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SOluçõeS analítiCaS 
eM TEMPO rEaL

O mundo moderno entrou na era da velocidade e acelera sem parar. 
O SAS, pioneiro e líder em soluções de inteligência analítica, está 
ultra-sintonizado com os vertiginosos novos tempos. 

Demonstração dessa sintonia foi o Gusas, encontro nacional de usuários, realizado em 
São Paulo, sob o lema “O SAS na era da velocidade”. Uma das simulações apresentou à 
platéia uma análise de crédito fictícia por um sistema baseado em SAS que funcionava 
em tempo real, no padrão Web Service. 

Para conhecer a solução de tempo real SAS Customer Intelligence – com resultados 
comprovados especialmente em ações de marketing –, os presentes participaram de 
uma campanha através de seus celulares. 

Rapidez e eficiência são dois dos recursos de que o novo presidente do SAS Cone 
Sul, Márcio Dobal, vai se valer para realizar a missão de superar, esse ano, o crescimento 
de 30% alcançado pela empresa no ano passado. Em entrevista, ele detalha sua visão do 
mercado de inteligência de negócios.

Outros exemplos de como velocidade se converte em lucratividade você encontra 
nessa edição. O artigo de Larry Mosiman, gerente da divisão de Inteligência sobre 
o Cliente do SAS – “Você não quer levar pilhas também?” –, demonstra como os 
segmentos de Varejo e Finanças não podem mais prescindir de soluções que, integradas 
a bases de dados, permitam aos responsáveis pelo atendimento aos clientes tomar 
decisões de negócios no preciso instante em que atendem a reclamações desses 
mesmos clientes.  

A reportagem de capa é mais uma ilustração. Mostra como o Sistema Integrado 
Martins evoluiu, em cinco décadas, de um armazém de secos e molhados para se tornar 
o atual grupo atacadista-distribuidor que vende para 260 mil clientes ativos de todos 
os municípios brasileiros, com faturamento de 4 bilhões de reais. O segredo? A própria 
Martins revela: é como na Fórmula-1 - investir para andar um segundo na frente. No 
caso, em inteligência analítica para se antecipar à necessidade do cliente.

editorialediToriAl
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destaqueDESTAQUE | MARTINS

T
rabalhar em tempo real 

será um diferencial im-

portante para as em-

presas que atuam na 

economia global. Para 

tanto, as soluções de inteligência 

analítica podem contribuir e muito. 

Não só isso, mas também trabalhar 

no presente de olho no futuro é outra 

estratégia campeã. É fácil prever que 

as empresas que adotam hoje essa fi-

losofia garantem seu lugar ao sol no 

mercado e conseguirão se manter 

competitivas. Quem direciona seu 

negócio no sentido de buscar infor-

mações baseadas em dados poderá 

ver na prática os resultados dessa 

estratégia, refletidos nos números 

da companhia. 

No atual momento econômico 

que o Brasil atravessa, tirar provei-

to desse ciclo positivo é o que tem 

feito companhias prosperarem. Este 

é precisamente o caso do Sistema 

Integrado Martins. Comprar bens 

de consumo e revendê-los para lojas 

seria a função clássica de um ataca-

dista, uma distribuidora, como é o 

caso do Sistema Integrado Martins. 

Porém, ao ser expresso 

em números, o negócio 

surge em toda a sua 

complexidade. Afinal, 

são 260 mil clientes ati-

vos, em 100% dos muni-

cípios brasileiros – todos 

os estados da federação, 

cada um com diferentes 

alíquotas de tributos – o 

Martins é o único ata-

cado-distribuidor no 

Brasil com essa capila-

ridade. 
Além disso, há mais 

de 200 opções de con-

dições de financiamento. 

Há ainda distâncias – que somadas 

chegam a cerca de 47 milhões de km/

ano – a serem percorridas por uma 

frota de 1.143 veículos, que exigem 

um intrincado sistema de logística 

para que as mercadorias cheguem ao 

seu destino dentro do prazo esperado. 

Isso sem falar nos diferentes canais 

de venda por onde podem chegar os 

pedidos: equipe de vendas (4.650 re-

presentantes comerciais autônomos), 

televendas (650 atendentes, que se-

rão 1000 até agosto des-

te ano) ou internet (www.

efacil.com.br). O produto 

certo no preço e prazo 

certo. Esse é o retrato do 

negócio do Martins. 

Em 1953, Alair Mar-

tins montou um pequeno 

armazém de secos e mo-

lhados. Ao longo do tem-

po, o empreendimento 

transformou-se no Sis-

tema Integrado Martins, 

que congrega o maior 

atacado-distribuidor do 

Brasil, a Rede Smart, o 

Tribanco, a Universidade 

Martins do Varejo e a Farmaservice. 

Os itens de consumo comercializa-

dos vão desde alimentos a eletroele-

trônicos, de produtos de construção 

civil a veterinários e farmacêuticos. 

Todo esse volume de vendas leva o 

Sistema Integrado Martins a conta-

bilizar um faturamento anual supe-

rior a R$ 4 bilhões.

Dentro desse cenário, a tecnolo-

gia é o elo de ligação que permeia 

todos os negócios da corporação. 

Sistema Integrado Martins adota soluções de inteligência analítica 

para antecipar as necessidades do cliente PO R S I LVIA AN G E R A M I
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FOCO
MARTINS
Com a solução SAS, 

o Sistema Integrado 

Martins pretende 

identificar necessida-

des específicas, a fim 

de fazer abordagens 

muito mais eficazes 

e precisas. Assim, a 

companhia pretende 

agregar cada vez mais 

valor ao negócio de 

seus clientes. “Não 

daremos um tiro de 

canhão, mas daremos, 

por exemplo, tiros 

menores com rifles 

de precisão, muito 

mais certeiros.”
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Martins: “Nosso banco de 

dados permite-nos conhecer 
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que cada cliente compra”
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M árcio Dobal assume a direção 
do SAS Cone Sul com a mis-
são de ampliar os negócios 

no Brasil, Argentina e Chile. Apesar do 
bom crescimento em 2007, sua expec-
tativa é acelerar ainda mais, superando 
a marca de 30% para este ano. Como 
aliado nesse desafio, o executivo conta 
com o portfólio de soluções de inteli-
gência analítica do SAS. 

