente, seus 
desejos e necessidades, valendo-se da 
sua característica de granularidade. O 
recurso também é útil na otimização 
do estabelecimento de preço. 

Foi justamente essa característica 
que atraiu a atenção da norte-ameri-

A Chubb Seguros foi fundada em 1882 em Nova Iorque e iniciou 
suas atividades com seguros marítimos. Em menos de dez anos, 
ampliou seus negócios também aos seguros comerciais e pessoais. 
Opera nas principais cidades do mundo em mais de 33 países com 
132 escritórios. Com sede em Nova Jérsei, EUA, é hoje uma das 
maiores seguradoras norte-americanas. No Brasil, a Chubb iniciou 
suas operações em 1973 e hoje, com matriz em São Paulo, mantém 
sucursais em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e 
Porto Alegre. 

A seguradora conta com a inteligência analítica do SAS para 
vender seus produtos aos clientes corretos e para desenvolver 
novos produtos de acordo com as necessidades dos clientes. Além 
disso, usa inteligência analítica para beneficiar ainda mais sua base de 
clientes. “Contamos com o SAS como recurso estratégico em quatro 
áreas-chave da companhia: segmentação de clientes, prospecção 
e avaliação de mercado e qualidade de dados”, relata Jeff Hoffman, 
vice-presidente sênior de Inteligência de Marketing.

O principal desafio de negócios da seguradora era desenvolver e 
comercializar produtos especializados para atender às necessidades 
dos clientes. Com o SAS, a companhia pôde acessar dados de fontes 
internas e externas e analisá-los. “O SAS converte os dados brutos 
em informação útil e nos ajuda a obter resultados consolidados”, 
aponta Hoffman. 
 
Tomada de decisões com confiança 
Hoje é comum colecionadores de arte, proprietários de negócios 
do segmento SMB e profissionais de indústrias específicas buscarem 
alternativas especiais de seguros. Enquanto a exigência para apólices 
especializadas está em crescimento, a chave para os setores de 
marketing e vendas ainda está na capacidade de segmentar e de 
promover análises de dados cada vez mais precisas. E é com isso que 
a Chubb Seguros conta, ao adotar as soluções do SAS. 

O grupo Chubb começou a usar as soluções de inteligência 
analítica do SAS em 2001. Naquela época, o grupo de seguro 
pessoal da companhia  forneceu listas de possíveis clientes a 
agentes independentes, com base nas análises de dados do SAS. Os 
resultados foram imediatos, atingindo altas taxas de crescimento, 
com baixo custo. Desde então, Hoffman expandiu o uso das 
soluções do SAS, de modo que centenas de operadores em cada 
nível da companhia contam hoje com soluções analíticas. “Agora, as 
pessoas tomam decisões com mais confiança do que no passado, 
quando as decisões eram tomadas com base em um menor número 
de informações”, avalia. 

ELIMINANdO OS GAPS

Com o SAS, Chubb Seguros atende às expectativas do 
mercado em seguros pessoais, comerciais e especializados

Sidney dias da 
Silva, presidente da 

Comissão de Processos 
e TI da Fenaseg
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cana Chubb Seguros para o SAS. Usu-
ária das soluções do SAS desde 2001 
(ver box), a companhia pôde lançar 
produtos de acordo com a expectativa 
do mercado cada vez mais exigente. 
E também se valer da análise mais 
aprofundada dos dados dos clientes – 
uma das funcionalidades promovidas 
pelo SAS dentro da empresa – para 
que seus agentes passassem a tomar 
decisões mais embasadas e com mais 
confiança. Já no caso da companhia 
que atua com seguros de Saúde Heal-
th Care Service Corp. (HCSC), o pro-
blema era o número preocupante de 
fraudes -  que ela precisava identificar 
para evitar prejuízos não apenas ao 

seu próprio negócio quanto aos se-
gurados, que tinham de arcar com 
custos crescentes para pagar suas 
apólices (ver box). 

Outro desafio que as seguradoras 
terão de enfrentar será a retenção 
do cliente. Em um ambiente compe-
titivo, a tendência é que os clientes 
procurem os negócios de seguros 
mais vantajosos. A análise dessas 
vantagens, porém, pode variar de 
cliente para cliente. Um deseja um 
tratamento mais personalizado, en-
quanto outro quer preços mais baixos. 
Para que essa equação não fique sem 
resposta, entram em cena novamente 
as soluções de inteligência analítica. 

Não basta identificar o comporta-
mento do cliente, é preciso inovar e 
aprender a trabalhar com previsibili-
dade, para que as seguradoras sejam 
capazes de identificar os próximos 
movimentos do mercado. 

Uma das novidades que surge nes-
se cenário e exige recurso de inteli-
gência analítica é o seguro de auto-
móvel chamado de “Pay as You Drive” 
(Pague Conforme Dirige) – em que o 
valor do seguro a ser pago depende da 
forma como o motorista usa o veículo 
e em quais regiões ele circula. Para 
identificar o comportamento do con-
dutor, o serviço é integrado a soluções 
de GPS ou de radiofreqüência. n

Com prejuízos de bilhões de dólares por ano tanto 
para as seguradoras de saúde quanto para os asse-
gurados, a fraude na área de Saúde emergiu como 
uma perigosa indústria criminal nos Estados Unidos. 
Enquanto a vasta maioria das organizações de Saúde 
possui fornecedores e trabalhadores honestos, às 
vezes alguns poucos desonestos podem causar sérios 
problemas ao sistema como um todo. 

Alguns empregadores inescrupulosos podem incluir 
participantes inelegíveis ou mesmo inexistentes em 
um plano de saúde e solicitar reembolso em seu favor. 
Alguns fornecedores de produtos médicos podem 
cobrar os hospitais por equipamentos que nunca foram 
fornecidos. Um farmacêutico pode distribuir analgésicos 
no mercado negro ou terceiros podem solicitar reem-
bolso para serviços inexistentes, usando o nome de um 
médico real, ainda que este último não esteja envolvido 
no esquema fraudulento. 

