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Após o 
maremoto 
enfrentado 

pelo setor de 
BI, 2008 abre 
perspectivas 
desafiadoras 
à criatividade 
em busca da 

harmonia 

Os editores

TEMPESTADE E BONANÇA

O uem começou esse ano de 2008 deixando-se influenciar pelo 
maremoto ocorrido em 2007 na área de soluções de inteligência 
de negócios certamente vislumbrou um horizonte sombrio. No 

rastro das aquisições de empresas especializadas pelos grandes fabricantes 
de softwares corporativos, houve até quem previsse simplesmente o fim dos 
fornecedores de soluções de BI. 

A reportagem da página 10 mostra que, ao contrário, a consolidação e a demanda 

em alta sustentam uma previsão de crescimento dessa área em torno de 20% em 2008. 

De acordo com a consultoria IDC, empresas focadas em BI e BA não perderão espaço 

nesse mercado cíclico. 

Esse cenário, estimulante como o nascer do sol contemplado de uma plataforma 

de exploração de petróleo flutuando em alto-mar – tal qual as da Petrobras -, é 

confirmado quando se observam os investimentos dessa gigante brasileira em soluções 

analíticas para se alçar ao topo do ranking mundial. Os resultados da petrolífera são o 

tema da capa dessa edição. 

Mesmo ânimo despertam a reportagem sobre como o Ipea se vale de soluções 

analíticas avançadas para nortear o governo federal na elaboração das políticas públicas 

e o artigo sobre os ganhos propiciados aos varejistas pelas soluções de automação de 

decisões de negócios. No caso do Ipea, verifica-se um uso diferente do das empresas 

na medida em que se essas visam o lucro, aquele tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento do país – que, no fim das contas, é o lucro de todos. 

Essa edição traz ainda, na seção Carreira, uma esclarecedora abordagem do 

conflito entre estatísticos e profissionais de Tecnologia da Informação, tão comum nas 

corporações, e apresenta formas de se conciliarem suas perspectivas, exatamente no 

momento em que ambas as áreas tornam-se cruciais para o sucesso dos negócios. 

E, para começar bem seu terceiro ano de edição e esse 2008 de todos nós, SASCOM 

mostra os planos do Grupo de Usuários do SAS para os próximos meses e a programação 

de conteúdo exclusivo para altos executivos – sempre, com a perspectiva de superar os 

horizontes sombrios com criatividade e harmonia.

EDITORIAL

Para receber a revista SASCOM, cadastre-se em
www.gusas.com.br/sascom/cadastro/
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em pautaEM PAUTA | GRUPO DE USUÁRIOS

Em março deste ano, mais de três 

mil pessoas de 35 países – inclusi-

ve do Brasil – estarão reunidas em 

San Antonio, Texas (EUA), no maior en-

contro anual de usuários do SAS. Essa 

reunião, o SAS Global Forum, tornou-

se um tradicional ponto de encontro 

da comunidade SAS e congrega novos 

e experientes usuários, para uma rica 

troca de informações – sem falar na 

oportunidade de networking. 

Mas não é só no exterior que os 

usuários SAS podem se reunir. Aqui 

no Brasil existe também um grupo 

apoiado pelo SAS. A 17ª edição do 

encontro anual brasileiro será no dia 

16 de abril, no Centro de Convenções 

Amcham, em São Paulo. O SAS espera 

a participação de mais de 400 usuá-

rios. Na ocasião serão apresentadas 

experiências com o uso de soluções 

SAS e os autores dos melhores tra-

balhos concorrem à participação no 

próximo encontro internacional. 

“O relacionamento do SAS com os 

usuários é uma troca de informações e 

de experiências em que os dois lados 

são beneficiados: os nossos usuários 

passam a entender melhor as funcio-

nalidades à sua disposição e o SAS tem 

a oportunidade de divulgar todas as 

novidades”, opina Cinthia Novoa, co-

ordenadora de Customer Care do SAS 

Brasil. “Não importa se o usuário é ex-

periente ou não, o grupo é aberto à 

participação de todos”. 

Site exclusivo e newsletters
O mais interessante é justamente essa 

troca de conhecimento e experiências 

entre usuários. Até mesmo quem nun-

ca usou o SAS pode se beneficiar das 

informações disponíveis nesses encon-

tros, para o aprendizado mais completo 

sobre as soluções SAS. Os integrantes 

do GUSAS têm acesso às informações 

mais atualizadas da companhia, por 

intermédio do website exclusivo e de 

newsletters bimestrais.

“O SAS trabalha para que existam 

diversos grupos de usuários pelo Bra-

sil, para atender, de forma mais focada, 

diferentes interesses e regiões do País”, 

completa Cinthia. Diferentes grupos 

serão organizados conforme a região 

Conhecimento 
compartilhado
GUSAS reúne usuários para troca de 
informações em encontros no Brasil e no mundo

APOIO DOS COMITÊS
O comitê de usuários SAS apóia e fornece sugestões para melhorias 

das atividades do Grupo de Usuários, o GUSAS. Para ter 

representatividade, o comitê é formado por representantes de São 

Paulo, Brasília e Pernambuco. Em 2007, foram realizados 16 encontros 

de usuários, com uma média de 20 participantes. 

Para 2008, o SAS estima que haverá o mesmo número de encontros, 

porém com novo foco: estimular a comunidade de usuários a se 

envolver mais e aumentar sua participação, atuando como palestrantes 

e promovendo novas atividades.

Para servir como um ponto de encontro da comunidade, o SAS 

criou o website www.gusasbrasil.com.br, onde é possível acessar o 

calendário de atividades, apresentações e fotos dos encontros. 

“Participar do GUSAS está 
sendo muito importante, devido 
à proximidade entre o SAS e as 
necessidades dos usuários SAS 
do Banco do Brasil. Problemas 
encontrados no dia-a-dia são 
compartilhados e as soluções 
são apresentadas e debatidas. 
As reuniões regionais têm sido 

de grande valia.” 
Flávio Henrique de 
Souza Gonçalves, 
assessor sênior do 
Banco do Brasil – 
diretoria de Crédito

“O GUSAS possibilita grande 
desenvolvimento em Estatística 
e no domínio do SAS, além 
de estabelecer uma rede de 
colegas e amigos. Meu objetivo 
sempre foi o de congregar 
todos os usuários SAS no Brasil 
em uma família. O GUSAS 

realiza em boa 
parte esse sonho.”
Vânia Nilson, 
estatístico 
da Statistika 
Consultoria
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geográfica, in company, por indústria 

(manufatura, finanças, varejo, entre 

outras), por interesse específico (por 

exemplo, data mining), além de interes-

ses especiais. “O SAS Brasil provê toda a 

estrutura necessária para os encontros 

(local, alimentação, equipamentos, con-

vites, materiais)”. 

Enquanto o GUSAS ocorre somen-

te uma vez ao ano, os encontros entre 

usuários são oferecidos várias vezes, 

sempre que há demanda. O SAS incen-

tiva os usuários a serem cada vez mais 

participativos. Hoje, eles fazem mais 

sugestões e participam dos eventos, 

não apenas como ouvintes, mas tam-

bém como palestrantes 

Os líderes dos grupos de usuários 

determinam a agenda dos encontros 

e são o ponto de contato entre o 

grupo e o SAS. “Estamos procuran-

do identificar pessoas interessadas 

em liderar esses grupos. Mas nos lo-

cais onde não haja um líder, o SAS 

continuará a oferecer esse suporte, 

diretamente”, afirma Cinthia. “É im-

portante frisar que as atividades do 

grupo de usuários são realizadas em 

parceria com o SAS, mas a intenção 

é que eles assumam cada vez mais a 

dianteira”. No exterior, por exemplo, 

já existe até mesmo uma organiza-

ção independente de usuários SAS, 

que pode ser acessada pelo link 

www.sascommunity.org, e no Brasil no 

www.gusasbrasil.com.br. 

COMO FORMAR UM GRUPO

Quem tiver interesse e disponibilidade, pode formar um 
grupo de usuários SAS e atuar como um líder, coordenando 
encontros regionais, gerenciando os integrantes e 
fazendo com que o grupo esteja sempre ativo. 

Funções e Responsabilidades

Metas

(artigo, material acadêmico, dicas, etc.)

Benefícios

anualmente em São Paulo

SAS e/ou participar como palestrante nos eventos

“O GUSAS proporciona 
troca de experiências por 
meio do compartilhamento 
de problemas e soluções. 
Encontros regionais, com 
palestras sugeridas pelos 
próprios usuários, contribuem 
muito para o aprimoramento 
técnico e para a difusão dos 

recursos do SAS.”
Líneke Sleegers, 
gerente de Padrões 
e Planejamento da 
Caixa Econômica 
Federal

“Aqui no Departamento 
de Estatística da UFPE, 
empregamos o SAS para 
desenvolver pesquisa 
em métodos estatísticos 
aplicados. Por meio do 
GUSAS, pude conhecer e 
trocar experiências com 
colegas que usam o SAS 
em outros ambientes 
de trabalho, com 
diferentes aplicações.”

Cristiano Ferraz, 
coordenador 
do curso de 
Estatística da UFPE
(Universidade Federal 
de Pernambuco) 

“Com o site do grupo, 
poderemos estreitar os 
laços, agilizar a solução de 
dificuldades e compartilhar 
conhecimento. Os encontros 
são importantes para 
atualização do grupo e 
divulgação das novidades. Para 
isso, a presença de usuários 
dispostos a compartilhar seu 

conhecimento é 
fundamental!”
Marcelo Lima, 
gerente de banco de 
dados da Agro-Info 
Informática Rural

Mais informações com 
Marco Rangel 

(marco.rangel@sas.com)
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EM PAUTA | PROGRAMA EXECUTIVO

Oque leva um CEO, CIO e 

CFO a abrir espaço em sua 

agenda lotada de compro-

missos urgentes e inadiáveis? Co-

nhecimento diferenciado, capaz de 

auxiliá-lo em decisões estratégicas. 

Quase todo alto executivo pensa 

duas vezes antes de recusar um con-

vite para ouvir, por exemplo, Robert 

Kaplan, criador do conceito de Ba-

lanced Scorecard, solução estratégi-

ca adotada pelas maiores empresas 

brasileiras e mundiais. 