Formado em Engenharia Eletrônica 
pelo ItA e com 25 anos de experiên-
cia no mercado de tI, Márcio Dobal foi 
gerente geral para América Latina da 
BEA Systems nos últimos cinco anos . 
Antes disso, esteve na Optiglobe (atual 
tivit) e na tivoli, divisão de software de 
infra-estrutura da IBM. Nessa entrevis-
ta, ele detalha sua visão do mercado de 
soluções de inteligência de negócios e 
adianta seus planos para o SAS.

sasCOM: Qual será seu principal de-
safio no sas em 2008? 
Márcio Dobal: Meu principal foco é 
crescer o volume de negócios do SAS 
Brasil em 30% ainda este ano. A eco-
nomia do País passa por um período 
favorável já há alguns anos. Isto se re-
flete no crescimento das empresas e 
na sofisticação de suas operações para 
poder continuar crescendo e compe-
tindo. No que se refere à tecnologia 
da Informação, este maior grau de ma-
turidade e competitividade se mostra 
na presença de investimentos, entre 
outros, em soluções de inteligência 
analítica. O próprio Gartner reconhe-
ce o SAS como a organização que 
oferece a plataforma mais abrangen-

te de BI e afirma que não há nenhum 
concorrente que se compare à nossa 
capacidade analítica.

É precisamente este o maior desa-
fio: ser capaz de estar junto ao mercado 
ávido, levando aos clientes a mensagem 
de excelência de nossas soluções.

De um ponto de vista mais prático, 
uma das tarefas será o desenvolvimento 
de uma área de alianças no Brasil, que 
vai nos permitir aumentar a capilaridade 
no mercado brasileiro e entregar solu-
ções cada vez mais customizadas aos 
nossos clientes. Existem muitas empre-
sas hábeis no País com as quais pode-
mos trabalhar. Vejo um cenário muito 
positivo e promissor.

Acredito na capacidade da empresa, 
no potencial do mercado e no time que 
venho gerenciar. Enxergo o SAS como 
uma empresa diferenciada, com uma 
credibilidade única no mercado – são 
32 anos de crescimento contínuo. Por 
manter seu capital fechado, a compa-
nhia garante que tenhamos uma atu-
ação consistente, sem imediatismos e 
dependência nas flutuações próprias ao 
mercado acionário. 

sasCOM: Em quais setores da eco-
nomia o sas atuará mais fortemente 
no Brasil? 
Márcio Dobal: Continuaremos com 
atuação forte nas áreas de Finanças e de 
telecomunicações que representaram, 
respectivamente, 36% e 27% da receita 
do SAS Brasil em 2007. A área de Energia 
tem crescido muito e já é a terceira mais 
importante. Notamos que em Manufa-
tura e Varejo despontam clientes com 

sinais sólidos de investimentos em tI, 
a fim de promover a otimização geral 
de processos e garantir o aumento da 
competitividade. Finalmente temos que 
entrar seriamente no setor Governa-
mental, para o qual o SAS tem diversas 
soluções muito interessantes e onde 
até hoje estivemos um tanto tímidos. 

Com nossa plataforma tecnológi-
ca completa, acreditamos que temos 
muito a contribuir com essas indústrias. 
Nossa oferta de soluções nos permite 
não apenas recolher, tratar e apresen-
tar os dados do cliente. Nosso grande 
diferencial é a capacidade de análise, 
que nos possibilita olhar para o futuro. 
Com modelos preditivos e de otimiza-
ção, as empresas podem decidir como 
se comportar e o que esperar de cada 
estratégia. Isso faz uma diferença bru-
tal na competitividade. 

sasCOM: Quais são as apostas do 
sas nesses setores?
Márcio Dobal: Para o Governo, come-
çaremos com casos práticos já usados 
com sucesso em outros países, pois ve-
mos que a população deseja soluções 
efetivas para problemas críticos que 
enfrenta no dia-a-dia. Essa é a especia-
lidade do SAS, ou seja, trabalhar com 
dados e cenários extremamente am-

Cenário promissor
Novo presidente do SAS Cone Sul, Márcio 
Dobal tem pela frente o desafio de 
aumentar em pelo menos 30% o volume 
de negócios no Brasil  POr OCTaViO TOsTEs

Márcio Dobal, presidente 
do sas Cone sul
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plos e complexos e apontar caminhos. 
Com a ajuda desse tipo de tecnologia, 
podemos, por exemplo, otimizar a dis-
tribuição de policiais ou de fiscais de 
desmatamento nas regiões com mais-
probabilidade de serem necessários.
Isso pode ser feito a partir de estudos 
analíticos que identifiquem os delitos 
mais prováveis, além dos locais, horá-
rios e dias da semana em que poderão 
ocorrer, permitindo que sejam tomadas 
medidas preventivas pontuais. O SAS 
também tem em seu portfólio soluções 
eficazes para a detecção de fraudes e 
para a otimização dos recursos públicos 
em áreas essenciais, entre outras. Con-
tamos ainda com algumas referências 
locais de resultados em projetos de 
governo como INEP, Embrapa, Banco 
Central e Banco do Brasil.

No setor de Manufatura, apostare-
mos em uma de nossas soluções de-
senvolvida especialmente para ajudar 
as indústrias a mapear como as diversas 
variáveis de mercado impactam direta 
e indiretamente nos preços dos produ-
tos para o cliente final. Com isso, uma 
empresa pode, por exemplo, definir os 
melhores preços para cada item de sua 
linha de produtos, evitando a canibali-
zação de seus outros itens, prevenindo 
desentendimentos entre os canais de 

distribuição e fortalecendo sua marca 
perante a concorrência. Essa vertical 
de negócios abrange clientes do SAS 
como Spaipa, Schincariol, AmBev, en-
tre outros.

Já no Varejo, nossas grandes apos-
tas nesse setor são as soluções de 
gestão de categorias e planejamento 
de espaço, que adaptam o estoque da 
loja por intermédio do conhecimento 
concreto dos hábitos de compra dos 
consumidores.

Em telecomunicações, continuare-
mos a investir em soluções de custeio 
por atividade e em mobile marketing. E 
em Finanças, nas soluções de riscos de 
crédito, operacional e de mercado.

sasCOM: O mercado em que o sas 
atua passa por um momento de con-
solidação em torno de grandes gru-
pos. Você diria que o sas pode se 
unir à outra empresa do setor, com-
prando ou sendo comprado? Existe 
essa possibilidade?
Márcio Dobal: Periodicamente, o SAS 
tem comprado algumas empresas. Es-
tas aquisições têm por fim aumentar 
o portfólio de soluções em áreas que 
julgamos carentes e/ou promissoras. O 
SAS é a empresa de tI que mais investe 
em P&D, mais de 20% do faturamento. 

Mesmo com um forte desenvolvimen-
to interno, esporadicamente há opor-
tunidades de adquirir tecnologias no 
mercado que são aproveitadas em prol 
de um rol de soluções mais completo 
para os clientes.

Quanto a ser vendido, acho bem 
difícil. Em geral as empresas se vendem 
porque foram criadas desde o início 
para isso, porque precisam de capital 
para crescer, ou porque seus resultados 
estão andando de lado. Ora, o SAS foi 
criado como empresa independente e 
sempre pode se autofinanciar porque 
em mais de trinta anos de existência 
sempre cresceu e deu lucro. O atrativo 
ou a fragilidade financeira que justificam 
as aquisições de outras companhias 
nunca foi o caso para nós. 