Uma fórmula poderosa
Todos esses esquemas prejudicam não só a segura-
dora, mas também os segurados que passam a ter de 
arcar com crescentes custos de saúde. Com a ajuda 
do SAS, a Health Care Service Corp. (HCSC) aumentou 
sua capacidade de identificar proativamente casos de 

fraude, antes que tais esquemas se tornassem plena-
mente desenvolvidos. Situações como as descritas 
anteriormente custam bilhões de dólares por anos à 
indústria de Saúde nos Estados Unidos. “A estimativa é 
que algo entre 4% e 10% de todo o volume de dólares 
gastos em benefícios de Saúde sejam destinados a 
reivindicações fraudulentas” diz Kyle Cheek, diretor de 
Dados Analíticos do HCSC. “Numa indústria de US$ 2 
trilhões por ano, mesmo uma porcentagem pequena é 
uma quantia enorme de dinheiro”, avalia. 

A HCSC – seguradora que opera por suas divisões 
Blue Cross e Blue Shield em Illinois, Novo México, Oklaho-
ma e Texas, além de várias subsidiárias – oferece seguros 
de vida, saúde e serviços para empregadores e indivíduos. 
O foco da solução do SAS está na identificação proativa 
de fraude, antes que ela de fato ocorra. Ao utilizar a solu-
ção do SAS, Cheek e seus sócios têm uma fórmula mais 
poderosa e eficiente para análise preditiva, projetada para 
identificar fraudes em potencial entre as 300 mil solici-
tações diárias que recebe. “O SAS nos ajuda a proteger 
a integridade da nossa companhia”, afirma Cheek. “Se 
tomarmos todas as medidas que estiverem ao nosso al-
cance para evitar o mau comportamento, o quanto antes, 
poupamos custos. E esse impacto é claramente sentido 
pelos empregadores que atendemos”. 

EVITANdO A FRAUdE

HCSC utiliza soluções do SAS para economizar milhões em fraudes de saúde 
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T odo ano a cena se repete: no segundo 
semestre quase todas as empresas são 
assombradas pelo fantasma do planeja-

mento financeiro para o ano seguinte. Chegar 
ao fim do processo sem arranhões é o objetivo 
de todos. Mas muitas vezes, esse trajeto é um 
calvário difícil de ser percorrido pelas organiza-
ções. São planilhas e mais planilhas complicadas 
de serem criadas, administradas, preenchidas e 
analisadas. São prazos que não são respeitados 
por todos os envolvidos. São gerentes finan-

ceiros pressionados pela diretoria. São dados 
esparramados a serem reunidos e compilados. 
São caixas postais cheias de e-mails pesados, 
circulando por todos os departamentos. Quan-
to maior a empresa, mais complexos os proces-
sos. Mas a situação é comum em empresas de 
todos os portes. 

E nenhuma organização escapa: todas devem 
fazer seu planejamento orçamentário anual.  
Em geral, de setembro em diante, o pessoal 
de vendas é acionado para fazer a projeção 
de negócios para o próximo ano. A partir dos 
números dessa equipe, são feitos os demais 
cálculos de recursos humanos e materiais ne-
cessários, mão-de-obra, matéria-prima, quando 
for o caso, maquinário, material de escritório, 
verbas de publicidade, enfim, todos os demais 
setores precisam se adequar aos números pro-
postos pelo pessoal de vendas. 

“Quando a empresa não tem uma solução 
que automatize esse processo, é necessário 
montar planilhas de cálculo para cada área, o 
que além de trabalhoso, é demorado”, explica 
Michael Wootton, especialista em Inteligên-
cia Financeira do SAS Brasil. O plano contábil 
da empresa é expresso em valores. Mas estes 
precisam ainda da aprovação do profissional de 
nível hierárquico superior. “Digamos que uma 
empresa tenha dez vendedores e cada um deles 
faça a sua projeção de vendas. O gerente precisa 
analisar os números de dez tabelas diferentes, 
contendo a quantidade que cada um diz que vai 
vender, e aprovar ou não o valor estimado para 
tentar chegar a um consenso. É o que se chama 
de workflow”, exemplifica Wootton. 

Números que não batem
Depois é a vez do Marketing, da Produção, do 
Administrativo, do RH e assim por diante. Cada 
um, por sua vez, recebe os números dos outros 
departamentos e acrescenta os seus próprios. 

Existe também a possibilidade de que uma 
diretriz principal seja definida pela diretoria, 
que estabelece qual deve ser o lucro da com-
panhia no próximo ano. Tudo isso é transfor-
mado em valor, para que sejam feitos cálculos 

planejar é preciso
Na terceira parte da matéria 
sobre BPM (Business Performance 
Management), o tema abordado 
é Planejamento e Consolidação 

Financeira, como etapas necessárias para 
a saúde financeira das corporações

soluçõesSolUçõeS | BPM

CASO CONCRETO

Para entender melhor como a consolidação funciona  
na prática, a SASCOM foi buscar um exemplo de sucesso  
nos Estados Unidos. 

A escola norte-americana Poway Unified School District, locali-
zada em San Diego, Califórnia, precisava de uma nova maneira de 
lidar com as finanças. Com o uso do SAS Financial Management, a 
escola passou a contar com uma solução capaz de prover o tipo 
de transparência conhecido como “uma única versão da verdade”, 
com que as corporações contam. A solução do SAS também é 
utilizada no rastreamento dos dados dos 33 mil alunos do distrito. 
Os benefícios foram imediatos: agora, os diretores participam do 
processo de orçamento e a negociação com as unidades acontece 
mais rapidamente. “Nós não podíamos planejar e analisar os dados 
por modelagem de previsão e tendências, com nosso sistema fi-
nanceiro de contabilidade”, diz Randie Allen, diretora financeira da 
instituição. A escola mantinha 200 páginas de relatórios estáticos. 
“Era impossível administrar”, admite Randie. Hoje, há uma versão do 
orçamento online, atualizada diariamente. O SAS Financial Mana-
gement centraliza a contabilidade financeira, a folha de pagamento 
e os sistemas de orçamento, de forma integrada. 



sascom | 25

que transformem esses números em valores fi-
nanceiros. É então que tudo passa ao controle 
do departamento Financeiro. Um orçamento 
tem quantidades, multiplicadas por valores e 
em geral é feito um planejamento que engloba 
cada mês do ano seguinte. Os planejamentos 
de longo prazo podem ser feitos com o total 
dos outros anos apenas. 