Kaplan fará a palestra “Lucrati-

vidade & Estratégia – Mensurando 

e Administrando a Lucratividade da 

sua Estratégia”, no programa de re-

lacionamento do SAS, edição 2008. 

No segundo semestre, será a vez de 

Reneé Mauborgne, autora do livro “A 

Estratégia do Oceano Azul - Como 

Criar Novos Mercados e Tornar a 

Concorrência Irrelevante”.

Iniciativas como essas, concebi-

das para criar uma agenda atraente 

para esse público diferenciado, inte-

gram o programa de relacionamento 

criado pelo SAS no ano passado para 

oferecer conteúdo relevante a altos 

executivos. “O objetivo é fornecer a 

esse público um leque de informa-

ções vindas de grandes visionários do 

mercado global, para auxílio na toma-

da de decisão no decorrer do ano”, 

relata Tatiana Georgetti, gerente de 

Marketing de Serviços do SAS. 

Parceira com a HSM
Agora em 2008, o desafio é superar 

o sucesso registrado no ano passa-

do. Estão programados um Vip Day 

(almoço com perguntas e respostas) 

e dois summits (palestras). A agen-

da executiva de 2007, desenvolvida 

em parceria com a HSM - companhia 

com presença e liderança internacio-

nal na capacitação de executivos -, 

foi um sucesso. “Escolhemos a HSM 

porque é uma empresa bem qualifi-

cada no mercado, que traz persona-

lidades de importância mundial para 

o Brasil”, justifica Tatiana.

Sandro Magaldi, diretor comer-

cial da HSM do Brasil, recebeu um 

retorno muito positivo dos partici-

pantes do programa do SAS. “Tan-

to as avaliações da própria HSM, 

quanto os feedbacks voluntários 

dos clientes SAS apontaram que o 

projeto gerou um forte impacto”, 

relata Magaldi. “O SAS conseguiu 

se posicionar como uma empresa 

que proporciona acesso a um co-

nhecimento único, não só no que 

Agenda executiva

Programa de 
relacionamento criado 

em parceria com a HSM
atrai público qualificado

Programa de relacionamento voltado 
para altos executivos está pronto para 
repetir sucesso registrado em 2007
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se refere a promover a participação 

dos executivos nesses eventos, mas, 

sobretudo, ao permitir a interação 

pessoal com os palestrantes”. 

Magaldi ressalta que os executi-

vos puderam interagir com líderes 

intelectuais de destaque e o méri-

to maior do SAS foi ter conseguido 

proporcionar aos clientes esse tipo 

de experiência. “O programa foi 

muito interessante e as pessoas se 

sentiram valorizadas”, atesta ele. 

Temas desse ano
Em 2008, a intenção de ambas as em-

presas é aperfeiçoar o modelo que 

se mostrou bem-sucedido. “Nosso 

objetivo é não só manter o projeto, 

mas aprimorá-lo, por meio 

da oferta cada vez maior 

desse tipo de conteúdo”, 

adianta o diretor da HSM. 

Este ano, os temas enfocam 

lucratividade e estratégia, 

marketing e tecnologia em 

marketing, conceitos que 

sempre aparecem na pauta 

da comunidade executiva 

nacional, alinhados à pro-

posição de valor do SAS. 

 Para aperfeiçoar o pro-

jeto, o SAS e a HSM pro-

movem a seleção cada vez 

mais criteriosa de conteú-

dos e personalidades que 

possam auxiliar os clientes 

SAS na gestão de seus ne-

gócios. O objetivo princi-

pal é qualificar o elenco de 

participantes. “Nosso foco 

não é a quantidade, mas a 

qualidade dos convidados”, 

reforça Magaldi. Um dos benefícios 

de eventos desse nível é permitir o 

networking, o estabelecimento de 

relacionamento entre executivos 

que estão na mesma posição. 

“O mais importante é a visão do 

SAS em se posicionar como uma em-

presa pioneira na viabilização de co-

nhecimento relevante, para que essas 

pessoas possam lidar melhor com os 

seus desafios de negócios”, conclui. 

Na medida certa
Em 2007, os convidados foram 

Clayton Christensen, Tom Daven-

port e Ray Kurzweil. Christensen, 

conhecido no mundo inteiro por 

seu trabalho em inovação e rup-

tura, professor de Management da 

Harvard Business School, abordou o 

tema Inovação. Davenport, autor do 

livro “Competing on analytics: the 

new science of winning”, é profes-

sor de Tecnologia da Informação e 

Negócios do Babson College, nos 

Estados Unidos, e falou sobre In-

teligência Analítica. Apontado por 

Bill Gates como o maior pensador 

em inteligência artificial no mundo, 

Kurzweil foi descrito como “o gênio 

incansável” pelo Wall Street Journal 

e como “a máquina de pensar por 

excelência” pela Forbes. Sua palestra 

tratou Ciências e Estratégia. 

Apesar de sua alta qualidade, as 

palestras não foram o ponto alto dos 

encontros, mas sim a oportunidade 

de trocar idéias pessoalmente com 

os especialistas, em grupos peque-

nos. O público-alvo de 400 ultra-se-

lecionados diretores de companhias, 

de todas as verticais de negócios, 

participou dos encontros para escla-

recer duvidas e avaliar tendências. 

Eles receberam newsletters eletrôni-

cas informativas e assinaturas da re-

vista HSM Management. “Sentimos 

que o relacionamento com o cliente 

se estreitou”, observa Tatiana. 

O programa de relacionamento 

começou em janeiro de 2007, com 

o envio de um catálogo com toda a 

programação prevista para o ano, uma 

carta de apresentação informando 

que o executivo havia sido selecio-

nado para o programa e um peque-

no relógio de sol. Ao fim da edição 

de 2007, os executivos receberam o 

SAS Business Book, com o resumo do 

conteúdo apresentado.  

“Nosso objetivo é não só manter o projeto, mas aprimorá-lo, 
por meio da oferta cada vez maior desse tipo de conteúdo” 
— SÉRGIO MAGALDI, diretor da HSM, empresa parceira do SAS no programa de relacionamento

Tatiana 
Georgetti, 
do SAS: “O 
relacionamento 
com o cliente 
se estreitou”
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EM PAUTA | BEYOND BI

O mercado de soluções de inteligência 

de negócios passou por uma revolu-

ção em 2007. Grandes fornecedores 

de software corporativo, como a Oracle, a 

SAP e a IBM, adquiriram empresas especiali-

zadas em softwares de análise. A Oracle in-

corporou a Hyperion; a SAP, a BO (Business 

Objects) e a IBM, a Cognos. Como sempre 

acontece nessas ondas de aquisições, uma 

grande quantidade de análises publicadas na 

mídia especializada apontou os mais diversos 

cenários, chegando a prever até a compra do 

SAS (sem que a empresa desse qualquer de-

claração nesse sentido). 

A incorporação de empresas de soluções 

de inteligência de negócios por grandes for-

necedores de software reflete um momento 

novo desse mercado. Tradicionalmente, BI era 

uma solução utilizada somente por executivos 

seniores e analistas. Hoje, porém, em busca da 

necessária integração, muitas empresas esten-

dem suas capacidades de plataforma de BI para 

toda a organização. Até porque o alcance das 

aplicações típicas de BI expande-se para além 

da informação. Para se manter no mercado, as 

companhias precisam correr em direção a solu-

ções de processamento analítico online, incor-

porando outras capacidades, como os modelos 

preditivos, por exemplo. 

No entanto, se esse mercado recebe um 

impulso de crescimento por um lado, com mais 

usuários e mais capacidades, sofre uma pressão 

negativa por outro. Isso porque as políticas de 

preço tendem a se tornar mais flexíveis, em 

função do crescimento da competição verifi-

cada nesse momento único que o mercado de 

BI atravessa. Desde os primeiros movimentos 

de compra registrados pelas grandes empresas 

de software, o cenário vem passando por mu-

danças significativas, nunca vistas antes.  

Mercado cíclico
O Gartner acredita que o mercado de platafor-

ma de BI continuará a crescer em ritmo acelera-

do durante os próximos cinco anos, a uma taxa 

média anual de 9,5% até 2010. Em análise feita 

no ano passado, o Gartner aponta o SAS como 

líder isolado no chamado Quadrante Mágico 

(diagrama no qual o instituto de pesquisa analisa 

e classifica as principais empresas de um deter-

minado segmento da economia como líderes, 

desafiadoras ou visionárias). O relatório da con-

sultoria afirma que o SAS oferece a plataforma 

de BI mais abrangente da indústria, sem que ne-

nhum outro fornecedor no Quadrante Mágico 

alcance sua capacidade de análise. Como van-

tagens adicionais, o SAS, ainda de acordo com 

o Gartner, oferece forte suporte aos clientes e 

conhecimento das diferentes verticais. O SAS 

tem ainda a contagem mais alta de todos os 

competidores para a visão integrada no merca-

do de plataforma de BI. 

Em ebulição
Consolidação e demanda em alta 
movimentam mercado de BI, com previsão 
de crescimento em torno de 20% em 2008
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Alexandra Reis, gerente de consultoria da 

IDC Brasil, afirma que o mercado de BI, apesar 

de se movimentar como os demais mercados 

de TI,  possui um ciclo maior de duração. “O 

mercado de BI apresenta ciclos de 15 anos (veja 

o quadro acima). No princípio, era caracterizado, 

basicamente, por relatórios extraídos de com-

putadores centrais, os mainframes. Em seguida, 

a interface tornou-se mais amigável, surgindo a 

arquitetura cliente-servidor e novas ferramentas 

para extração, consulta e análise de dados. Final-

mente, no período de 2005 até 2020, viveremos 

o terceiro ciclo, que teve início com a arquite-

tura baseada em Web e traz consigo a evolução 

do conceito de Inteligência de Negócios aplica-

do a soluções mais completas”, descreve ela.

Neste terceiro ciclo, a evolução tem sido 

acelerada. Primeiro em função do grande au-

mento no volume de dados, que hoje está na 

casa dos terabytes, e deve dobrar de volume 

em dois anos, de acordo com a IDC. Pela pró-

pria demanda também crescente das empresas 

pela necessidade de extrair as informações cer-

tas, no momento certo, para as pessoas certas 

“Essa demanda de fato movimenta o mercado”, 

ressalta Alexandra. 