Cada vez mais, o mercado precisa 
de soluções analíticas para seus negó-
cios. Segundo projeções da IDC, o mer-
cado mundial de tI registrará uma taxa 
de crescimento de 10,3% nos próximos 
cinco anos. Nesse cenário, a receita 
mundial do SAS em 2007 foi de U$ 2,15 
bilhões e a subsidiária brasileira é das 
que mais cresce no mundo, ocupando 
este ano um lugar entre as 10 maiores 
do mundo.

As empresas que enfrentam este 
momento de aquisições e de consoli-
dação colocam seus esforços na inte-
gração de seus produtos e de suas áre-
as, o que todos sabemos não ser um 
processo rápido nem fácil. E os clientes 
não podem parar seus negócios, para 
aguardar a conclusão dessa etapa. Nes-
se sentido, abre-se uma excelente janela 
de oportunidade para o SAS, já que o 
nosso foco continua sendo o mesmo. 

O SAS lidera o mercado de soluções 
analíticas de negócios, como minera-
ção de dados, previsão e otimização. 
tais soluções baseiam-se em tecnolo-
gia bastante aprimorada e exigem uma 
atuação focalizada. Não diluir esta aten-
ção é bom para o SAS e principalmente 
bom para os clientes, nossos verdadei-
ros acionistas. n
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eM PAUTA | USUáRIOS

V ivemos o tempo do aqui, ago-
ra. Ninguém mais aceita espe-
rar dias ou semanas por qual-

quer resposta, seja de negócios ou não. 
Com essa motivação, o SAS organizou 
a 17ª edição do GUSAS, evento que 
reuniu cerca de 500 participantes, de 
cerca de 140 empresas, em São Paulo. 
Durante todo o dia, os presentes ao 
encontro, que tinha como tema “O 
SAS na era da velocidade”, entraram 
em contato com as maneiras mais 
inovadoras de usar as soluções do 
SAS e trocaram expe riências sobre 
a aplicação da inteligência analítica 
nos negócios. 

O SAS estruturou sua atuação glo-
bal com base em mercados verticais 
e oferece soluções de acordo com as 
necessidades de cada um, também 
no mercado brasileiro. No campo de 
Finanças e Manufatura, foram identifi-
cadas as principais demandas, relacio-
nadas às soluções de otimização de 
preços, previsão de demanda e gestão 
de custos. 

Quando se compara o mercado 
de tecnologia de hoje com o de cinco 
anos atrás, percebe-se que a era do 
SAS-PC ficou para trás, dando lugar 
à era da nova arquitetura, em que o 
uso do SAS passa a ser centralizado 
em um grande servidor, em benefício 
do negócio como um todo. Clientes 
brasileiros desse segmento, tais como 
ABNAmro, Caixa Econômica Federal e 
Unibanco, comprovam as vantagens 
desse novo paradigma. 

Nas áreas de Energia, telco e Oleo 
e Gás, as principais necessidades são 

mais agilidade na interação com os 
clientes, além do uso das soluções de 
inteligência analítica para otimizar pro-
cessos, assim como faz, por exemplo, 
a Petrobras. O mercado identifica que 
o salto na carreira dos profissionais 
usuários do SAS está acontecendo 
agora no Brasil, a exemplo do que já 
aconteceu no exterior. 

Nas áreas de Serviços, Varejo e 
Governo, questões como gestão de 
clientes, gerenciamento de campanhas 
e gestão de mercadorias estão na or-
dem do dia. Empresas como Pernam-
bucanas, Casas Bahia, Pão de Açúcar, 
Martins, Riachuelo e Banco IBI já apren-
deram a se beneficiar das soluções de 
inteligência analítica do SAS. 

Na área de Governo, o SAS está 
presente no cálculo do PIB, do Bolsa 
Família e nas pesquisas da Embrapa 
sobre a nova soja. As soluções do 
SAS já foram adotadas pela Prodesp, 
Proderj, Ipea, IBGE e Inep, entre ou-
tros institutos. Os executivos do SAS 
acreditam que as soluções de inte-
ligência analítica têm potencial para 
colaborar muito com o governo tam-
bém no campo de segurança pública, 
por exemplo, assim como já acontece 
em outros países. 

Para onde vai o sas?
Uma das simulações que o SAS apre-
sentou à platéia foi uma análise de 
crédito em tempo real, para aquisição 
de automóvel, no fictício Banco Espe-
rança. A novidade é que o sistema que 
auxiliava o gerente na decisão de libe-
rar ou não o financiamento, baseado 

em SAS, funcionava em tempo real, no 
padrão Web Service. 

Muitos ainda não conhecem, mas 
o SAS tem em seu portfólio soluções 
de inteligência analítica voltadas aos 
clientes, que são especialmente efi-
cientes na área de Marketing. Para 
demonstrar aos presentes a agilidade 
e a efi ciência dessas novas estratégias, 
a demonstração de “Interação com o 
Cliente” atingiu todos os participantes. 
Pelo menos, todos aqueles que forne-
ceram o número do celular ao chega-
rem à recepção do evento. 

Depois da surpresa inicial de toda 
a audiência, o gerente de pré-vendas 
do SAS, Marcos Pichatelli, mediador 

Percepção de valor
Comunidade do SAS no Brasil, profissionais 
especializados trocam experiências 
no GUSAS, o maior evento anual de 
usuários promovido pela companhia 
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da sessão, revelou que a mensagem 
foi gerada pela solução de tempo real 
SAS Customer Intelligence. todas es-
sas ações movimentaram a manhã e 
exemplificaram como o fator tempo 
pode ser usado a favor das campa-
nhas de marketing de aproximação 
com os clientes. 

O último painel da manhã preten-
dia identificar os rumos do SAS, junto 

a um grupo especial de usuários, o 
SAS Community. O objetivo era dis-
cutir a questão “Carreira: Evolução 
Profissional na Era da Velocidade”. O 
painel contou com as participações 
de Carlos André Reis Pinheiro (Brasil 
telecom), Renato Lantin (Basf), Edu-
ardo Mônaco (Pão de Açúcar), Cris-
tiano Ferraz (Universidade Federal de 
Pernambuco) e do professor José Car-

valho (da consultoria Statistika). Cada 
um deu sua opinião, mas o comentário 
de Carlos André, ganhador da partici-
pação no Global Fórum 2009, merece 
destaque: “Não quero nem saber para 
onde ele vai. Só sei que eu vou junto”. 