A partir daí, do começo do ano, a empresa 
passa a executar suas atividades normais e a 
cada fim de mês faz seu fechamento contábil 
mensal. Nesse ponto é feito um comparativo 
com os valores orçados, para analisar como a 
empresa está em relação aos números orçados. 
Este processo é chamado de comparativo Rea-
lizado X Orçado. 

“Normalmente, os números não batem”, 
aponta Wootton. Por isso, as empresas a cada 
três ou seis meses refazem as metas, com base 
no forecast (previsão), que por sua vez se apóia 
no que aconteceu até aquele momento. “A TI 
entra na automatização disso”, acrescenta ele. 

Na implementação de uma solução de pla-
nejamento em um cliente, Wootton chegou a 
encontrar uma empresa que possuía 30 plani-
lhas, que foram enviadas por e-mail para todos 
os departamentos. No final do processo, o ge-
rente financeiro tinha esses 30 arquivos distin-
tos, com 20 Mb em cada planilha, para formular 
o orçamento do ano seguinte. 

Outro caso que ele presenciou foi em relação 
a uma fórmula, contida em uma das células da 
planilha orçamentária, que sumiu de uma deter-
minada versão para outra, tendo sido substituída 
por certo número invariável, o que prejudicou 
todo o cálculo da contabilidade da empresa por 
meses, até que o erro chegou a ser identifica-
do. “Os números não batiam. E como eu fazia 
um trabalho de consultoria, era preciso identi-
ficar se era erro meu ou da companhia”, relata  
Wootton, que conseguiu perceber que a fórmu-
la havia sido perdida em um determinado mês. 
“Com a solução do SAS, esse tipo de erro é eli-
minado porque as fórmulas ficam armazenadas 
no sistema e não em uma planilha, e a extração 
de relatórios é muito mais rápida”, afirma. 

Essas planilhas têm ainda a desvantagem de 
não oferecer nenhum tipo de “inteligência”, o 
que faz com que os dados fiquem estáticos ali, 
sem serventia para ajudar nas decisões estraté-

gicas e de negócios. São dados de difícil análise 
e pouco úteis para a direção da companhia. 

O gerente que deve aprovar os números adi-
cionados por dez vendedores, por exemplo, não 
consegue ter uma visão geral de todas as planilhas 
de uma vez só, tarefa que com a solução especí-
fica ele consegue visualizar em apenas uma tela. 
E mais: as informações podem ficar guardadas em 
uma base de dados no servidor e a solução manda 
automaticamente os relatórios a serem preenchi-
dos para todos os que devem preenchê-los. 

Portal Web
O SAS provê aos seus clientes um portal web 
(instalado na Intranet do cliente), que pode ser 
acessado com nome de usuário e senha, em um 
endereço especial. Automaticamente, entra em 
funcionamento toda a parte de segurança – que 
define quem pode ver o quê. Cada usuário entra 
pela mesma página e faz as suas atualizações. 
O portal é customizado por usuário e envia o 
formulário que foi designado para cada um. 

Aquela dificuldade de consolidar os dados 
de dez planilhas deixa de existir. Isso porque 
a pessoa que controla o orçamento pode ver 
online a planilha em que 50 vendedores fizeram 
seus inputs, com grande precisão. Há uma tela 
em que o gerente consegue ver não apenas o 
conteúdo preenchido, mas quem o preencheu, 

Wootton, do SAS: 
Montar planilhas de 
cálculo é trabalhoso 

e demorado



26 | sascom 

com quem está esse documento e quem nem 
mesmo o abriu. E isso não aconteceu por falta 
de aviso, pois a cada envio de formulário, o 
destinatário recebe também um e-mail (sem 
anexos) só para avisá-lo da necessidade de sua 
intervenção (abri-lo), mostrando que ele se en-
contra disponível e acessível via portal web.

Se na parametrização do sistema ficou esta-
belecida uma hierarquia de aprovação, basta ape-
nas clicar em um botão para que o relatório seja 
submetido ao aval de quem for preciso. Todas as 
informações atualizadas ficam armazenadas no 
servidor, diminuindo sensivelmente o tráfego de 
e-mails. Outra vantagem é a possibilidade ofere-
cida pela funcionalidade ETL (da sigla em inglês 
para Extração, Transformação e Carregamento), 
capaz de extrair dados dos sistemas legados da 
empresa e carregá-los na solução SAS para serem 
consolidados e comparados com o que foi orça-
do no ano anterior, em um processo automatiza-
do. Esse comparativo, entre o realizado e orça-

do, pode ser feito a cada mês ou trimestre, por 
exemplo, e ajuda a montar a previsão (forecast) 
para os próximos períodos, com base na forte 
experiência do SAS no campo da estatística. “É 
possível gerar uma previsão de quanto vai vender 
no ano que vem”, destaca Wootton. 

Consolidação
Quando se fala em consolidação, há dois níveis 
principais de complexidade: se sou uma única em-
presa, é mais fácil de consolidar todos os números 
e juntá-los em um único lugar para ter a idéia do 
todo. Mas financeiramente há certas regras, que 
devem ser cumpridas. Se, por exemplo, sou da 
filial SP e vendo para a filial Rio, essa transação não 
conta como faturamento para as vendas como 
um todo. “As vendas e as compras dentro da mes-
ma companhia devem ser desprezadas”, explica 
Wootton. Existe ainda um processo de conso-
lidação mais complexo, que ocorre em grandes 
corporações formadas por várias empresas, “Se 
uma organização possui 20% de uma outra, que 
por sua vez adquiriu 15% de uma terceira, ao con-
solidar o resultado final do grupo esse cálculo 
pode virar um emaranhado muito complicado”, 
ilustra. Com a solução, no entanto, basta que as 
regras tenham sido lançadas no sistema, para que 
os cálculos sejam feitos com facilidade. 