Alinhar TI e negócios
As empresas fornecedoras de BI perceberam 

a demanda crescente e vêm se preparando 

para atendê-la. Cada vez mais, cobra-se o ali-

nhamento entre as áreas de TI e negócios. E a 

evolução do mercado de BI chega para acom-

panhar estas transformações, permitindo a 

tomada de decisão estratégica baseada nas 

necessidades dos processos de negócio da 

organização. Marcando uma nova era onde a 

tecnologia dá um passo à frente, não sendo 

mais utilizada apenas na manutenção do dia-

a-dia da operação das organizações, mas sim 

como fator estratégico e de inovação, assegu-

rando competitividade. 

Alexandra, da 
IDC: mercado 

é cíclico e 
empresas 

focadas em 
BI e BA não 

perderão 
mercado

OS CICLOS NO MERCADO DE BI

A cada 15 anos, o mercado sofre uma reviravolta e se 
reestrutura em torno de soluções mais avançadas. 

Primeiro ciclo: de 1975 a 1990 (relatórios em mainframes)

Segundo ciclo: de 1990 a 2005 (arquitetura cliente-servidor 

e novas ferramentas)

Terceiro ciclo: de 2005 a 2020 (arquitetura baseada em 

Web e novo conceito) 
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EM PAUTA | BEYOND BI

Para a IDC, as aquisições no mercado de 

BI, realizadas em 2007 pelos grandes forne-

cedores, vêm ao encontro destas tendências. 

E, em 2008, começam a se estruturar para a 

consolidação e para atender esta nova reali-

dade do mercado. Mas, para a gerente da IDC, 

as empresas líderes com foco quase exclusi-

vo em BI e BA não necessariamente perderão 

mercado. “Elas estão muito bem posicionadas 

nos mercados nacional e mundial”, garante. Para 

Alexandra Reis, as aquisições trarão sim uma 

disputa acirrada pelas primeiras posições, po-

rém não devem ser vistas, inicialmente, como 

ameaça, pois as empresas líderes conhecidas 

como “pure-players” (com foco exclusivo em BI) 

também têm acompanhado e, em muitos ca-

sos, até dirigido a evolução do mercado. Além 

disso, continuam a investir internamente, para 

reestruturar seu portfólio e aumentar a oferta 

com soluções inovadoras. 

Mundialmente, a expectativa de crescimen-

to médio anual do mercado de BI, de acordo 

com a IDC, está na faixa de 10,3%, para o perío-

do de 2007 a 2011. No Brasil, este índice é de 

14,5%, entre 2005 e 2010. E, em 2007 e 2008, a 

taxa deve ficar em torno de 19,2% ao ano. Para 

2009 o crescimento esperado é de 15,8%. 

No passado, em geral as companhias con-

tavam com um sistema de BI para cada depar-

tamento. Agora, o objetivo é usar o mesmo 

sistema em toda empresa para garantir uma 

forma padronizada de fazer as análises do 

negócio. Os novos projetos de BI prevêem a 

integração e uma interface com o usuário mais 

amigável, embora a origem do dado seja a mes-

ma. Nesse contexto, encaixa-se como uma luva 

o Centro de Competência em Inteligência de 

Negócios (BICC), que pode ser definido como 

uma abordagem que contempla definição, 

implementação, gestão, acompanhamento e 

suporte das iniciativas de inteligência analítica 

e BI. Com ele, é possível utilizar o conjunto de 

informações geradas pelo Business Intelligence 

do ponto de vista estratégico.

Evolução conceitual 
Outra tendência apontada pela IDC é o maior 

interesse das companhias pelo BA (Business 

Analytics) que chega como uma evolução do 

conceito de BI. “Enquanto BI compreende 

ferramentas de coleta, armazenagem, análise 

e reporte de dados, BA é mais abrangente, e 

engloba um conjunto de soluções e principal-

mente aplicações para gerenciamento de per-

formance”, explica Alexandra. O BA, segundo 

ela, oferece aplicações analíticas mais espe-

cificas para finanças, previsão, planejamento, 

CRM, vendas, entre outras. Alexandra recorda 

que o terceiro ciclo do BI, iniciado em 2005, 

já contempla o conceito de BA, na definição 

da IDC. “Embora o mercado ainda não esteja 

acostumado com essa nova nomenclatura, o 

conceito de BA é de fato uma evolução de 

BI”, afirma. 

No caso do SAS, há muito o BI é somente 

parte da estratégia da empresa, que já avançou 

em direção à oferta de soluções de negócios 

para os clientes. O SAS procura levar uma vi-

são de futuro para o negócio do cliente, com 

aplicações adequadas por vertical, dentro do 

conceito de BA, que engloba CRM analítico, 

BPM e o próprio BI.





14  | sascom

destaquedestaqueDESTAQUE | UTILITIES

S
uponha que seu negócio 
é analisar pacotes de ro-
chas com idade geológica 
entre 5 milhões e 150 mi-
lhões de anos. A compa-

nhia em que você trabalha depende 
do resultado dessas suas análises 
para decidir investimentos da ordem 
de 15 milhões a 200 milhões de dóla-
res, preço de um poço de petróleo no 
mar. Sentiu o peso da responsabili-
dade? De maneira bem simplificada, 
esse é o desafio cotidiano do geólogo 
sênior da Petrobras Olinto Gomes de 
Souza Jr., Ph.D em Métodos Quanti-
tativos em Geociências. 

Seu desafio é obter sucesso em 
empreitadas dessa natureza, em 
que se lida com um enorme volume 
de dados. “A gente trabalha com as 
seguintes características: grande 
quantidade de dados e a incerteza 
relacionada a esses dados”, descreve  
o geólogo. Por isso, o SAS é utilizado 
para essa análise de dados. “Nosso 
desafio é buscar novas tecnologias 

que permitam resolver os proble-
mas”, afirma. 

“A Petrobras é uma das empresas 
que usa o SAS há mais tempo no Bra-
sil: mais de 15 anos”, informa Mau-
rício Sant’Anna, gerente da área de 
Óleo e Gás do SAS. Ele relata que, 
de tempos em tempos, ao surgirem 
novas necessidades, a Petrobras faz 
mais uma aquisição, para aprovei-
tar a evolução das solu-
ções analíticas. “Ainda 
este ano, o SAS estará 
presente em uma área 
estratégica da Petrobras, 
auxiliando ainda mais 
as análises gerenciais da 
companhia.”

“Comecei a usar o 
SAS em 1986, ainda no 
mainframe (computador 
de grande porte)”, relata 
Olinto. “A importância 
das soluções analíticas 
reside principalmente 
no fato de que elas se 

mostram confiáveis em 100% dos 
casos. Não existe nada similar no 
mercado”, atesta. 

Uma importante utilização do 
SAS na Petrobras está relacionada 
ao suporte nas tomadas de decisões 
que impactam fortemente a lucrati-
vidade dos projetos de explotação de 
reservatórios de Hidrocarbonetos 
(explotar é o termo técnico usado 

para designar o processo 
de lavra de uma jazida). 
A construção de modelos 
probabilísticos que per-
mitem a identificação de 
intervalos de rocha ca-
pazes de produzir óleo 
e/ou gás é um exemplo 
de aplicação rotineira 
das soluções SAS. No 
Campo de Faz, Belém, 
na Bacia Potiguar, essa 
metodologia permitiu 
um aumento significati-
vo na produção de óleo 
quando foi implantado 

Petrobras investe em solução analítica para lidar com 
enorme volume de dados e com a incerteza relacionada a eles
PO R SI LVIA AN G E R A M I E CARO LI NA PE R E I R A
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FOCO
PETROBRAS
Uso das soluções 
do SAS desde 1986, 
para especificação 
de modelos 
probabilísticos, além 
de prospecção e 
explotação de jazidas 
e análises para decisão 
de investimentos da 
ordem de 15 a 200 
milhões de dólares, 
preço de um poço 
de petróleo no mar. 
“Não existe nada 
similar às soluções do 
SAS no mercado”.

CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES
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MAIORES E 
 MELHORES
Entre as dez maiores 
empresas do mundo de óleo 
e gás, oito usam SAS: 

BP

Chevron Corp.

ConocoPhillips

Exxon Móbil

PDVSA – Petroleos 

de Venezuela

Petróleo Brasileiro S/A

Petroleos Mexicanos

Total Fina Elf S/A

Das dez maiores empresas 
das Américas, segundo 
a Americas-Fortune, três 
pertencem à vertical O&G e 
adotam o SAS. São elas: 

Exxon Mobil

Chevron 

ConocoPhillips

Entre as maiores de acordo 
com a Global-Fortune, 
cinco são da área de O&G e 
usuárias SAS: 

Exxon Mobil

Royal Dutch Shell 

BP 

Chevron 

ConocoPhillips
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de um projeto piloto de injeção de 
vapor para auxiliar a recuperação 
suplementar de hidrocarbonetos.

A Petrobras especifica modelos 
probabilísticos para prospecção e 
explotação de jazidas. Olinto Souza 
explica que toda rocha tem algum 
conteúdo de material orgânico. O 
que vai determinar o interesse ou 
não na sua explotação é a quantida-
de maior ou menor detectada, como 
resultado dessas análises.

Tornar-se uma das cinco maio-
res empresas integradas de ener-
gia do mundo e a preferida pelos 
seus públicos de interesse: essa é a 
meta da Petrobras para 2020. E a 
companhia conta com o SAS para 
isso. Com as soluções de inteligên-
cia analítica, o técnico ganha mais 
tempo livre para criar novos mode-
los estatísticos. “A gente ganha tem-
po para analisar um grande volume 
de dados”, explica Olinto. Uma das 
ações que o geólogo planeja a médio 
prazo é ampliar o grupo de usuários 
do SAS na Petrobras. Além disso, os 
usuários de hoje também serão be-
neficiados com as novas funcionali-
dades das soluções. 