Na prática
Um dos projetos que vale ressaltar foi 
o da pesquisadora da UnB Hélia Chaves. 
Em sua pesquisa de mestrado, ela usou 
uma solução de inteligência analítica 
do SAS para identificar as principais 
necessidades dos pequenos e médios 
empresários que utilizaram o serviço 
de Respostas técnicas do Ministério 
da Ciência e tecnologia. Esse serviço 
é gratuito e oferecido por especialis-
tas de diversas áreas, que respondem 
dúvidas técnicas de pessoas jurídicas 
ou físicas cadastradas no sistema. Hé-
lia concluiu que a preocupação com 
o meio ambiente é marcante nesse 
público. “A partir das conclusões des-
sas pesquisas, o governo poderia, por 
exemplo, antecipar-se às necessidades 
do empresário do setor PME, ofere-
cendo as alternativas de que ele mais 
precisa”, comentou Hélia.

Outro projeto interessante foi apre-
sentado por Renato Lantin, gerente de 
Supply Chain da Basf Suvinil. A solução 
do SAS foi utilizada para previsão de 
demanda tanto para os produtos de li-
nha, quanto para os seus quatro centros 
de distribuição. O resultado foi a me-
lhoria da performance de 35% para 65%, 
em 2007. Com a solução do SAS, a Basf 
conseguiu ainda melhorias no atendi-
mento, redução de estoque e, pelo 
terceiro ano consecutivo, o prêmio de 
melhor atendimento em logística do 
mercado da construção civil.  n

Participantes receberam, 
simultaneamente, mensagens de 

texto em seus celulares

O GuSaS representa uma excelente oportunidade de 
networking. O conhecimento das soluções de inteligência 
analítica garantem um forte diferencial profissional
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M ais de 3800 profissionais de 
48 países reuniram-se no 
SAS Global Forum 2008, 

realizado em San Antonio, texas, EUA 
e voltaram para casa, devidamente 
abastecidos de novas idéias de uso do 
SAS. Na pauta do concorrido evento, 
estavam as mais recentes tendências, 
casos de sucesso e discussões sobre 
o mercado de soluções de inteligên-
cia analítica. Jim Goodnight, CEO do 
SAS, anunciou a aquisi-
ção da teragram, em-
presa líder de mercado 
em tecnologia de pro-
cessamento de línguas 
que possibilita buscas e 
organização rápidas de 
texto em 30 idiomas. 

Foram apresentados 
400 trabalhos das mais 
diferentes indústrias 
(farmacêutica, financei-
ra, seguros, educação 
e saúde) e milhares de 
interações ocorreram 
entre os funcionários, 
clientes e parceiros do 
SAS de todo o mundo. 

Silvia Cicillini, executiva de contas 
do setor financeiro do SAS, acredita 
que os clientes do Brasil que foram até 
San Antonio tiveram uma ótima opor-
tunidade de conversar com os desen-
volvedores das soluções e de estar em 
contato direto com novas funcionali-
dades, além de discutir temas especí-
ficos de suas áreas de atuação. “Isso 
traz para eles conforto e credibilidade 
em continuar usando o SAS dentro de 
suas organizações”, analisa.

Solange Satie, gerente de desen-
volvimento de sistemas do Unibanco, 
participou do evento pela primeira vez. 
“Foram apresentadas soluções que eu 
não conhecia, abrindo novas possibili-
dades para a organização. Outro ponto 
importante é a rede de relacionamen-
tos, que se globaliza ainda mais, depois 
de participar de um evento como esse”. 
Formada em Matemática, Solange sem-
pre atuou na área de tecnologia aplicada. 

Para ela, participar de um evento como 
o Global Fórum também pode ser útil 
para demonstrar que o relacionamento 
entre o pessoal de tI e os estatísticos 
já está chegando a um ponto de equi-
líbrio. Nesse sentido, as soluções de 
inteligência analítica oferecem as con-
dições necessárias para que ambos os 
profissionais exerçam suas funções, da 
melhor maneira possível. “Atualmente 
as duas áreas entendem que devemos 
conciliar independência e produtivida-
de com controle e segurança”, diz ela. 

Solange acredita que a área de in-
teligência de negócios é fundamental 
para o setor financeiro e, por isso, as 
instituições precisam estar alinhadas 
com as tendências e oportunidades 
que surgem no mercado. 

Exemplos reais
O gerente de datawarehouse e cadas-
tro corporativo do Unibanco, tamer 
Hussein El Kutby, acredita que investir 
em inteligência analítica deixou de ser 
opcional, devido à necessidade de es-
truturar, segmentar e apurar grande vo-
lume de dados. “Vi nesse evento uma 
verdadeira revolução em treinamentos 
práticos: consolidação de ambientes 
de datawarehouse, integração a canais, 
relatórios on-line e novas aplicações 
de datamining, além de um conjunto 

de aplicações de BI para 
auxílio à tomada de de-
cisão”, resume.

A palestra de Dan 
Holle, da HP, “the Big 
Bang in Business In-
telligence”, foi uma das 
mais interessantes do 
evento, para El Kutby. 
Ele afirma que Holle 
levou exemplos reais 
de como a inteligência 
analítica pode ajudar a 
organização a aumen-
tar resultados e dimi-
nuir riscos, com o uso 
de inteligência de ne-

gócios e datawarehouse integrados. 
“Ele provou com fatos a eficiência do 
BI”. A apresentação mostrou como a 
inteligência operacional de negócio 
pode capacitar a tomada de decisões 
em tempo real. Holle afirmou existi-
rem evidências que demonstram que 
ao usar a inteligência operacional de 
negócio e a armazenagem de dados 
da empresa em conjunto, a compa-
nhia pode chegar a um resultado ca-
paz de adicionar milhões em renda ao 
balanço final. n

Perspectiva global
SAS Global Forum 2008 atrai 3800 visitantes e 
se consolida como referência do mercado de 
inteligência analítica POr CarOLiNa PErEira

silvia Cicillini, do sas; solange satie, do unibanco; 
Jim Goodnight, CEO do sas e Tamer Hussein El kutby, 

também do unibanco no Global Forum
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O investimento em tecnologia 
por parte das empresas do 
segmento de varejo ainda é 

pequeno, conforme estudos da con-
sultoria Gouvêa de Souza & MD, espe-
cializada nessa vertical. De acordo com 
Alexandre Horta, sócio da empresa, a 
média dos recursos aplicados em tI 
por empresas do segmento gira em 
torno dos 0,8% dos faturamentos - e a 
maior parte do dinheiro é destinada a 
soluções de ponto-de-venda. O inves-
timento chega a 1,5% do faturamento 
nas empresas com receita anual acima 
de US$ 5 bilhões.

“Mesmo os grandes varejos ainda 
usam pouca tecnologia”, avalia Horta, 
acrescentando que o estágio de ado-
ção de sistemas transacionais já está 
atendido nas empresas do setor.

Um fator que deve contribuir para a 
adoção de soluções mais analíticas pelos 
varejistas é a tendência de segmentação 
dos consumidores. “Atender a clientes 
de perfis distintos passa por uma série 
de ajustes operacionais”, avalia o exe-
cutivo da Gouvêa de Souza & MD. Ele 
reforça que “gerar eficiência operacio-
nal implica em cruzamento de dados”. 
Diante desse quadro, as empresas dessa 
vertical devem, cada vez mais, buscar 
profissionais com formação analítica 
para usar as informações apuradas.