E as regras mudam. Se a empresa tiver mais 
de 50% de participação em outra, a norma 
contábil é diferente. Mas a solução é capaz de 
tratar disso também e calcular imediatamente 
o resultado. O processo de consolidação afeta 
mais os grandes grupos, mas a solução Finan-
cial Management faz as duas tarefas (o planeja-
mento e a consolidação financeira) e serve para 
qualquer tamanho de empresa. 

O argumento de venda dessa solução do 
SAS baseia-se na agilidade que o setor financei-
ro ganhará com a automatização de processos 
demorados e burocráticos, liberando a equipe 
para tratar de assuntos mais estratégicos para 
o core business da companhia. n

Com a automatização de processos, a equipe financeira  
ganha agilidade e pode tratar de assuntos estratégicos

SolUçõeS | BPM

CASSINO MELHORA PROCESSOS

O hotel cassino de Mississippi, EUA, Pearl River Resort, melhorou 
seus processos de negócios com a solução de gerenciamento fi-
nanceiro do SAS. A solução capacita o resort a transformar dados 
financeiros crus de múltiplas operações em inteligência financeira 
sofisticada necessária para competir e prosperar em uma economia 
desafiadora. O SAS e o parceiro Qualex Consulting Services Inc. 
associaram-se para fornecer ao Pearl River Resort uma solução com-
pleta e integrada de gerenciamento de orçamento, planejamento 
e performance.

Com ela, a organização consegue maximizar seus lucros, alinhar 
suas operações cotidianas com as metas estratégicas do negócio, 
bem como assegurar transparência financeira aos negócios e res-
postas rápidas a mudanças em seu mercado de atuação. “O SAS 
Financial Management permite que alcancemos transparência, 
consistência e exatidão com uma modelagem de dados comum 
e simplificada. As soluções do SAS tornaram mais fácil para nós 
reagirmos rapidamente às condições variáveis do mercado”, afirma 
Chuck Miller, presidente do Pearl River Resort. 



O louva-deus macho perde a cabeça 
durante a época do acasalamento.

Ele não pode reduzir sua margem de risco.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS, VOCÊ PODE.

SAIBA COMO: www.sas.com/br/vocepode
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conceitoCoNCeiTo | RISCO OPERACIONAL

Como os bancos brasileiros estão se organizando 
para fazer frente às exigências de Basiléia II

Q ue a Medicina preventiva 
é muito melhor para o pa-
ciente do que o tratamento 

pós-aparecimento da doença ninguém 
duvida. O que nem todos sabem, po-
rém, é que a analogia é válida também 
no campo das Finanças, quando se fala 
em risco operacional. Se um banco 
possui  mecanismos de previsibilidade 
de  quais podem ser os futuros riscos 
operacionais a que estará sujeito, mais 
fácil é a prevenção de possíveis perdas 
decorrentes desses riscos. 

Esse é um dos aspectos resultantes 
do acordo internacional de Basiléia II, 
que obrigou todas as instituições fi-
nanceiras brasileiras a apresentar ao 
Banco Central – Bacen, até o mês de 
junho passado, a definição de política 
institucional de processos, procedi-
mentos e sistemas a serem adotados 
para a adequação às suas normas e 
determinações. E até dezembro, toda 
a estrutura proposta deve estar em 
pleno funcionamento. Por isso, o ano 
de 2007 é de crucial importância para 
que a gestão dos riscos operacionais 
– tratada na resolução 3380 do Bacen 
– seja de fato realizada pelas institui-
ções bancárias. Esse é um dos pontos 
críticos que os gestores responsáveis 
precisam dominar para a implementa-
ção adequada do pilar I do acordo. 

De agora em diante, unidades espe-

cíficas em cada banco serão responsá-
veis pela atividade de gerenciamento 
de risco operacional. Isso representa 
grande vantagem estratégica, tanto 
nas transações domésticas, quanto nas 
internacionais. Com transações mais 
seguras, as instituições passarão a ter 
mais controle sobre suas ações e sobre 
sua própria sustentabilidade.

Em linha com as regras
Basiléia II também criou regras especí-
ficas para os bancos alocarem capital 
para fazer frente a determinados ris-
cos, o capital requerido. Esses riscos 
compreendem o risco operacional, ou 
seja, problemas que acontecem em sis-
temas, processos, falhas humanas e ris-
cos ocasionados por fraudes internas e 
externas. “Nesse contexto, os bancos 
tiveram que criar estruturas para mo-
nitorar os riscos decorrentes dessas di-
versas fontes”, explica Celso Mugnela, 
especialista de indústria para as áreas 
de Finanças e Seguros do SAS. 

Os bancos estão estruturando vários 
tipos de processos para fazer frente a 
esses riscos operacionais. Há processos 
para implementar o projeto, envolvendo 
pessoas de diversas áreas que vão fazer 
o gerenciamento. Outro tipo de infra-
estrutura são os sistemas para processar 
e calcular esses riscos operacionais, ou 
seja, como o banco se preparou para 

capturá-los, sejam eventos gerados por 
erros involuntários, sejam fraudes pre-
meditadas.  “Houve a readequação dos 
planos contábeis para que refletissem 
os eventos que possivelmente gerem 
algum tipo de risco”, relata Mugnela.

Existem regras para os cálculos dos 
riscos de crédito e de mercado que in-
terferem no risco operacional. Além dis-
so, é preciso levar em conta o pano de 
fundo onde essas transações ocorrem, 
formado por risco cambial, variação da 
taxa de juros, risco de commodities. 
Para se preparar para enfrentar todas 
essas variáveis, os bancos tiveram de se 
preparar para atender ao requisito do 
capital e à transparência de mercado, 
que são os dois pilares de Basiléia II. 

O SAS entra nessa equação com a 
solução que possibilita não somente 
a monitoração do risco operacional, 
mas também dos processos de coleta 
e gestão desses dados, acompanha-
mento dos relatórios de informação 
sobre as perdas, indicadores de riscos-
chave e mapas de acesso. 