Crescimento 
acelerado
A história da Petrobras é a histó-
ria da exploração do petróleo bra-
sileiro. A companhia inicia o século 
XXI atuando de forma integrada 
na exploração, produção, refino, 
comercialização e transporte de 
petróleo e seus derivados no Brasil 
e no exterior. Mantém inúmeros 
programas de responsabilidade so-
cial e meio ambiente. Possui mais 
de 100 plataformas de produção, 
dezesseis refinarias, trinta mil qui-
lômetros em dutos e mais de seis 
mil postos de combustíveis. Com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, 
a Petrobras tem escritórios e gerên-

DESTAQUE | UTILITIES

Olinto Gomes 
de Souza Jr., da 

Petrobras: a solução 
é 100% confiável

TECNOLOGIA APLICADA

 CAMPOS  INTELIGENTES
Sistemas sofisticados otimizam produção do recurso esgotável

Nenhuma empresa de óleo e gás do mundo, para manter-se competitiva, 

pode ignorar hoje o conceito conhecido como DOFF, sigla para “digital 

oilfield of the future” ou campos inteligentes. Trata-se do uso de 

software, hardware, instrumentação, comunicações e serviços de 

tecnologia para otimizar a produção, aumentar a recuperação e integrar 

processos de negócios. 

A capacidade de medir, modelar, decidir e executar, próxima do 

tempo real, é um dos principais objetivos da iniciativa digital de campo 

petrolífero. Esse objetivo pode ser alcançado ao se reduzir a redundância 

humana e aumentar a eficiência operacional. As maiores empresas de 

O&G têm investido nessa área para melhorar a produção e reduzir os 

custos de mão-de-obra. 

O SAS destaca-se como uma das companhias que mais podem 

contribuir com as empresas do setor que buscam um posicionamento 

nesse novo cenário. Afinal, já possui iniciativas em DOFF com empresas 

européias e americanas.
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cias de administração em Salvador, 
Brasília e São Paulo. 

Devido à alta competitividade 
da indústria de energia, a Petrobras 
busca se posicionar em relação ao fu-
turo, tirando proveito de modernos 
instrumentos de gestão. Sua nova 
estrutura permitirá à empresa alcan-
çar metas estratégicas de expansão, 
internacionalização, rentabilidade e 

produtividade. O Sistema Petrobras 
inclui atividades da holding e de sub-
sidiárias, empresas independentes 
com diretorias próprias, interligadas 
à sede. Presente em países como An-
gola, Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Estados Unidos e Nigéria, a Petro-
bras também mantém escritórios em 
Nova Iorque e no Japão.

Recorde 
produtivo
No dia 25 de dezembro de 2007, 
enquanto o Natal era celebrado, a 
Petrobras comemorava mais um re-
corde diário de produção de óleo no 
Brasil. Foram 2 milhões e 238 barris, 
marca alcançada por poucas empre-
sas em todo o mundo. As plataformas 
inauguradas no ano passado acres-
centaram 590 mil barris de óleo à 
capacidade instalada (capacidade 
máxima de produção para a qual as 
unidades foram projetadas) nos cam-
pos nacionais. O recorde anterior foi 
alcançado no dia 23 de outubro de 
2006, com 1 milhão 912 mil barris.

A plataforma P-54 – a última das 
cinco unidades a entrar em operação 
em 2007 – começou a operar no dia 
11 de dezembro, no campo de Ronca-
dor, na Bacia de Campos (RJ). Quan-
do atingir o pico de produção, previs-
to para o segundo semestre de 2008, 
ela acrescentará 180 mil barris por 
dia (bpd) à produção nacional.

Maurício Sant’Anna, 
do SAS: desafios 
por vir e demanda 
crescente

CERAWEEK 2008

PETRÓLEO E GÁS NA BERLINDA
Na agenda 2010, aumento da demanda e transferência de conhecimento

Os gigantes mundiais da indústria 

de energia reuniram-se em feverei-

ro deste ano em Houston, Texas, 

EUA, para participar do mais impor-

tante evento do setor, a confe-

rência Cambridge Energy Research 

Associates CERAWeek 2008. O SAS 

também esteve na feira, observan-

do as tendências mundiais do setor, 

e ampliando o relacionamento 

com seus clientes na área de óleo e 

gás. Um dos palestrantes foi Samir 

Awad, gerente executivo da Petro-

bras, companhia que levou a maior 

delegação brasileira ao evento. 

Para Maurício Sant́ Anna, geren-

te da área de óleo e gás do SAS, a 

CERA Week delineou as perspecti-

vas do setor energético no período 

de 2008 a 2010. “Foram debatidos 

os desafios por vir, a crescente 

demanda por energia por parte dos 

países emergentes, como Brasil, 

Índia e China, além das limitações 

da reservas de óleo do mundo”, 

exemplificou. 

Os participantes apontaram 

também para a necessidade de in-

vestimentos em pesquisas de novas 

fontes alternativas ao combustível 

fóssil e o que chamaram de “know-

ledge transfer”, ou seja, transferên-

cia de conhecimento (conforme as 

pessoas que detém o conhecimen-

to do setor se aposentam, levam 

com elas essa bagagem). Discutiu-se 

ainda a necessidade de transferên-

cia desse conhecimento não apenas 

em cargos operacionais, como 

também de chefia. “Foram ainda 

fortemente debatidas as questões 

da globalização do mercado de gás, 

mudanças climáticas e mais contro-

le na emissão de CO2”, resumiu. 
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Pouco antes, em novembro, duas 
outras grandes unidades de produ-
ção entraram em operação: a P-52, 
também no campo de Roncador e 
com a mesma capacidade total de 
produção da P-54 (180 mil bpd) e o 
FPSO Cidade de Vitória, no campo 
de Golfinho, na Bacia do Espírito 
Santo, com capacidade para produ-
zir 100 mil barris por dia. (“FPSO 

– Floating Production Storage and 
Offloading” é um tipo de navio uti-
lizado pela indústria petrolífera para 
a exploração, armazenamento petró-
leo e/ou gás natural e escoamento da 
produção por navios aliviadores).

Além dessas três unidades, em 
janeiro entraram em operação o 
FPSO Cidade do Rio de Janeiro, 
com capacidade para produzir 100 
mil bpd, no campo de Espadarte, na 
Bacia de Campos, e a plataforma de 
Manati, no campo de mesmo nome, 
na Bahia, com capacidade para pro-
duzir até 6 milhões de m3 de gás 
por dia. Em outubro, começou a 
produção da plataforma do Campo 
de Piranema, com capacidade para 
30 mil barris de petróleo leve por 
dia, no mar de Sergipe.

Produção 
terrestre
Embora mais de 80% do petróleo 
produzido pela Petrobras no Bra-
sil venha dos campos marítimos, a 
produção terrestre também desem-
penhou papel importante no recor-
de diário alcançado pela Petrobras. 
A média dos campos terrestres tem 
oscilado em torno de 230 mil bar-
ris de petróleo por dia. Esse volume 
da produção terrestre vem sendo 
mantido graças a novas tecnologias 
desenvolvidas pela companhia para 
aumentar a vida útil de campos já 
maduros. A empresa prevê um cres-
cimento considerável na produção 
terrestre, nos próximos anos.

O ritmo de entrada de novos sis-
temas de produção no portfólio da 
companhia deverá continuar acele-
rado em 2008. Serão instaladas três 
novas plataformas de petróleo e uma 
de gás: na Bacia de Campos entra-
rão em produção a P-51, no campo 
de Marlim Sul, com capacidade para 
produzir 180 mil bpd; a P-53, em 
Marlim Leste, projetada também 

para produzir 180 mil bpd e o FPSO 
Cidade de Niterói, no campo de Mar-
lim Leste, com 100 mil bpd. Na Bacia 
do Espírito Santo, entrará em opera-
ção o FPSO Cidade de São Mateus, 
que produzirá gás no campo de Ca-
marupim, projetado para produzir 10 
milhões de m3 de gás por dia. A P-51 
é a primeira plataforma inteiramente 
construída no Brasil.

CASE CONOCOPHILIPS

CONTROLES FLUTUANTES
Solução SAS propicia alta performance em manutenção 

Não é só no Brasil que o SAS tem forte atuação entre as empresas da 

área de energia. Na Noruega, por exemplo, a filial de uma importante 

companhia petrolífera americana, a ConocoPhillips, também se valeu do 

SAS para gerenciar os recursos e negócios de forma mais eficaz, focar 

na performance e controlar os custos, parte importante em um negócio 

dessa magnitude e com preços bastante flutuantes. 

“O SAS tem nos ajudado muito a gerenciar nossa manutenção, nosso 

maior custo”, diz Pal Navestad, consultor sênior de Manutenção/TI 

ConocoPhillips. “Utilizando SAS pudemos detectar erros no trabalho e 

identificar problemas rapidamente, além de mostrar às autoridades regu-

latórias o que estamos fazendo”, resume. A solução escolhida foi a SAS 

Strategic Performance Manager (SPM), que, entre outras melhoras, fez 

com que os usuários pudessem todos trabalhar com os mesmos dados, 

informações fornecidas rapidamente e gerenciamento mais focado. 

Para Navestad, o SAS SPM é muito versátil. “Poder aplicar qualquer 

regra aos dados nos dá mais controle da segurança e nos provê conheci-

mento que podemos utilizar em políticas preventivas. Com SAS, pode-

mos ver o que está sob controle e que antes não estava”, comemora Na-

vestad. Para dar continuidade a essa estratégia, a ConocoPhillips decidiu 

implementar, também com o SAS, scorecards como parte do Strategic 

Performance Management.

O executivo conta que agora a Conoco pode ter uma visão geral 

dos processos da empresa e planejar as próximas atividades com mais 

facilidade. “Não conheço nenhuma empresa norueguesa com uma 

capacidade como essa em termos de uso planejado dos dados gerados”, 

analisa o executivo. Segundo ele, a companhia evita erros nos processos 

da empresa durante muitos anos, além de reduzir o retrabalho. “Isso nos 

ajuda a diminuir nossos custos”, garante. 

A ConocoPhillips foi criada em 2002, com a fusão da Conoco Inc com 

a Phillips Petroleum Company. A companhia é a quinta maior refinadora 

de petróleo do mundo e opera em mais de 40 países. A empresa fechou 

o ano de 2006 com receita de 183,7 bilhões. A produção do terceiro 

quarter de 2007 foi de 2,2 bilhões de barris de petróleo por dia. 



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

Uma instituição com a responsabilidade 

de contribuir para o desenvolvimento 

de um país de dimensões continentais, 

como o Brasil, precisa lidar com uma quantida-

de de informações capaz de desafiar qualquer 

estudioso. Esse é precisamente o caso do Ipea 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 

fundação pública federal vinculada ao Nú-

cleo de Assuntos Estratégicos da Presidência 

da República. 