Estima-se que o segmento de vare-
jo cresceu 9,7%, em 2007. Para o futuro, 
o consultor acredita que o mercado 
deve manter-se aquecido, influencia-
do pelo desenvolvimento econômico 
brasileiro, pela expansão de crédito e 
o aumento na renda do consumidor. 
Como fatores que dificultam a evolu-
ção mais acentuada, Horta enumera a 
alta carga tributária; os gastos elevados 

do governo e a infra-estrutura defi-
citária do País.

Para Rodrigo Braga, responsável pe-
los negócios de varejo do SAS no Brasil, 
deve-se considerar também a crescente 
profissionalização do setor, bem como 
o acirramento da concorrência entre as 
cadeias varejistas no mercado brasileiro. 
“O Brasil desponta como um dos paí-
ses de maior potencial de consumo nos 
próximos anos, e não será surpresa se 
várias cadeias internacionais aportarem 
investimentos por aqui, inclusive por 
aquisições”, destaca Rodrigo. 

Foco ampliado 
Atento às necessidades e peculiari-
dades do varejo, o SAS tem soluções 
adequadas às empresas que atuam 
neste segmento, inclusive as redes de 
material de construção, supermercado, 
vestuário e atacado.

Para intensificar sua atuação na 
vertical, o SAS lançou no mercado 
brasileiro uma solução que reúne atri-

butos de planejamento de espaços, 
gestão do negócio e visualização de 
ambientes em gráficos 3D. É o SAS 
Space Planning 5.11, que promete aju-
dar os varejistas na disposição dos 
produtos nas gôndolas das lojas. 

Em 2007 o fornecimento de tecno-
logia para o varejo teve um crescimen-
to de 48% no faturamento do SAS em 
relação a 2006. A empresa tem como 
clientes as redes Pão de Açúcar, Ria-
chuelo, Pernambucanas e Casas Bahia. 
Recentemente ampliou seu portfólio 
com a inclusão do atacadista Martins, 
de Minas Gerais. “Fechamos uma par-
ceria de múltiplas soluções em contra-
to de cinco anos”, comenta Rodrigo. 
“Nosso foco para o Brasil está concen-
trado nas soluções que permitem aos 
varejistas obter ganhos significativos 
para o negócio, destacando-se Otimi-
zação de Preços, Previsão de Demanda, 
Planejamento de Espaço, Gestão de 
Catergorias/Sortimento e CRM Analí-
tico”, completa. n

oportunidades no Varejo
Mesmo com baixos níveis de investimento em TI em relação a outros 
segmentos de mercado, o interesse por soluções analíticas é crescente no setor
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T
rabalhar em tempo real 
será um diferencial im-
portante para as em-
presas que atuam na 
economia global. Para 

tanto, as soluções de inteligência 
analítica podem contribuir e muito. 
Não só isso, mas também trabalhar 
no presente de olho no futuro é outra 
estratégia campeã. É fácil prever que 
as empresas que adotam hoje essa fi-
losofia garantem seu lugar ao sol no 
mercado e conseguirão se manter 
competitivas. Quem direciona seu 
negócio no sentido de buscar infor-
mações baseadas em dados poderá 
ver na prática os resultados dessa 
estratégia, refletidos nos números 
da companhia. 

No atual momento econômico 
que o Brasil atravessa, tirar provei-
to desse ciclo positivo é o que tem 
feito companhias prosperarem. Este 
é precisamente o caso do Sistema In-

tegrado Martins. Com-
prar bens de consumo 
e revendê-los para lojas 
seria a função clássica 
de um atacadista, uma 
distribuidora, como é 
o caso do Sistema Inte-
grado Martins. Porém, 
ao ser expresso em nú-
meros, o negócio surge 
em toda a sua comple-
xidade. Afinal, são 260 
mil clientes ativos, em 
100% dos municípios 
brasileiros – todos os 
estados da federação, 
cada um com diferentes 
alíquotas de tributos – o Martins é o 
único atacado-distribuidor no Brasil 
com essa capilaridade. 

Além disso, há mais de 200 op-
ções de condições de financiamento. 
Há ainda distâncias – que somadas 
chegam a cerca de 47 milhões de 

km/ano – a serem per-
corridas por uma frota de 
1.143 veículos, que exigem 
um intrincado sistema de 
logística para que as mer-
cadorias cheguem ao seu 
destino dentro do prazo 
esperado. Isso sem falar 
nos diferentes canais de 
venda por onde podem 
chegar os pedidos: equi-
pe de vendas (4.650 re-
presentantes comerciais 
autônomos), televendas 
(650 atendentes, que se-
rão 1000 até agosto des-
te ano) ou internet (www.

efacil.com.br). O produto certo no 
preço e prazo certo. Esse é o retrato 
do negócio do Martins. 

Em 1953, Alair Martins mon-
tou um pequeno armazém de secos 
e molhados. Ao longo do tempo, o 
empreendimento transformou-se 

Sistema Integrado Martins adota soluções de inteligência analítica 
para antecipar as necessidades do cliente PO r s i LVia aN G E r a M i
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FOCO
MarTiNs
Com a solução SAS, 
o Sistema Integrado 
Martins pretende iden-
tificar necessidades 
específicas dos consu-
midores, a fim de fazer 
abordagens muito 
mais eficazes e preci-
sas. Assim, a compa-
nhia pretende agregar 
cada vez mais valor 
ao negócio de seus 
clientes. “Não daremos 
um tiro de canhão, 
mas daremos, por 
exemplo, tiros menores 
com rifles de precisão, 
muito mais certeiros.”

Músculos 
e neurônios
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César suaki, CEO do 
Martins: “Esperamos 
que o sas nos ajude 

a perceber como 
podemos melhorar 

essas margens” 

FLáViO MarTiNs, CiO do 
Martins: “Nosso banco de 
dados permite-nos conhecer 
exatamente com quem a 
companhia transaciona. 
sabemos item a item, o 
que cada cliente compra”



14  |  sascom

no Sistema Integrado Martins, que 
congrega o maior atacado-distri-
buidor do Brasil, a Rede Smart, o 
Tribanco, a Universidade Martins 
do Varejo e a Farmaservice. Os 
itens de consumo comercializados 
vão desde alimentos a eletroeletrô-
nicos, de produtos de construção 
civil a veterinários e farmacêuticos. 
Todo esse volume de vendas leva o 
Sistema Integrado Martins a con-
tabilizar um faturamento anual su-
perior a R$ 4 bilhões.