“Com esse sistema, fica muito mais 
difícil haver fraude em uma operação 
de débito, por exemplo, pois um sis-
tema automatiza isso tudo”, afirma 
Mugnela. Isso porque ele traz mode-
los sofisticados para que o usuário de-
componha, analise, ajuste, identifique a 
tendência e consiga projetar as perdas 
operacionais decorrentes desse risco 
que ele acabou de medir. A partir de 
então, é possível a gestão desses riscos: 
“se eu não modificar o meu processo 

riscos rondam os bancos

Solução monitora risco operacional, processos de coleta e gestão 
de dados; acompanha relatórios de informação sobre perdas, 
indicadores de riscos-chave e mapas de acesso, além de inibir fraudes
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de melhoria de abertura de conta cor-
rente, vou continuar a ter uma incidên-
cia muito grande de erros, de prejuízo”, 
exemplifica o especialista. 

“Para um determinando evento 
operacional está associado um risco que 
pode apresentar uma tendência apon-
tada por modelos analíticos e com isso 
pode ser adotada uma atitude preven-
tiva”, explicita. Além disso, o SAS ofe-
rece aos clientes um banco de dados, 
com mais de 14 mil eventos publicados 
e reportados de perdas operacionais, 
enriquecido com as melhores práticas 
aplicadas no mundo para ajudar na cap-
tura e na identificação desses erros. 

Recursos disponíveis
A solução possui um diretório com 
todo tipo de riscos que possam acon-
tecer. Ele recolhe as melhores práticas 
para gestão de risco que a Basiléia es-
tabelece e com isso, as organizações 
conseguem uma infra-estrutura apta 
para captar as operações e analisar  as 
correlações, o que possibilita avaliar 
as posições desse risco, bem como os 
impactos dentro da organização. Dessa 
forma, os bancos podem otimizar o ca-
pital: se é apontada uma tendência, na 
atitude preventiva, o banco consegue 
evitar uma exposição maior. 

Ainda que já estejam disponíveis 
todos os recursos para que os bancos 
obedeçam às determinações de Ba-
siléia, o Brasil está dois anos atrás da 
União Européia e do Canadá e dois 
anos à frente de outros países-chave 
da América Latina no cronograma de 
implementação das normas da Basiléia, 
de acordo com Mugnela. 

O Canadá estabeleceu seu crono-
grama em 2001, o Brasil em 2004 e a 
Argentina, apenas no final de 2006. O 
comunicado 12746 do Bacen trata desse 
cronograma. Os bancos, dependendo 
do nível de maturidade atingido, optam 
por modelos mais simples de previsão 
de riscos. Tais modelos não conseguem 
um nível satisfatório de acurácia em 

suas previsões. Dessa forma, exigem 
mais capital no gerenciamento dos ris-
cos. Por outro lado, quanto mais sofis-
ticado for o modelo de previsão, mais 
otimizada será a alocação de capital.

Alguns bancos brasileiros possuem 
sistemas inadequados e com pouca pre-
cisão, produzindo dados pouco confiá-
veis. Outros, estão colhendo esses dados 
há pouco tempo. Os bancos brasileiros, 
segundo Mugnela, possuem padrões 
muito diferentes, e muitos deles passa-
ram a adotar esses padrões há apenas 
um ou dois anos. Outros tiveram proble-
mas com a falta de qualidade dos dados 
armazenados. “Se não for estabelecido 
um bom modelo, a alocação de capital 
poderá ser inadequada”, avisa Mugnela. 

O SAS pode ajudar os bancos nesse 
processo de modelagem de dados, no 
modelo de registro do potencial do 
risco operacional e nos módulos de 
cálculo. Em geral, os maiores bancos 
brasileiros estruturaram escritório de 
projetos com consultores externos, um 
gerente de TI, e um patrocinador da 

área de risco, diz Mugnela. Esses gran-
des bancos também têm dois ou três 
consultores seniores para modelar e 
um número semelhante para gerência 
de dados, por exemplo, um cobrindo 
as questões analíticas e outro respon-
sável pela modelagem de dados, de 
acordo com o especialista. 

Os mercados financeiros brasileiros 
demandam a atuação de profissionais 
com perfil analítico. Os bancos bus-
cam cada vez mais esses profissionais 
formados em universidades importan-
tes, tais como a Unicamp, na cidade de 
Campinas em São Paulo, a Universida-
de de São Paulo e a Fundação getúlio 
Vargas, ambas na cidade de São Paulo, 
além do Instituto Militar de Engenha-
ria, no Rio de Janeiro. “Há um interes-
se na formação de pessoal com boa 
base analítica para preparar-se para os 
requisitos de Basiléia II”, aponta Mug-
nela. O SAS também desenvolve um 
programa acadêmico para contribuir 
com a formação desses profissionais 
altamente qualificados. n

Mugnela, do SAS: 
inteligência analítica 
ajuda bancos a 
identificar, calcular 
e prevenir riscos
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O s futurólogos se apressam em apresen-
tar informações sobre uma estratégia 
para os clientes. Mas acreditamos que 

quando o assunto é prever o valor do cliente no 
curto e longo prazos, os executivos precisam reu-
nir dados sobre eles com informações criativas e 
intuitivas sobre suas necessidades para que seja 
possível oferecer a um futurólogo em marketing 
conhecimento verdadeiro sobre sua clientela.

É difícil prever o que o cliente precisará daqui a 
seis meses ou um ano. Prever o que chamamos de 
Retorno sobre o ClienteSM, ou quanto um grupo 
de consumidores mudará em  valor é ainda mais 
difícil, mas muitas empresas conseguiram  graças 
a uma combinação de arte e ciências. O Peet’s 
Coffee, por exemplo, fornecedor e comerciante 
de café de São Francisco, impulsionou seus ne-
gócios substancialmente adotando essa fórmula. 
Segundo o diretor-geral Brian Platter, a empresa 
descobriu com os dados de vendas, e-mails, blo-
gs e  central de atendimento, que seus clientes 
mais valiosos queriam misturas especiais de cafés, 
entrega em domicílio e até mesmo a oportuni-
dade de não adesão ao programa de fidelidade. 