Suas atividades de pesquisa fornecem su-

porte técnico e institucional às ações governa-

mentais para a formulação e reformulação de 

políticas públicas e de programas de desenvol-

vimento brasileiro. 

E neste cenário, o uso do SAS é amplamente 

difundido em diversos institutos de pesquisa de 

igual importância para o desenvolvimento do 

País, tais como: IBGE, IEA (Instituto de Economia 

Agrícola), IAPAR (Instituto Agronômico do Pa-

raná), Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 

Passos – Prefeitura do Rio de Janeiro, Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) e do próprio Ipea, 

abordado nesta reportagem. 

O trabalho do Ipea engloba a cooperação 

técnica institucional, a divulgação de estudos 

e pesquisas, além da assessoria direta ao gover-

no, publicações e o IpeaData (ver box). Vários 

desses estudos tratam da inovação tecnológica 

no setor produtivo brasileiro e seus impactos 

sobre a competitividade das empresas e a ge-

ração de empregos. 

“Tais estudos, seguindo a tradição desta 

Casa, são orientados para a compreensão ana-

lítica dos processos e das relações, por vezes 

contraditórias e sempre complexas, existentes 

entre esses três elementos, de modo a propi-

ciar a formulação e a avaliação de políticas pú-

blicas de apoio ao desenvolvimento do Brasil”, 

afirma o presidente do Instituto, Luiz Henrique 

Proença Soares, na apresentação do livro “As 

Empresas Brasileiras e o Comércio Internacio-

nal”, organizado pelos pesquisadores do Ipea 

João Alberto De Negri e Bruno César Pino Oli-

veira de Araújo, lançado em 2007.

Exportações industriais
Nesse livro, os pesquisadores do Ipea utiliza-

ram o SAS com o intuito de contribuir para o 

debate sobre os determinantes das exporta-

ções industriais, a partir do maior conjunto de 

informações sobre empresas jamais reunido no 

Brasil. O SAS ajuda o Ipea a demonstrar que 

a inovação tecnológica é fator especialmente 

relevante para explicar o virtuoso crescimento 

das exportações brasileiras dos últimos anos.

Mas não é apenas a diretoria de estudos se-

toriais do Ipea, da qual João De Negri faz parte, 

Grande responsabilidade
Com soluções SAS, Ipea 
dá suporte técnico e 
institucional às ações 
do Governo brasileiro 
POR SILVIA ANGERAMI

Carlos Henrique 
Corseuil, do 
Ipea: SAS usado 
para relatórios 
descritivos e 
analíticos
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que utiliza o SAS dentro do instituto. Na dire-

toria de estudos sociais, onde trabalha o eco-

nomista Carlos Henrique Leite Corseuil, técnico 

de Planejamento e Pesquisa, o SAS também é 

muito usado. Corseuil trabalha com o SAS há 

mais de dez anos. Economista com mestrado 

completo e doutorando na área de Economia 

do Trabalho, ele explica que o Ipea usa o SAS 

em dois grandes procedimentos: no processa-

mento de dados para gerar relatórios descriti-

vos e indicadores (descritivo), e para analisar o 

que está por trás dos dados (analítico). 

A mera reunião de números sobre os mais di-

ferentes assuntos não acrescenta tanto. Por isso, 

o que o Ipea faz é analisar e interpretar esses 

dados, para que possam servir como matéria-

prima, por exemplo, para o Boletim de Políticas 

Sociais, publicado semestralmente pela diretoria 

de Estudos Sociais. Com base nos dados do Ipea, 

interpretados com a ajuda do SAS, a população 

pode ter acesso a tabulações com as medidas 

de pobreza, desigualdade de renda, freqüência 

à escola, analfabetismo, além de indicadores de 

saúde e de inúmeros outros assuntos. 

“Todas essas tabelas são obtidas a partir de 

uma base de dados original, como, por exem-

plo, as informações individuais provindas de 

uma pesquisa domiciliar do IBGE”, explica o 

economista. “Com o uso do SAS são geradas 

informações quantitativas, capazes de dar uma 

idéia da dimensão dos assuntos que estão sen-

do estudados”. 

Além do Boletim de Políticas Sociais, o Ipea 

mantém, com a ajuda do SAS, o site IpeaData 

(www.ipeadata.gov.br), base de dados online, 

que registra milhões de acessos por mês. 

O propósito desse site é facilitar o acesso 

a diversos indicadores econômicos brasileiros. 

Disponibilizado como uma prestação pública 

de serviço pelo Ipea, seu conteúdo é conside-

rado informação pública que pode ser distri-

buída e copiada livremente, desde que citada 

a fonte. “O SAS é bastante importante para 

ajudar a gente a ter condições de fazer isso”, 

afirma Corseuil. 

Estudos analíticos 
O SAS é usado também para prover o segundo 

tipo de produto, de cunho mais analítico. No 

final de 2007 foi divulgado um estudo baseado 

em informações do IBGE que identificou uma 

queda no analfabetismo na faixa etária acima de 

15 anos: ele atingia 15,6% da população em 1995, 

mas caiu para 10,2% em 2007. O SAS ajuda a es-

tudar a relação entre duas ou mais variáveis, para 

tentar identificar, por exemplo, o que está por 

trás desses números. A população toda pode ter 

acesso a esses estudos, publicados em forma de 

texto para discussão ou livro, e também dispo-

níveis para download no site do Ipea. 

“O SAS é fundamental quando temos que 

usar uma base de dados muito grande, como 

no caso do Censo Demográfico do IBGE. A ca-

pacidade de processamento do SAS é quase 

única. E não é apenas bom ou conveniente, mas 

é fundamental”, destaca Corseuil.

IPEADATA   

O BRASIL EM NÚMEROS
O IpeaData é uma base de dados macroeconômicos, financei-

ros e regionais do Brasil mantida pelo Ipea. Com acesso gratuito, 

oferece também catálogo de séries e fontes, dicionário de con-

ceitos econômicos, histórico das alterações da moeda nacional, 

e dicas sobre métodos e fontes utilizadas. Inclui cerca de 7.000 

séries históricas - anuais, mensais e diárias - das principais fontes 

de estatísticas brasileiras e internacionais, atualizadas, além de 

padronizadas no tempo e no espaço, com valores nominais e 

reais expressos em uma mesma moeda (R$). Os temas incluídos 

são população, emprego, salário e renda, produção, consumo e 

vendas, contas nacionais, finanças públicas, preços, juros, moe-

da e crédito, balanço de pagamentos e economia internacional.

Os dados regionais perfazem cerca de 1.500 séries desagre-

gadas para estados e municípios. Os dados municipais podem 

ser agregados em Áreas Mínimas Comparáveis (AMC), recurso 

que permite realizar comparações intertemporais consistentes 

para municípios que mudaram de área ou contorno ao longo 

do tempo. As informações regionalizadas também podem ser 

visualizadas para regiões administrativas e para bacias ou sub-

bacias hidrográficas.

O sistema é amigável, utiliza tecnologias simples e possi-

bilita pesquisar e extrair dados por fontes, tema ou nome da 

série; construir tabelas, gráficos e mapas; e realizar operações 

matemáticas e estatísticas, dentre elas o cálculo de variações 

percentuais, médias móveis, mudanças de base e de periodi-

cidade e geração de números-índice e logaritmos. O IpeaData 

permite ao usuário exportar dados, tabelas, gráficos e mapas 

para editores como Excel e Word.

SOLUÇÕES | GOVERNO
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carreiraCARREIRA | TI E ESTATÍSTICA

OS DOIS LADOS DA MOEDA
É possível harmonizar o diálogo (nem sempre tranqüilo) entre 
TI e Estatística. E os profissionais confirmam que a paz é produtiva

O estatístico pede ao pro-

fissional de TI o maior nú-

mero possível de dados. O 

profissional de TI estranha, argumen-

ta mas, diante da insistência do es-

tatístico, cede e dá um jeito. Entrega 

ao colega a montanha de dados. O 

estatístico a explora palmo a palmo, 

como um alpinista desbravador de 

novos mundos. Quando finalmente o 

estatístico mostra o resultado de tan-

to trabalho – um relatório com dados 

mínimos porém fundamentais –, o 

profissional de TI não se contém: 

— Se era para só isso, por que me 
pediu tanto?

Essa situação comum nas grandes 

empresas reflete o nível atual da 

compreensão mútua entre duas 

áreas cada vez mais importantes 

para o sucesso dos negócios: a Es-

tatística e a Tecnologia da Informa-

ção. Para entender as razões da falta 

de maior entendimento entre am-

bas e apontar soluções, SASCOM 

reuniu um artigo do especialista em 

arquitetura de dados e gerente de 

pré-vendas do SAS Brasil, Marcos Pi-

chatelli (ele próprio com formação 

em TI), e o depoimento do gerente 

de Desenho de Aplicações da Brasil 

Telecom, Carlos André Reis Pinhei-

ro, cliente SAS. 
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André Pinheiro: Solução integra 
análise, tecnologia e negócios 

N a medida em que os 

estatísticos, os ma-

temáticos e os en-

genheiros atuem de forma 

integrada e complementar, 

mais sucesso podem obter 

ao apoiar a operação de uma 

determinada empresa. A opi-

nião é de Carlos André Reis 

Pinheiro, gerente de Desenho 

de Aplicações da Brasil Tele-

com. Para ele, essa integração 

é facilitada se o profissional 

desenvolver habilidades ana-

líticas, que o ajudem a conhe-

cer melhor o negócio. “Dessa 

forma, ele consegue resolver 

problemas por intermédio 

do tripé formado pela tec-

nologia, pelo aspecto analí-

tico e pelo próprio lado do 

negócio”, aponta. O profissional que 

desenvolve essa habilidade analítica é 

capaz de trazer benefícios concretos 

à companhia.  

“Há alguns anos, havia o profissional 

que entendia apenas de TI, de um lado, 

e o que dominava a área de negócios, 

de outro. O analítico fazia a ponte en-

tre os dois mundos”, observa o gerente 

da Brasil Telecom. Mas quem é da área 

de tecnologia e consegue desenvolver 

uma habilidade de negócio, deixa de 

fazer tecnologia por tecnologia e passa 

a desenvolver projetos mais focados, 

aplicado para uma demanda de negó-

cio específica da companhia. 