Dentro desse cenário, a tecnolo-
gia é o elo de ligação que permeia 
todos os negócios da corporação. 
Desde a década de 90, a empresa 
conta com um banco de dados que 
os ajuda a enxergar a gestão da 
companhia de forma mais nítida. 
Naqueles idos tempos de economia 
flutuante, o Martins criou uma mo-
eda forte, que traduzia em números 
palpáveis os diferentes setores da 
empresa, como vendas, logística  
e financiamento. 

 Tecnologia  
é diferencial

“Os concorrentes ainda não enten-
diam muito bem essa filosofia de 
atuação do Martins. A área de tecno-
logia não tinha por objetivo apenas 

“economizar” recursos (save money), 
mas sim “fazer” dinheiro (make mo-
ney)”, relata César Suaki, CEO da 
companhia. Esse pioneirismo levou a 
empresa ao patamar onde se encon-
tra hoje. Conscientes de que a inova-
ção funciona como uma mola-mestra 
da economia, a cultura da compa-
nhia privilegiou o uso da tecnologia 
nas áreas mais estratégicas. A folha 
de pagamento, por exemplo, só foi 
modernizada há um ano, enquanto 
a tecnologia foi sempre largamente 
empregada no “core-business” da 
companhia, os setores de compras, 
vendas e logística. 

A semente plantada há mais de 
20 anos deu frutos: o Martins pas-
sou a ser reconhecido como empresa 

pioneira e inovadora, graças a essa 
visão estratégica de negócios, em que 
a tecnologia se destaca. Foi nesse ce-
nário que a companhia procurou o 
SAS no intuito de aperfeiçoar ainda 
mais seu sistema de gestão, com a 
expectativa de conhecer ainda me-
lhor seus clientes e fornecedores e 
transformar as informações em mais 
diferenciais competitivos.

“Nosso banco de dados permite-
nos conhecer exatamente com quem 
a companhia transaciona. Sabemos 
item a item, o que cada cliente com-
pra”, afirma Flávio Martins, CIO da 
empresa. Ele explica que a venda é 
100% identificada, em função do re-
lacionamento desenvolvido ao longo 
de vários anos com os clientes. 

A idéia dos diretores da empresa 
é que com a solução de inteligência 
analítica seja possível entregar ao 
cliente produtos de que ele só vai 
precisar amanhã, antecipando a 
sua necessidade, criando dessa for-
ma um círculo virtuoso em que to-
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 VarEJO iNTELiGENTE

A competição acirrada é a carac-
terística principal do mercado de 
varejo hoje em dia. Consumidores 
cada vez mais críticos e exigentes 
obrigam os varejistas a manter 
políticas e soluções precisas de 
gerenciamento para levar van-
tagem sobre a concorrência.

Para suprir essas necessidades, 
com o uso da inteligência analítica, 
o SAS oferece quatro diferentes 
grupos de soluções voltadas para 
esse mercado: Inteligência do 
Cliente, para identificar, conquistar, 
ativar e reter os clientes; Inteligên-
cia Operacional, a fim de auxiliar a 
servir clientes de forma mais efi-
ciente e lucrativa; Gerenciamento 
de Desempenho, para acompanha-

mento dos custos e performance, 
e Inteligência de Mercadoria. 

Robin Copland, diretor global 
de Práticas para o Varejo do SAS, 
explicou que a Inteligência de 
Mercadoria objetiva auxiliar o va-
rejista a melhorar sua relação com 
mercadoria, cliente e fornecedor. 

O executivo enumerou as prin-
cipais funções da solução: planeja-
mento de mercadoria, otimização 
de locação e espaço, determinação 
de preços e promoções e previsões 
de vendas (controle de estoque).

“O preço é uma das mais 
importantes alavancas do lucro”, 
lembra Copland. “Uma mudança 
de 10% em uma mercadoria que 
custa cem dólares pode levar 

a um incremento de 100% no 
lucro do varejista”, explica. Outro 
exemplo da importância da 
implementação da Inteligência de 
Mercadoria dado pelo executivo 
é a pesquisa da National Retail 
Federation (Federação Nacional 
de Varejo dos Estados Unidos), 
que diz que os estoques de 
tamanho errado resultam em 
uma média de 3% de perda no 
volume de vendas a cada ano.

Copland, que está no SAS 
há dez anos, relata que o maior 
desafio da implementação des-
sas soluções é mudar o método 
de gerenciamento de proces-
sos de um varejista. “É uma 
mudança cultural”, classifica. 
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dos são beneficiados. E os acionistas 
do Sistema Integrado Martins têm 
plena confiança nessa estratégia de 
negócios. “É como na Fórmula 1, in-
vestimos para andar um segundo à 
frente da concorrência e ganhar a 
corrida”, compara Flávio. “Acredita-
mos que conseguimos fazer o nosso 
diferencial competitivo por intermé-
dio da TI, transformando dados em 
inteligência, sem necessariamente 
ter que chegar a precisão de cinco 
ou mais casas depois da vírgula; não 
é preciso tomar a sopa inteira para 
identificar se ela está bem tempera-
da. Com o investimento na solução 
de inteligência analítica do SAS nós 
vamos deixar de fazer autópsia e fa-
remos medicina preventiva”. 

O Martins, de acordo com o CEO, 
quer vender no longo prazo, e não ape-
nas produtos, mas também serviços 
e soluções, em um relacionamento de 
qualidade. “Não queremos ser o maior 
nem o melhor, mas únicos”, destaca 
ele. O Martins quer sair da área de 
dimensão de preço apenas e ser um 
parceiro de negócios, permitindo ao 
parceiro que ele ganhe mais dinheiro, 
como resultado desse relacionamento 
de qualidade e confiança. 

 inteligência 
competitiva
Para alcançar esse objetivo ambi-
cioso, o Sistema Integrado Martins 
investe hoje em entender e qualificar 
esse cliente, por intermédio do que 
eles chamam de inteligência com-
petitiva. “Queremos sair do jogo dos 
músculos para neurônios”, define 
César. O Martins passou então a 
buscar o melhor no mercado, para 
combinar com sua filosofia, atenden-
do aos requisitos da companhia, com 
o intuito de construir uma relação de 
longo prazo. “O Martins não quer ser 
mais um cliente, mas sim que o SAS 
enxergue a empresa como um par-

ceiro de negócios, 
disposto a montar 
uma solução de ar-
quitetura de inteli-
gência competitiva 
que seja um efetivo 
diferencial compe-
titivo para nossos 
negócios”. 

Segundo Flávio, 
o Martins terá uma 
área de inteligência 
diretamente ligada 
ao CEO e que vai 
prover informações 
para as outras áreas, 
como compras e de 
vendas. César expli-
ca que hoje, quando 
há o lançamento de 
um novo produto, 
sem a informação 
devidamente tratada, corre-se o 
risco de um esforço massivo sem a 
segurança de que os melhores resul-
tados virão. Com a solução SAS, a 
empresa poderá identificar necessi-
dades específicas e fará abordagens 
muito mais eficazes. “Não daremos 
um tiro de canhão, mas daremos, por 
exemplo, tiros menores com rifles 
de precisão, muito mais certeiros”, 
exemplifica. É assim que o Martins 
pretende agregar cada vez mais valor 
ao negócio de seus clientes. 