Tudo começou com o Peetnik Loyalty Program, 
que recompensa os clientes de maior valor, com 
constância nos pedidos de café ou chá. Esses 
recebem amostras grátis de misturas especiais e 
podem fazer pedidos de itens antes que estejam 
disponíveis para o público em geral nas lojas.

Outro exemplo de melhor entendimento 
sobre o cliente vem de um artigo publicado na 
edição de outubro do Harvard Business Review. A 
Nokia e a Samsung conseguiram prever diferentes 
necessidades do público do vasto mercado india-
no de telefone móvel e ofereceram, por exemplo, 
lanternas para os motoristas que precisam trafe-
gar pelas rodovias indianas, muito mal-iluminadas. 
Isso foi resultado de boas informações e melhor 
entendimento sobre os clientes. 

As demandas de customer intelligence aumen-
taram. Antigamente, um bom sistema de inteli-
gência sobre o cliente restringia-se a uma planilha 
com números. Hoje, envolve ouvir opiniões, ten-
dências e dicas que podem levar a mudanças nos 
valores mais intrínsecos do consumidor como o 
meio ambiente, responsabilidade social, rede de 
relacionamento peer-to-peer e preferências. Di-

o elo perdido na  
inteligência sobre o cliente
Avalie o valor do cliente no curto e longo prazos  
para satisfazer o diretor financeiro e o de marketing

*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. 

CoNCeiTo | DON PEPPERS E MARTHA ROgERS, PHD.*
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fíceis de detectar como sempre, essas dicas têm 
potencial de revolucionar seu modelo de negó-
cios. Quando a McKinsey Quarterly perguntou a 
mais de 3.500 executivos em todo o mundo qual 
a tendência que mais afetaria seus negócios nos 
próximos cinco anos, “a mudança nas preferências 
do cliente” amealhou 87% dos votos. 

Parceria entre os altos executivos
Talvez tenha chegado o momento de o diretor 
de marketing começar a conversar mais com o 
diretor financeiro para que  possam reunir ambas 
as pontas da inteligência sobre o cliente, e dis-
cutir os obstáculos que terão à frente no curto 
e longo prazos. Os custos e a receita, os dados 
sobre os clientes e a inteligência intangível – es-
ses são os assuntos mais significativos quando 
encarados de forma macro. Mas nem sempre é 
fácil juntar essas duas pontas. 

O diretor financeiro concentra-se sempre nos 
resultados, e tem o principal executivo da em-
presa como seu aliado. Isso significa que o mar-
keting precisa buscar o financeiro para ser mais 
analítico. Eles avaliarão tudo o que for possível 
para comprovar o sucesso de uma campanha ou 
estratégia. Mas normalmente os departamentos 
financeiro e de marketing ainda não conseguem 
falar a mesma língua. Segundo estudo publica-
do recentemente pela Marketing Measurement 
Analytics (MMA), apenas 7% dos 150 executivos 
da área financeira entrevistados estão satisfeitos 
com a capacidade do marketing de avaliar o ROI 
do departamento. 

Os custos e a receita, as partículas atômicas 
que compõem o relatório financeiro de uma em-
presa, são números complexos. Podem represen-
tar um enfoque oposto, mas o fato é que os cus-
tos e a receita podem ser tabulados com precisão, 
exatamente ao gosto do diretor financeiro.

Em contrapartida, as avaliações do marketing 
são métricas como número de abertura do site, 
quantidade de cliques e números relacionados 
à conscientização ou lembrança da marca. É di-
fícil associá-los diretamente aos números reais 
da receita porque as ações dos clientes não es-
tão associadas a essas avaliações de forma rígi-
da. Mesmo as métricas como ROI da campanha 
e retorno sobre o investimento em marketing 
(ROMI), embora tenham uma aparência “financei-
ra”, em algum ponto do caminho não se relacio-

nam claramente com dados interinos de gastos e 
aumento das vendas ou da receita gerados.

Mas há um hiato ainda maior entre a área fi-
nanceira e o marketing. O marketing é por natu-
reza uma função com foco no futuro, enquanto a 
área financeira passa grande parte do seu tempo 
documentando o passado. As avaliações do ma-
rketing cobrem o dia seguinte, ou ainda métricas 
mais palpáveis como Net Promoter Score e o va-
lor da vida útil do cliente, mas mesmo essas métri-
cas pouco significam para o diretor financeiro.

Para que os diretores de marketing e finan-
ceiro conversem é necessário que eles trabalhem 
juntos nas metas no curto e longo prazos. O ROI 
da campanha e o aumento de valor do cliente 
devem ter o mesmo peso.

Considere também as métricas tradicionais 
do marketing como diretriz para iniciar uma con-
versa sobre Retorno sobre o Cliente (ROC), uma 
métrica com foco no futuro que reúne o valor 
do cliente atual e a longo prazo. O ROC não ne-
cessariamente fecha o cerco nas ações de marke-
ting e criação de valor, mas pelo menos preenche 
o hiato entre o comportamento do cliente e o 
valor financeiro real.

A cooperação entre o diretor financeiro e o 
de marketing abre uma oportunidade para co-
meçar a medir o Retorno sobre o Cliente. Com 
isso, as empresas conseguirão entender melhor 
o impacto da sua empresa sobre o cliente. Faça a 
coisa certa e talvez  acabe se tornando um bom 
futurólogo em marketing. n

SETE REGRAS

Para melhorar o valor do cliente

1.  Lembre-se sempre de que os seus clientes são seus recursos 
mais raros.

2.  Não tome medidas em curto prazo que destruirão o valor  
no longo prazo.

3. Equilibre o retorno no curto e longo prazos.

4.  Promova a confiança, enxergando sua empresa do ponto  
de vista do cliente.

5. Trate clientes diferentes de forma diferenciada.

6. Crie valor atual e futuro.

7. Conte com o “voto” do principal executivo da empresa.
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CoNCeiTo | THORNTON MAY

A análise (a disciplina) e os analí-
ticos (as pessoas que praticam 
essa disciplina) continuam, 

atualmente, a ocupar uma posição 
secundária em relação às áreas finan-
ceira, operacional e estratégica, em 
muitas companhias. Isso está errado 
e precisa ser mudado.