No caso do analítico, é a mesma coi-

sa. Desenvolver novas aplicações analí-

ticas por desenvolver não é 

uma atitude que beneficie o 

negócio. Mas se ele começa 

a entender um pouco mais a 

necessidade específica da área 

de negócios poderá deixar de 

criar aplicações inócuas. É esse 

tipo de benefício que as em-

presas buscam hoje.

Com bacharelado em 

Matemática e em Ciências 

da Computação, mestrado 

em Banco de Dados, dou-

torado em Inteligência Ar-

tificial e pós-doutorado em 

Probabilística, Pinheiro vem 

desenvolvendo a habilidade 

analítica ao longo do tem-

po. “O que tento fazer hoje 

é aplicar a tecnologia com 

mecanismos analíticos para 

o ambiente de negócios”, revela. 

Para ele, como existe a necessidade 

da atuação desses três profissionais (es-

tatísticos, matemáticos e engenheiros), 

abre-se uma oportunidade para quem 

conhece um pouco de cada, pois esse 

profissional conseguirá oferecer solu-

ções factíveis para as corporações. “Mi-

nha formação em Ciências da Computa-

ção e Matemática contribui para que eu 

tenha melhor entendimento da lógica 

que envolve os processos de negócios, 

com uma visão mais cartesiana dos pro-

blemas a serem resolvidos”, acredita.

Para Pinheiro, na medida em que 

o SAS mudou o paradigma e passou a 

oferecer soluções em vez de simples 

produtos, ele está tentando atender 

esse tripé: analítico, tecnológico e de 

negócios. O gerente da Brasil Telecom 

afirma que ao oferecer uma solução 

completa, o SAS consegue valorizar 

as corporações.

Pinheiro, da 
Brasil Telecom: 
atuando juntos, 
estatísticos, 
engenheiros e 
matemáticos 
obtêm mais 
sucesso

STATISTICUM, STATISTA, STATISTIK

O termo estatística origina-se da expressão em Latim statisticum 
collegium, palestra sobre os assuntos do Estado, de onde surgiu a 

palavra italiana statista, que significa “homem de estado”, ou político, 

e a palavra alemã Statistik, designando a análise de dados sobre 

o Estado. A palavra foi proposta pela primeira vez no século XVII,

em latim, por Schmeitzel na Universidade de Lena e adotada pelo 

acadêmico alemão Godofredo Achenwall. Aparece na Enciclopédia 

Britânica em 1797 e adquiriu o significado de coleta e classificação de 

dados, no início do século 19.
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M ais e mais empresas se juntam àque-

las que há muito perceberam a  im-

portância de contar com profissionais 

especializados em análises estatísticas. Afinal, são 

eles que transformam números, gráficos e pro-

cessos em conhecimento relevante para o negó-

cio. Porém, a integração desses novos processos  

no ambiente corporativo enfrenta obstáculos. 

Principalmente com o pessoal de TI. Embora 

receba respaldo da diretoria da empresa, que 

enxerga no estatístico a chave para encontrar o 

seu diferencial de negócios e obter lucratividade, 

muitas vezes o profissional enfrenta um relacio-

namento difícil com a área de TI. 

Depois de ter acrescentado, à experiência 

em TI, algum tempo atuando na criação arqui-

tetura de soluções para o SAS e seus clientes, 

passei a entender a questão. Aprendi que, quan-

do o pessoal de TI vai desenvolver um banco de 

dados para um usuário tradicional de relatórios 

e análises, faz o que tecnicamente é chamado 

de “congelamento da especificação”, isto é, TI 

pergunta ao usuário quais são as informações 

desejadas. Esse é o ponto de partida para a 

montagem de um banco de dados, reunindo 

esse conjunto de informações sob uma organi-

zação adequada à forma como será consultada 

pelo usuário. Já se esse cliente for o estatísti-

co, não é natural que ele consiga fornecer à 

TI uma lista de informações desejadas, muito 

menos que defina de antemão a forma como 

essas devem estar organizadas. No decorrer do 

trabalho, o estatístico vai querer interagir com 

os dados de um modo não-convencional, com 

uma autonomia que TI não precisa prover para 

outros tipos de usuário.

Processo inverso
Isso acontece por uma razão muito simples, 

mas que só fica visível para nós de TI depois 

que entendemos o processo todo. Como o 

trabalho do estatístico é exploratório, a rigor 

é natural que ele não saiba de antemão quais 

dados serão úteis e quais não serão para o pro-

cesso que está desenvolvendo. Isso frustra TI, 

quando esta apenas desenvolveu processos 

para atender requisitos de usuários tradicio-

nais de relatórios e está acostumada a pensar 

em “especificação de requisitos” como ponto 

inicial do processo. Para o pessoal estatístico, 

essa lista não é o início, mas sim o resultado do 

trabalho deles. 

Quando o estatístico quer identificar alguma 

tendência, ele vai testando o conteúdo das va-

riáveis de que dispõe, ao longo do seu processo 

investigativo. Algumas vão se revelar importan-

tes e outras não, e ele só saberá disso depois do 

início do trabalho. Se ele tenta fazer um modelo 

levando em conta uma variável, por exemplo,  

data de abertura de conta do cliente, mas depois 

verifica que esse dado não é tão importante, 

pode transformá-lo em tempo de contrato em 

meses e  perceber que, dessa forma, consegue 

chegar a algumas conclusões importantes. 

Fome de informação
Assim, se ele vai calcular um modelo para saber 

quais são os clientes com maior propensão a 

comprar certo produto, por exemplo, quando 

TI pergunta a ele “de que dados você preci-

Do conflito ao 
benefício comum

CARREIRA | TI E ESTATÍSTICA

Marcos Pichatelli 
é especialista em 

arquitetura de dados 
e gerente de pré-

vendas do SAS Brasil
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sará?” tudo o que esse profissional consegue 

especificar de antemão é: “todos os dados de 

clientes que tivermos”. Para a área de TI esse 

pedido não faz o menor sentido. E quando ela 

se refaz do susto e pergunta se são dados atuais 

ou históricos, descobre que o estatístico, nesse 

ponto, às vezes não tem como saber sequer 

qual o período mínimo de histórico necessário 

para produzir um modelo estatístico eficiente. 

Por isso, geralmente responderá: “qual o pe-

ríodo máximo que você consegue me dar?”. 

Novamente, isso soa absurdo para o pessoal 

de TI que está acostumado a trabalhar com 

usuários tradicionais de relatórios. 

Sem conhecer essas características do tra-

balho estatístico, a área de TI pode acabar con-

siderando o estatístico um cliente complicado, 

“que não sabe o que quer”. Além disso, uma outra 

complicação para TI é o fato do estatístico, em 

seu trabalho, necessitar criar as tais “variáveis 

derivadas”, isto é, poder gerar uma nova infor-

mação a partir daquele dado que TI forneceu 

a ele. Nesse ponto, a área de TI se vê tentada a 

chamar para si a tarefa de criar essas informações 

sempre que o estatístico identificar uma nova 

necessidade, para que TI não perca o controle 

sobre a diversidade e o volume de dados usados 

pelos estatísticos. Afinal, esse é o procedimento 

padrão para atender outros tipos de usuários: dar 

início a um “projeto de alteração do banco de 

dados”. Isso, no entanto, obrigará o estatístico a 

percorrer ciclos extremamente longos no desen-

volvimento dos modelos, tornando-os inviáveis. 

Sem se dar conta, TI estará tentando eliminar a 

característica de exploração interativa que carac-

teriza a atividade estatística.

Para atender estatísticos, a área de TI pre-

cisa compreender a natureza do trabalho da 

Ciência Estatística. Trata-se de um processo de 

exploração, de muitas idas e vindas, desde a 

análise do dado bruto até a obtenção de uma 

conclusão que seja de fato relevante para a área 

de Negócios. Essa dificuldade reside particular-

mente na percepção de tendências. Às vezes 

o estatístico precisa se debruçar sobre dados 

provenientes de um histórico de vários anos, 

para identificar movimentos mais amplos, nas 

diferentes áreas de negócios. Deveríamos ficar 

felizes por eles não saberem de antemão que 

informações vão usar e que informações vão 

descartar. Afinal, descobrir que variáveis são 

essas é exatamente o trabalho para o qual eles 

foram contratados.

Da mesma forma, os estatísticos têm difi-

culdade para entender porque TI anseia por 

requisitos congelados, processos padroniza-

dos e, se fosse possível, uma perfeita e eterna 

estabilidade dos sistemas e modelos de dados. 

Pelo meu background em TI, tenho conseguido 

passar a esses profissionais uma visão menos 

apaixonada dessa questão, mostrando quanto 

o pessoal de TI é dependente de obter ambien-

tes estáveis, seguros, confiáveis e robustos.

Soluções e convergência
O caminho entre os mundos de TI e de Esta-

tística, no entanto, não é feito somente de pe-

dras. Com o uso das soluções do SAS, pode ficar 

mais suave, graças à criação de ambientes que 

mantenham a segurança e controle nas mãos do 

pessoal de TI, sem eliminar a agilidade e a auto-

nomia do pessoal  estatístico. Existem soluções 

do SAS divididas em duas partes: uma usada por 

TI e outra, pelos estatísticos. Na parte usada por 

TI os processos são estruturados e executados 

em regime regular e periódico. Há controle do 

que está sendo gerado, a partir de que fontes, 

com que regras, quando e para quem. Ou seja, 

um ambiente coerente com as necessidades e 

particularidade da missão de TI.

Na parte destinada ao uso dos estatísticos, 

o SAS cria um ambiente em que eles podem 

explorar os dados e gerar os dados derivados 

que se mostrarem necessários. Esse ambiente 

fica também sob certo controle de TI, mas não 

num nível em que, para criar um campo em uma 

tabela, o estatístico precise aguardar dias (se-

manas?) para que um completo ciclo de change 
management seja realizado pelo pessoal de TI 

(administradores de bancos de dados, progra-

madores, etc). 