A marca Smart, genuinamente 
brasileira (apesar do nome), é um 
projeto de associativismo, com uma 
marca padrão para um grupo de 
lojas, que se identificam como per-

tencentes a uma rede, porém com 
administração independente. Já é 
a maior rede de supermercados do 
País em número de lojas, com mais 
de mil lojas filiadas e a quarta em 
faturamento. O Sistema Integrado 
Martins também mantém o Triban-
co, instituição financeira que atua 
principalmente junto ao varejo, com 
o objetivo de fortalecer as relações 
existentes na cadeia de distribui-
ção: indústria, distribuição, varejo 
e consumidor e contabiliza mais de 
três milhões de cartões private label 
Super Compras. Com a aquisição da 
solução de inteligência analítica, a 
companhia pretende fazer a gestão 
completa de toda a cadeia de valor. 

rODriGO BraGa,  
gerente comercial de 
Práticas para o Varejo do 
sas: “Mais importante 
do que a própria 
venda é que a gente 
compartilhe a mesma 
visão de negócios”

Desde a década de 90, o Sistema 
integrado Martins conta com 
um banco de dados que os 
ajuda a enxergar a gestão da 
companhia de forma mais nítida
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“Somos uma empresa intensiva em 
transações comerciais e trabalhamos 
com margens estreitas, de 2% a 3%, 
então esperamos que o SAS nos aju-
de a perceber como podemos melho-
rar essas margens”, afirma César. 

Alto volume 
O Martins espera obter resultados 
significativos em quatro áreas: na 
área de crédito, relacionamento com 
o cliente, de otimização de preço e 
na eficácia promocional. “Gerencia-
mos crédito como uma boa empresa 
tradicional mineira, somos conser-
vadores”, analisa César. Ele explica 
que o Grupo quer ampliar a base de 
crédito aos clientes, com inteligên-
cia. Para isso, eles podem até correr 
o risco de errar, desde que o erro 
traga aprendizado. “A concessão de 
crédito é um dos nossos diferenciais”, 
diz Flávio. O primeiro módulo será 
concluído ainda em 2008, depois de 
oito meses de projeto. 

A empresa mineira será o pri-
meiro cliente brasileiro de varejo a 
adotar a solução de otimização de 
preços. “Preço é prazo”, define César. 
O que a companhia espera da solu-
ção de inteligência analítica é obter 
um olhar regional diferenciado, para 
conseguir, vamos supor, 1% a mais 
de faturamento, que pode repre-
sentar 70% do lucro. Com a solução 
de eficácia promocional, a empresa 
espera ter mais clareza sobre o que 
levar para promoção e em qual mo-
mento. As soluções do SAS lidarão 

com um volume de dados que chega 
a 24 terabytes. 

O Televendas Martins não é um 
call center tradicional: os 650 aten-
dentes (o número deve chegar a mil 
ainda em 2008) são vendedores 
completos, treinados e motivados 
para negociar diretamente com os 
clientes e oferecer benefícios. Com 
um mix de mais de 14 mil itens, esse 
canal de vendas e relacionamento 
trabalha com venda consultiva. Por 
enquanto, os critérios usados para 
abordagem dos clientes baseiam-se 
na intuição. As soluções SAS ajuda-
rão separar comportamento de ten-
dência e de viés, trazendo um grande 
benefício ao negócio. 

Ao evitar o des-
perdício, o Martins 
espera melhorar a 
lucratividade. Pois 
como o volume com 
que a companhia lida 
é muito grande, qual-
quer melhoria ganha 
uma escala significa-
tiva. “Nossa expectati-
va é aplicar tudo o que 
o SAS tem de melhor, 
com uma visão in-
tegrada de negócios 
(atacado e varejo)”, 
afirma César.  

“Vender soluções 
de qualidade é fácil, 
o difícil é vender va-
lor”, compara Ricardo 
Carlotto, diretor Co-
mercial do SAS. “O 

Martins satisfaz de maneira plena 
a nossa estratégia, e está utilizando 
nosso portfólio com muita qualida-
de. Trata-se do cliente SAS que ado-
tou de forma abrangente as nossas 
soluções”. Mais do que um parceiro 
estratégico de tecnologia, o SAS de-
seja ser considerado um parceiro es-
tratégico de negócios. 

A partir desse projeto, o executivo 
acredita que o Martins pode come-
çar a fazer o melhor, não com base 
em feeling ou intuição, mas com base 
na ciência. De fato, César confirma 
que, do ponto de vista da companhia, 
esse é o principal investimento do 
Martins, e o que mais aproxima a 
companhia da sua estratégia. “Mais 
importante do que a própria ven-
da” - afirma Rodrigo Braga, gerente 
comercial de Práticas para o Varejo 
do SAS - “é que a gente compartilhe 
essa mesma visão de negócios”. De 
acordo com o CEO da companhia, a 
partir desse projeto, o Martins es-
pera redescobrir a essência dos seus 
negócios: essa é a visão filosófica por 
trás dessa aquisição. n

riCarDO CarLOTTO, 
diretor Comercial do 
sas: “Vender soluções 
de qualidade é fácil, o 
difícil é vender valor”

“nosso banco de dados permite-nos 
conhecer exatamente com quem a 
companhia transaciona. Sabemos item 
a item, o que cada cliente compra”
— Flávio MArTins, cio do MArTins





18  |  sascom

verticalVerTiCAl | FINANçAS

P
ela primeira vez na his-
tória, o total do crédito 
ofertado no Brasil ultra-
passou R$ 1 trilhão, in-
formou o Banco Central 

no fim do mês de maio. Trata-se de 
um importante marco para o País. O 
total emprestado chegou a R$ 1,018 
trilhão, o equivalente a 36,1% do 
nosso Produto Interno Bruto (PIB). 
Houve alta de 2,5% sobre o registra-
do no mês anterior, R$ 993 bilhões, 
e 30,9% sobre o mesmo mês de 2007, 
R$ 777,3 bilhões. 

Porém, em seguida a esse cená-
rio de céu de brigadeiro, a ameaça 
de inflação começou a trazer nuvens 
escuras a esse panorama. Como re-
sultado, os bancos imediatamente 
passaram a aumentar as exigências 
para concessão de empréstimos. Em 
função dos recentes acontecimentos 
registrados no campo da Economia, 
os bancos diminuíram em 5%, em 
média, o nível de comprometimen-
to da renda do consumidor com as 
prestações do financiamento.  