Os leitores da revista SASCOM 
sabem o quanto a análise pode ser 
importante. As pessoas no ecossiste-
ma analítico podem apontar para um 
conjunto cada vez maior de evidências 
empíricas, demonstrando, sem ambi-
güidade, que competir no setor analíti-
co faz sentido (e gera lucros) e revela o 
melhor caminho para se obter sucesso 
e maior lucratividade.

Os futuristas, os identificadores de 
tendências e os profissionais que fazem 
previsões, todos eles, prevêem que o 
ambiente do futuro exigirá uma preci-
são de pontos decimais na qualidade 
dos produtos, na relevância dos recur-
sos e no fornecimento de serviços, que 
somente a aplicação informada, inova-
dora e ágil da análise pode proporcio-
nar. Os colegas mais próximos, ou as 
pessoas em nossas redes corporativas, 
geralmente compartilham nossa crença 
passional de que a análise precisa ser 
inserida no núcleo do DNA comporta-
mental de toda e qualquer companhia 
do Planeta. 

Contudo, apesar da existência de 
reconhecidas evidências quantitativas 
e qualitativas, da inevitabilidade e da 
paixão em relação ao futuro, a análise 
continua a existir como complemento 
das práticas corporativas dominantes. 
Por que isso acontece e o que pode-
mos fazer a esse respeito? 

Em um mundo sem fronteiras, 
como foi que terminamos 
em uma cela de prisão?
Os cientistas sociais dizem que esta-
mos iniciando o ainda não denominado 
quarto ciclo da civilização humana – os 
primeiros três foram o agricultural, o 
industrial e o informacional. Os técni-
cos nos dizem que estamos simultane-
amente iniciando a Web 2.0 e a TI 3.0. 
A “antiga” Web se relacionava aos Web 
sites, cliques e ao número de visitantes 
aos Web sites, enquanto a nova Web 
envolve comunidades e colaboração. 
A TI 1.0 e a 2.0 estavam voltadas para 
as máquinas e as redes.

A Inteligência Analítica 3.0 envol-
verá a coleta de dados a partir de di-
versos locais – interna e externamente 
às companhias –, analisando-os e apli-
cando-os a diversas finalidades (tanto 
dentro quanto fora das empresas). O 
futuro pertence a nós – os analíticos 
–, se escolhermos nos mobilizar. Lite-
ralmente, precisamos nos tornar mui-
to mais móveis (tanto móveis quanto 

visíveis) nos vários domínios nos quais 
operamos. Simplificando, precisamos 
sair mais, temos de nos livrar das atuais  
algemas feitas de organogramas e 
gráficos e começarmos a nos expor. 
Não podemos mais esperar o telefo-
ne tocar, nem aguardar que os dados 
nos sejam fornecidos. Devemos fazer 
nossa disciplina ultrapassar os limites 
territoriais.

A teoria organizacional enfatiza a 
importância dos limites que separam 
a empresa do seu ambiente, separam 
uma divisão da outra, e as pessoas, 
dos papéis que elas desempenham. 
Os executivos da alta direção nas 
companhias que têm um hiper-de-
sempenho, como Boeing, Unilever 
e Procter & gamble, repetidamente 
fazem declarações afirmando que o 
sucesso em suas organizações exige 
a ampliação dos limites.

Considere os vencedores da primei-
ra disputa na corrida em direção à Web 
2.0: Flickr, Wikipedia, Blogger, Epinions, 
google Maps, MySpace e Craigslist. O 

As fronteiras da organização
A ciência analítica continua a existir como complemento da prática corporativa 
dominante. Por que isso acontece e o que podemos fazer a respeito?
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que todos têm em comum? Eles explo-
diram e transcenderam os limites entre 
si e o restante do mundo. Enquanto 
seus concorrentes, que agora estão 
“comendo poeira”, lançavam Web sites, 
os vencedores lançavam comunidades 
vibrantes. Os vencedores se conecta-
ram com seus usuários. Os perdedores 
construíram jardins cercados por mu-
ros. O futuro sucesso das carreiras dos 
analíticos e analistas exigirá também a 
ampliação dos limites e a criação de 
comunidades.

Romper barreiras é difícil. Phil Cow-
dell, CEO da nova divisão de Serviços 
de Mídia da Ford, do group M, está 
atualmente tentando fazer com que a 
mídia, pesquisadores e estrategistas de 
três das agências de propaganda que 
trabalham para a Ford – JWT, Ogilvy 
(que atua junto à MindShare) e Y&R, 
ou Young & Rubicam  (Mediaedge: 
cia), – trabalhem em conjunto. Ante-
riormente, essas agências trabalhariam 
independentemente. “Modificar com-
portamentos não é tão fácil”, comenta 
Cowdell. Ele não está tentando romper 
essas barreiras sozinho, pois recorreu 
às ciências sociais para obter ajuda e 
também pediu auxílio a um psicólogo 
comportamental.

Seu próximo trabalho: 
arquiteto cultural
A análise é difícil. Quando digo isso, 
não estou me referindo a ser intelec-
tualmente difícil; mas sim, organizacio-
nal e culturalmente difícil. Um dos pa-
radoxos do mundo no qual viveremos 
em breve é que se nós – os analíticos 
– formos capazes de obter todo o va-
lor possível de habilidades quantitati-
vas, teremos de fazer uma atualização 
extraordinária em nossas habilidades 
culturais. Precisaremos criar uma cul-
tura que inclua a análise.

Cultura é uma daquelas palavras 
que todo mundo menciona, mas 
poucas pessoas realmente a compre-
endem. Tenho muita certeza de que 

a maioria de nós nunca teve uma aula 
sobre como se formam as culturas. 
Também aposto que na maior par-
te das organizações ninguém quer 
ocupar o cargo de “criador de cultu-
ra”. Observe o organograma de uma 
companhia e tente descobrir a quem, 
atualmente, está atribuída a respon-
sabilidade pela cultura. Cabe a nós 
avançarmos para enfrentar o desafio 
de criar uma cultura, como se fôsse-
mos o Dr. Frankenstein.