Ao adquirir essa visão mais completa do 

processo e o conhecimento sobre a natureza 

da atividade de uma e de outra área, os profis-

sionais de ambos os lados podem promover a 

eliminação ou redução do conflito e se benefi-

ciarem muito disso. O SAS lida há 30 anos com 

esse problema e consegue transformar essa 

discussão em uma conversa, promovendo a 

harmonia entre as áreas.
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conceitoCONCEITO | FINANÇAS

Imagine uma abóbora que cresça gradati-

vamente e se multiplique ocupando todo 

o solo e céu da Itália. Essa é a imagem fi-

gurativa do ING Direct Italia divulgada por 

uma série de campanhas publicitárias para 

o público italiano. Entre os pontos fortes do 

banco on-line estão aprovações rápidas, boas 

taxas  e tarifas baixas. A filial italiana do grupo 

financeiro e seguradora ING, presente em 50 

países e o sexto maior da Europa em total de 

ativos, apresenta crescimento constante des-

de a sua inauguração em 2001. Conta com 700 

mil clientes, um total de ativos de ¤13 bilhões 

(US$17,46 bilhões), um número recorde de 70 

mil contatos diários de clientes e uma média 

de 90 mil acessos ao site por dia.

Estratégia prudente
A estratégia agressiva do banco para conquis-

tar clientes conta com o apoio de uma política 

inteligente de gerenciamento de riscos, cujo 

objetivo é minimizar, e até mesmo acabar, com 

os riscos financeiros em cada linha de produto. 

Desde o lançamento da Conto Arancio (uma 

linha  de produto muito popular entre os clien-

tes), a política de redução de riscos do banco 

estabelece que os fundos líquidos devem ser 

investidos de acordo com a duração do depó-

sito. Em outras palavras, a estratégia de investi-

mento estabelece um limite de taxa de risco. O 

banco expandiu sua linha agregando uma série 

de novos produtos financeiros, de hipotecas 

para aquisição da primeira ou da segunda casas 

a fundos compartilhados e títulos. As hipotecas 

também agregam limites predefinidos de risco 

dentro da estratégia de gerenciamento de ati-

vos e passivos.

A definição dos riscos nas hipotecas foi 

mais difícil para os produtos com taxa fixa 

do que para os produtos com taxa variável. 

Para os produtos com taxa variável, o pro-

blema foi implementar o princípio do custo 

da depreciação em conformidade com os pa-

drões IAS 39 que estabelecem diretrizes para 

o reconhecimento e avaliação dos ativos e 

passivos financeiros.

Na avaliação da eficácia da cobertura dos 

produtos de taxa fixa, entretanto, a conta-

bilidade fica mais complexa por causa das 

questões corporativas e do gerenciamento 

dos riscos. “Os riscos relacionados aos produ-

tos eram típicos do gerenciamento de risco”, 

diz Dario Caprioli, diretor de gerenciamento 

Alinhando gerenciamento 
de riscos aos negócios
O banco on-line ING Direct desenvolveu 
uma estratégia de minimizar riscos 
financeiros para incentivar o crescimento

Dario Caprioli, 
do ING Direct: 
“Um parceiro de 
alto nível como 
o SAS atende 
nossos requisitos 
internos”
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de riscos e jurídico da área financeira do ING 

Direct. “Nós precisávamos cobrir a posição 

de taxa fixa a longo prazo imposta pela hipo-

teca”, explica Caprioli. “A hipoteca com taxa 

fixa nos trouxe dois novos desafios: atender 

aos requisitos contábeis e em conformidade 

com os princípios IAS. Tínhamos que calcular 

o valor do mercado da hipoteca e a cobertura. 

Tínhamos também que realizar um teste para 

avaliar a eficácia da cobertura. Por isso decidi-

mos desenvolver uma solução que atendesse 

aos nossos requisitos internos e implementá-la 

usando um parceiro de alto nível como o SAS, 

em vez de comprar uma aplicação pronta e 

adaptá-la aos nossos interesses.”

A parceria com o SAS também foi natural 

porque o ING Direct já usava a solução SAS 

Business Intelligence para análise dos estudos 

estatísticos e financeiros para otimizar os recur-

sos durante as campanhas promocionais.

Um projeto em quatro etapas 
A nova solução de riscos do ING Direct foi 

desenvolvida em cima da plataforma SAS®9 e 

da solução SAS Risk Intelligence. Uma equi-

pe de consultores do SAS trabalhou junto a 

tomadores de decisão do banco, usuários 

corporativos internos, o diretor de ativos e 

passivos, também diretor de riscos de merca-

do, o responsável pela contabilidade, a equipe 

da tesouraria e a equipe de gerenciamento 

de projeto.

“O problema era tão complexo”, continua 

Caprioli, “que nós decidimos fazer as coisas 

passo a passo. O resultado foram quatro sub-

projetos, cada qual atendendo problemas es-

pecíficos.” Finalmente o banco contou com o 

SAS para cuidar do:

resultados

O banco calculou a taxa correta de cober-

tura determinando a quantidade de hipotecas 

que os clientes obtiveram no período de um 

mês e considerando o risco de pré-pagamento. 

Como o banco tem que arcar com o risco do 

valor atual se o cliente pagar o empréstimo 

antecipadamente, é essencial monitorar esse 

pagamento antecipado: os efeitos do paga-

mento antecipado poderiam gerar volatilidade 

na declaração dos resultados.

Gerenciar os riscos de pré-pagamento sig-

nifica gerar estimativas confiáveis de compor-

tamento do cliente com relação ao pagamento 

parcial ou total da hipoteca. Com esses cálculos 

à mão, o banco consegue formular contratos 

que contemplam pagamentos antecipados. O 

ING Direct monitora periodicamente a diferen-

ça entre a situação real e a previsão, ajudando 

as taxas de cobertura de acordo. Assim que o 

banco resolve o problema da definição de uma 

situação real de gerenciamento de risco, ele 

passa para os problemas contábeis. O teste de 

efetividade, que avalia a eficácia da cobertura, 

tem como objetivo conferir se o produto está 

coberto de um ponto de vista contábil para 

que o banco possa entender como o pré-paga-

mento pode afetar as previsões de lucros.

Alinhando os negócios e 
o gerenciamento de riscos 
“A solução que implementamos nos permiti-

rá calcular o impacto sobre a declaração de 

rendimentos e simular diferentes cenários de 

acordo com as mudanças nas taxas”, diz Ca-

prioli. A tecnologia pode usar dados de dife-

rentes origens, destaca ele. E isso é fantásti-

co. “Alinhamos os negócios ao gerenciamento 

de riscos porque conseguimos obter dados 

abrangentes e reconciliáveis. Isso é fundamen-

tal para nós que precisamos reagir prontamen-

te à dinâmica do mercado e tomar decisões 

ágeis, como as que envolvem taxas mensais”, 

finaliza Caprioli. 

Solução de inteligência analítica permitirá calcular o impacto 
sobre a declaração de rendimentos e simular diferentes cenários, 
ao usar dados de diferentes origens. E isso é fantástico
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N ão é de hoje que os clientes sabem 

exatamente quando uma determina-

da loja ou rede entrará em liquidação. 

Como consumidores modernos, sabemos que 

com um pouquinho de paciência certamente 

encontraremos uma peça bacana que vai com-

binar direitinho com aquele jeans preferido.

Embora o varejo seja o responsável por ter 

incentivado seus clientes a se embrenharem en-

tre araras e prateleiras em tempos de liquida-

ção, boa parte do estoque acaba encalhado e, 

pior ainda, ocupando espaço valioso dentro das 

lojas. Sem querer, ao adotar uma estratégia de 

markdown do tipo one-size-fits-all, o varejista 

acaba estimulando uma corrosão desnecessária 

de preços, comprometendo seu lucro.

É fácil entender o porquê. O tempo dos 

compradores, que já é curto para tarefas como 

planejar, selecionar e comprar as peças da pró-

xima coleção, não permite analisar detalhada-

mente se um markdown de 40%, em vez de 

50%, já seria suficiente para desovar todas 

aquelas bermudas floridas até a chegada da 

próxima coleção. 

Redução de estoque
É por isso que as empresas que usam soluções 

para otimização de markdown (Markdown 
Optimization) consistentemente apresentam 

incremento de 2 a 3% em margem e ainda con-

seguem reduzir estoques em 10% ou mais. Es-

tas soluções usam técnicas analíticas avançadas 

que incluem forecasting e rotinas de otimiza-

ção para determinar a composição ótima de 

preços até o nível de loja/SKU.

Incrementando margens e estoques 
via Decision Process Automation
Como varejistas tradicionais têm 
alcançado lucros cada vez maiores com 
soluções de Markdown Optimization
POR ALEX DIETZ*
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Além do cenário ótimo, compradores e ana-

listas de preço podem incluir e alterar parâme-

tros como regras de negócio, fatores econômicos 

(custos) e restrições e gerar inúmeros cenários. 

Outra vantagem é que as soluções de 

markdown optimization são proativas. Em vez 

de reagir com base em regras de negócio fixas, 

usam previsões de demanda estatística que an-

tecipam com acurácia mudanças no comporta-

mento de compras do consumidor. Milhões de 

curvas de elasticidade de preço são analisadas 

automática e continuamente para se chegar ao 

preço ideal de forma a minimizar canibalismo, 

maximizar lucros e atingir as metas de venda. Na 

prática, essas soluções estimulam markdowns 
extremamente focadas e agressivas, que elimi-

nam a necessidade de descontos pesados de úl-

tima hora que pouco ou nada contribuem para 

o bottom-line das empresas.

Compradores atarefados adoram o aspecto 

automatizado da solução, que os libera das de-

cisões difíceis como o que (produto), quando 

(momento), quanto (desconto/preço), e onde 

(loja) remarcar. Os gerentes de loja, por sua vez, 

ressaltam o fato de que esses markdowns são 

mais específicos e respondem melhor ao com-

portamento dos seus clientes. Quantas vezes 

ouvimos gerentes reclamando dos markdowns 

definidos pela direção da companhia que, em 

geral, além de chegarem tarde demais ainda er-

ram na intensidade dos descontos para grande 

parte dos produtos? Ou o oposto, quantos já 

ficaram frustrados com decisões corporativas 

de remarcar um item com boa resposta de ven-

das, mesmo pelo preço cheio?

ROI simples e rápido
Os clientes SAS que já usam a solução de 

markdown optimization defendem que essa 

é uma das maneiras mais simples e rápida de 

conseguir retorno sobre o investimento (ROI),

retorno que pode ajudar a financiar outras 

tecnologias SAS de suporte à decisão. Ou-

tra vantagem desse tipo de tecnologia é que 

markdown não exige mais em termos de dados 

do que a maioria dos varejistas já possui hoje, e 

a implantação é relativamente rápida, normal-

mente de cinco a sete meses. 

Importante lembrar que a solução de oti-

mização de markdowns envolve certo grau de 

revisão dos processos que não ocorre com boa 

parte das outras soluções SAS. Compradores 

e analistas precisam mudar a forma de pensar 

sobre aspectos como timing das remarcações, 

percentual de desconto que irão oferecer aos 

clientes, e forma de avaliar o retorno de cada 

ciclo de markdown.

Varejistas interessados em ingressar nessa jorna-

da precisam se conscientizar de algumas coisas para 

extrair o máximo do markdown optimization: 

 É necessário um forte apoio por parte dos 

detalhado da 

demanda

conhecidos

por item

mais recente 

incorporado

por cenários de 

otimização

cenários ótimos 

de preços

SKU disponíveis

e restrições 

respeitadas

de mercado ou 

categoria

COMO FUNCIONA O MARKDOWN OPTIMIZATION

CALIBRAMENTO 

DO MODELO 

DE DEMANDA

PREVISÕES 

DETALHADAS 

GERAIS

ROTINAS DE 

OTIMIZAÇÃO 

DE PREÇOS

EXECUÇÃO

DE PREÇOS
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executivos porque o processo de markdown 

impacta várias áreas do negócio. Automati-

zar decisões deixa os compradores nervosos 

principalmente em se tratando de markdown. 

Nenhum comprador aceita facilmente que seu 

produto precisa de um desconto após poucas 

semanas de vendas. Normalmente as pessoas 

dariam uma segunda chance para o produto, 

mas o sistema ajuda a deixar este sentimenta-

lismo de lado. E por último, markdowns produ-

zem um grande efeito no bolso dos consumi-

dores, portanto a relutância é natural. 

 Melhores práticas sinalizam a criação de uma 

equipe de especialistas em preços, cuja tarefa 

é usar esse tipo de solução e gerar cenários 

que são então submetidos à aprovação dos 

compradores. Essas equipes são compostas 

por pessoas com background analítico e expe-

riência técnica e comercial para que cheguem 

a decisões mais objetivas. Essa equipe libera os 

compradores para que se concentrem em tare-

fas relacionadas com a definição de produtos 

e com objetivos da categoria.

 Para maximizar ainda mais os resultados, as em-

presas precisam prestar atenção redobrada para 

posicionar de forma consistente e atrativa os pro-

dutos demarcados. Os varejistas que conseguem 

os maiores incrementos de margem dedicam um 

tempo extra para considerar como e onde peças 

com desconto serão expostas e como será mais 

fácil para o cliente perceber a redução de preços. 

Se o cliente não conseguir entender facilmente a 

sinalização de preços, o processo de markdown 

se torna ineficiente e caro.

Ao implementar um sistema desta natureza, 

as empresas precisam discutir e definir qual o 

papel que o markdown tem para o seu negócio 

e deixar que a solução os ajude a atingir tais 

objetivos. Para alguns negócios, a velocidade 

com que eliminam os estoques mais antigos 

é chave. Nesse caso, o sistema deve ser confi-

gurado para acelerar o processo de liquidação, 

liberando espaço de vendas e open-to-buy 
para novas mercadorias a preço regular. Outras 

partes do negócio têm menos urgência para 

desovar seus produtos e podem se dar ao luxo 

de ter o sistema configurado para maximizar 

receitas ao longo do período. Essas soluções 

não precisam aplicar apenas uma estratégia 

para toda a empresa. Na verdade, elas devem 

permitir aos varejistas que trabalhem alinhados 

com as suas diferentes necessidades.

Mercadorias x Marketing
E o que falar daqueles varejistas cuja estratégia de 

markdown tem menos apelo como solução para 

a movimentação apropriada das mercadorias e 

mais como recurso de marketing para gerar trá-

fego nas lojas? Afinal, muitos clientes desenvol-

veram uma fidelidade perversa a varejistas cujas 

mercadorias parecem estar sempre com algum 

nível de desconto. Há clientes que vão às lojas 

apenas para saber o que entrará em markdown 

nas próximas semanas. Será que este tipo de tec-

nologia quebrará esse vínculo de fidelidade, que 

em alguns casos é vantajoso para o varejista? 

Não necessariamente. Com os comprado-

res livres do esforço ligado ao markdown – e 

os executivos percebendo o incremento nos 

lucros – será possível dedicar mais tempo, es-

forço, e criatividade a produtos, de forma a 

disponibilizar o tipo de mercadoria que leva 

os clientes a preferir uma determinada empresa 

sobre seus concorrentes.

CONCEITO | VAREJO

*Alex Dietz (alex.dietz@sas.com) é um 
veterano com 20 anos de experiência 
no desenvolvimento de soluções para 

análise e otimização de preços. Dietz é 
o gerente de produto responsável pela 
solução SAS Markdown Optimization, 

cargo que ocupa há cinco anos.

ONLINE: www.sas.com/retail-markdown

Ao implementar um sistema desta natureza, as empresas precisam 
definir qual o papel que o markdown tem para o seu negócio e 
deixar que a solução os ajude a atingir tais objetivos
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T odas as pesquisas realizadas 

nacional e internacionalmente 

no campo da Educação apontam 

que o nível de escolaridade dos filhos 

está estreitamente relacionado ao dos 

pais. Quanto mais escolarizados são 

os pais, a tendência é que seus filhos 

sejam também mais escolarizados. Mas 

em que medida essa relação é causal? 

Ou seja, se fosse possível aumentar a 

educação de um pai, isto teria um efeito 

positivo sobre a educação do filho ou 

filha? Ou esta correlação observada é 

simplesmente espúria? Quer dizer, ela é 

apenas um reflexo de um conjunto de 

outros fatores como valores, normas, 

habilidades, fatores genéticos, etc., 

correlacionados com educação? Neste 

caso, um aumento da educação dos pais 

que não alterasse estes outros fatores 

acabaria não tendo efeito algum sobre 

a escolaridade de seus descendentes. 

As pesquisas que investigam esta 

causalidade e que com algum sucesso 

conseguem controlar pelos demais fatores 

associados à relação das escolaridades 

dos pais e filhos apresentam resultados 

na melhor das hipóteses inconclusivos. 

Na maioria delas, uma vez controlados 

os demais fatores, não se encontra uma 

relação direta da educação dos pais com 

a educação dos filhos. Estas pesquisas 

foram feitas em amostras populacionais de 

países ricos (Estados Unidos, Inglaterra e 

Noruega). Neles, os níveis de escolaridade 

dos pais já são bastante elevados para 

padrões internacionais. Será que exercício 

semelhante feito em países com níveis 

de escolaridade mais baixos não teria 

um resultado diferente? Ou seja, o 

Governo deve continuar 
a investir em educação

ANDRÉ PORTELA é
professor da Escola
de Economia de São
Paulo da Fundação
Getulio Vargas
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Os resultados da pesquisa basearam-se em análises 
estatísticas realizadas com solução SAS, escolhida por 
já ter sido utilizada em pesquisas anteriores e por ter se 
mostrado eficaz, graças à versatilidade de seu algoritmo
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efeito intergeracional da educação não 

seria mais relevante para mudanças de 

pais analfabetos para alfabetizados do 

que de mestres para doutores?  Para 

tentar responder ao questionamento, 

desenvolvemos uma pesquisa para 

uma amostra da população brasileira 

pela Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo, em conjunto com o professor 

George Jakubson, da Cornell University. 

Para tanto, foi utilizado o SAS. O seu 

resultado foi apresentado no XII Encontro 

da Sociedade Latina Americana e 

Caribenha de Economia na Colômbia, em 

outubro de 2007 e no XXIX Encontro 

da Sociedade Brasileira de Econometria 

no Recife, em dezembro de 2007. 

Questões como essas ganham muita 

importância, até mesmo para a definição 

da política educacional de um país. 

Essas informações podem contribuir 

no estabelecimento das diretrizes de 

investimentos na área. Se o impacto de 

um aumento de escolaridade persistir para 

além da primeira geração afetada pela 

política, os benefícios econômicos e socias 

são maiores que seus efeitos imediatos. 

Uma decisão de política teria que levar 

estes fatores em conta na sua análise 

de custos e benefícios (como deve ser 

qualquer decisão de política pública). Esse 

é o ponto que explica porque uma escola 

de Economia dedica-se a um estudo 

como esse. Ademais, esta pesquisa tem 

um interesse estritamente acadêmico. Ela 

retoma o debate sobre o que determina 

as potencialidades das pessoas: a natureza 

ou o ambiente? Embora o tema não seja 

inédito, já que pesquisas semelhantes 

foram desenvolvidas para outros países, no 

caso brasileiro ainda se trata de um campo 

que carece de mais estudos e pesquisas. 

Para o desenvolvimento das análises, 

foram utilizados os dados coletados 

pelo IBGE e os resultados da pesquisa 

basearam-se em análises estatísticas 

realizadas com solução SAS, escolhida 

por já ter sido utilizada em pesquisas 

anteriores e por ter se mostrado eficaz, 

graças à versatilidade de seu algoritmo. 

Quanto ao resultado específico 

dessa pesquisa, ela aponta para um 

efeito causal da escolaridade dos pais 

para a escolaridade dos filhos. Porém, 

este efeito é relevante para mudanças 

a partir de níveis educacionais baixos. 

A partir de níveis mais altos (educação 

secundária), aumentos educacionais não 

tem efeitos intergeracionais. Por um lado, 

esta conclusão explica os resultados 

encontrados na literatura para os países 

mais ricos. Por outro lado, ela aponta 

para a necessidade do governo continuar 

investindo em educação, já que o Brasil 

tem níveis educacionais baixos e os efeitos 

das políticas podem ter conseqüências 

positivas duradouras, pois seu efeito 

irá perdurar através das gerações. 

opiniãoopiniãoOPINIÃO | ANDRÉ PORTELA

O governo deve continuar investindo em educação, já 
que o Brasil tem níveis educacionais baixos e os efeitos das 
políticas podem ter conseqüências positivas duradouras, 
pois seu efeito irá perdurar através das gerações