Como você define cultura? Uma 
definição formal que utilizo freqüen-
temente especifica que a cultura é “o 
conjunto de atitudes, valores, objetivos 
e práticas compartilhados, que carac-
terizam uma companhia ou corpora-
ção”. Outros a definem de um modo 
mais criativo:
z Marvin Bower, autor do livro The Will 
to Manage (O Desejo de Administrar) 
e ex-diretor administrativo na McKin-
sey, descreveu a cultura como “o modo 
como fazemos as coisas por aqui”.
z Uma colega me disse que considera 
a cultura como “os Mapas de Signifi-

cado por meio dos quais o mundo se 
torna inteligível”.
z Um vice-presidente sênior de re-
cursos humanos crê que a cultura é 
“a Segunda Natureza – as normas que 
operam de modo sutil, mas poderoso, 
para nos classificar e restringir nosso 
pensamento”.
z Uma pessoa da comunidade analítica 
comentou que acha que a “cultura é 
realmente uma forma de vírus organi-
zacional – com o qual você é contami-
nado quando entra na companhia”. 

Seja qual for a definição, em mui-
tas organizações, a cultura, atualmente, 
está posicionada incorretamente e su-
butiliza a análise – e isso é lamentável.

Para ajudar a redefinir nossa cul-
tura, nossa nova função é modificar 
a percepção corporativa da análise e 
dos analíticos. Comece, como eu disse, 
saindo de seu lugar habitual e “andan-
do por aí”. Em seguida, continue lendo 
a SASCOM. 

Thornton May é diretor executivo e 
reitor da IT Leadership Academy

A MATURIdAdE dA INTELIGÊNCIA CORPORATIVA
• Se o seu telefone tocasse agora e, ao atendê-lo, você tomasse conheci-
mento de uma crise que precisa resolver, você seria capaz de reunir todas 
as informações de que precisa para tomar a atitude apropriada?

• Se uma sessão de troca de idéias revelasse uma nova e intrigante opor-
tunidade de negócios, você conseguiria rapidamente avaliar os riscos e 
prever o potencial dessa oportunidade?

• Você tem condições de rapidamente determinar um retorno de inves-
timento quantificável ou outra comprovação de sucesso de qualquer um 
dos projetos de sua equipe?

• Se suas respostas forem “Não, provavelmente não ... bem, talvez, às 
vezes”, você definitivamente não está sozinho. Em um estudo recente, 
somente 18% dos respondentes afirmaram que suas organizações tinham 
uma fonte de informações unificada e confiável para direcionar a tomada 
de decisões. Por que isso?

n Certamente, não existe escassez de dados, mas ainda há uma enorme 
deficiência em termos de inteligência corporativa.

n Descubra porque a maioria das organizações não está realizando todo o 
seu potencial de inteligência corporativa – e o que as organizações bem-
sucedidas fazem de modo diferente: www.sas.com/sascom-biccpaper.
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S into que desperdiçamos metade 
da verba que utilizamos em marke-
ting. O difícil é saber qual metade.” 

Atribui-se ao Lord Lever, da família funda-
dora da Lever Brothers, a atual Unilever, essa 
frase em relação às verbas de marketing que 
sua companhia utilizava largamente. Para as 
verbas gastas em promoção ao consumidor, 
como campanhas de desconto temporário 
e distribuição de amostras, poderíamos 
facilmente dizer a mesma coisa.

Se a sua empresa mede o resultado 
das promoções simplesmente verificando 
se o aumento de volume para o período 
e o dinheiro investido ficaram dentro do 
planejado, saiba que você não está sozinho. 
Na maior parte das empresas é assim que 
é feito e, certamente, deve dar um pouco 
daquela sensação do Lord Lever, no século 
passado. A boa notícia é que a tecnologia 
evoluiu muito daquela época para cá e está 
ao alcance de todos entender qual é o ver-
dadeiro negócio gerado pelas promoções.

Para facilitar o entendimento do impac-
to, imaginemos o cenário das empresas de 
bens de consumo, que gastam tipicamente 
entre 15% a 20% do faturamento em promo-
ções ao consumidor. Para um faturamento 
de R$ 1 bilhão, esse gasto ficaria entre R$ 
150 milhões e R$ 200 milhões por ano. O 
aumento de 1% na eficiência significaria dire-
tamente R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões a mais 
no lucro, o que é bem significativo nesse 
mercado competitivo de margens estreitas. 
E veja bem, isso é para 1% apenas de melho-
ria, não os 50% do Lord Lever.

Para a indústria conseguir esse 1%, ou 
mais, a tecnologia pode ajudar a identificar 
nessas promoções, por exemplo, qual foi a 
queda de vendas depois do período da pro-

moção devido ao sobre-estoque feito pelo 
consumidor e pelo varejo para aproveitar o 
preço mais baixo. Aquele consumidor que 
compra mais frascos do seu desodorante 
predileto para aproveitar a queda de preço 
temporária. Pode-se também medir qual a 
canibalização de outras variantes e marcas 
da mesma empresa, com até o eventual 
empobrecimento do mix de vendas, perden-
do duplamente. Há muitas outras variáveis 
nessa base multidimensional que podem ser 
analisadas e modeladas. Isso é possível hoje, 
em função da capacidade dos equipamen-
tos, dos aplicativos e dados disponíveis.

No varejo, além das promoções de 
marcas próprias, que seguem o processo 
anterior, o entendimento e avaliação das 
promoções feitas pelas indústrias nas suas 
lojas possibilitariam um novo marco de 
negociação e planejamento para campanhas, 
lançamentos, descontos e ainda, geração de 
tráfego nas lojas.

Fica a proposta: por que não reduzir no 
próximo ciclo de planejamento 2% na verba 
de promoções, sem diminuir o volume ven-
dido? E no ciclo seguinte mais 2%? n

vale a pena  
fazer promoção? 

MARCIO FERES é  
sócio-diretor da  
Gouvêa de Souza & Md

opiniãoopiNião | MÁRCIO FERES



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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Os ursos queimam 4.000 calorias por dia enquanto hibernam.

Eles não podem controlar suas perdas, nem seus ganhos.
Mas, com as soluções de inteligência analítica SAS, VOCÊ PODE.

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