Mais do que nunca, as institui-
ções financeiras preocupam-se com 
a adoção de soluções de inteligência 
analítica para auxiliá-las nas suas 
políticas de concessão de crédito. 
Outro fator que interfere nesse cená-
rio são as exigências de Basiléia II, às 
quais os bancos precisam responder 
a contento. 

Para o SAS, que oferece soluções 
de inteligência analítica específi-
cas tanto para a implementação e o 
monitoramento de modelos online 
de crédito, quanto para controle de 
riscos operacionais, o momento não 
poderia ser mais favorável. Embo-
ra muitas instituições já façam uso 
do SAS, Celso Mugnela, executivo 
de negócios para a área de finanças 
do SAS, observa que a companhia 
pode ajudar os bancos a desenvolve-
rem modelos de crédito próprios e 
a gerenciarem a implementação e o 
acompanhamento desses modelos. 

“Grandes bancos – aponta – desenvol-
veram modelos próprios de concessão 
de crédito com o SAS, que forneceu 
a infra-estrutura analítica e a capa-
citação necessária nesse processo”.  

Mugnela afirma que a grande van-
tagem que o cliente encontra ao usar 
as soluções de inteligência analítica 
no desenvolvimento dos modelos de 
crédito é a rapidez nessa implemen-
tação. “Dada sua eficiência (ou não), 
é possível modificá-los mais rapida-
mente, caso estejam respondendo 
menos”, explica. “Por exemplo, se o 
critério para concessão de crédito es-
tiver relacionado ao fator educação 
em determinada região, em outro 
local essa variável pode ser o fator 
idade, ou renda, ou até mesmo en-
dereço”, complementa. 

Para ilustrar possíveis usos das so-

luções do SAS pelas instituições finan-
ceiras do Brasil, a SASCOM apresenta 
os casos de sucesso da Caixa Econô-
mica Federal (CEF) e do banco VUB, 
o segundo maior da Eslováquia. 

equilíbrio delicado
Em um momento de abundância de oferta de crédito, de um lado, e de ameaça 
de aumento da inflação, de outro, as instituições financeiras devem se precaver

Chinelatto Neto, da CEF: 
é importante monitorar 
todo o processo do crédito
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O vôo da CEF
Armando Chinelatto Neto, especia-
lista em risco de crédito da Caixa 
Econômica Federal, cita o painel de 
um avião para definir o complexo 
funcionamento do setor de crédito 
de uma instituição financeira. “É 
preciso ter controle de todas as di-
mensões relevantes”, diz. Chinelatto 
faz a comparação porque, da mesma 
forma que um piloto tem que ter a 
visão de todos os comandos da nave, 
para a instituição financeira é impor-
tante monitorar todo o processo do 
crédito, desde a política de concessão 
até a estratégia de cobrança. 

Com o objetivo de ter esse con-
trole na CEF, o especialista utiliza 
soluções de inteligência analítica do 

SAS. Os indicadores de aderência e 
acurácia são usados para acompa-
nhar e analisar o desempenho dos 
clientes, assim como o teste Kol-
mogorov-Smirnov, que auxilia nas 
decisões de concessão de crédito, as-
sociado ao Índice de Estabilidade da 
População (IEP). 

Paralelamente, a CEF ainda de-
senvolveu mais três indicadores im-
plementados em plataforma SAS: 
Variação Amostral (mede mudan-
ças nas características dos clientes 
avaliados), Efeito de Variação de 
Freqüência e Efeito de Compensa-
ção (enxerga quais são as mudanças 
que se compensam e não impactam 
na pontuação média). Dessa forma, 
o banco consegue analisar quan-
to a população está mudando ao 
longo do tempo e a política de con-
cessão de crédito não fica defasada.

Chinelatto diz que o próximo 
passo da Caixa é implementar uma 
agenda de pesquisa mais objetiva, 
gerencial e estratégica e ter indica-
dores que sinalizem quais mudanças 
devem ser feitas no próximo modelo.

 
a geografia da CEF
Criada em 1861, a CEF é o princi-
pal agente das políticas públicas do 
governo federal e o maior banco pú-
blico da América Latina. Vinculada 
ao Ministério da Fazenda, a CEF 
atua em todo o território nacional, 
abrangendo todos os 5.561 municí-
pios brasileiros, com mais de 17 mil 
pontos de atendimento entre agên-
cias, lotéricas e correspondentes 

“Caixa Aqui”. Além de seus clientes 
bancários, todos os trabalhadores 
formais do Brasil são clientes indi-
retos da insituição, que é responsável 
por todos os pagamentos de FGTS, 
PIS e seguro-desemprego. 

A CEF prioriza setores como ha-
bitação, saneamento básico, infra-
estrutura e prestação de serviços. 
Portanto, promove o desenvolvi-

mento urbano e da justiça social no 
País, contribuindo para melhorar 
a qualidade de vida da população, 
especialmente a de baixa renda.  
A atuação da CEF também se esten-
de aos palcos, salas de aula e pistas 
de corrida, com o apoio a iniciativas 
artístico-culturais, educacionais  
e desportivas. 

A base de clientes da instituição 
foi expandida em 42% nos últimos 
dois anos e meio, subindo de 23,1 
milhões para 33,6 milhões de pes-
soas. Mais de 3 milhões de pessoas 
ingressaram no sistema bancário 
brasileiro por meio do programa de 
conta simplificada, a maior ação de 
inclusão bancária do País.

VuB: Mercado forte
Na qualidade de empresa subsidiária 
do Gruppo Banca Intesa, o VUB é o 
segundo maior banco da Eslováquia, 
com 2 milhões de clientes varejistas 
e 90 mil clientes empresariais. É o 
maior fornecedor de hipotecas do país, 
em que muitas instituições competem 
nesse nicho de mercado, oferecendo 
empréstimos a preços reduzidos.

O banco da Eslováquia precisava 
integrar todas as transações e os da-
dos dos clientes em uma única fonte 
de inteligência, tanto para avaliação 
de riscos internos, quanto para rela-
tórios de regulamentação. Sua Infra-
Estrutura de Risco de Dados (RDI, 
da sigla em inglês), implementada 
em 2004-2005, cobria os aspectos 
de risco de crédito e de mercado. O 
RDI, associado à sua experiência in-
terna de risco, reduziu o tempo para 
a inteligência de dias a somente duas 
horas. Isso trouxe ao VUB uma sig-
nificativa vantagem competitiva pe-
rante a concorrência.

O gerenciamento de riscos é cen-
tral para a estratégia da instituição. 
O sistema integrou dados de nada 
menos do que dez sistemas legados. 

“A integração de dados foi uma ra-
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zão-chave para escolhermos o SAS”, 
afirma Samuel Kytka, gerente execu-
tivo do Grupo de Gerenciamento de 
Risco do banco VUB. Antes do RDI, 
os dados eram reconciliados ma-
nualmente, o que demandava dias. 
Depois do RDI, toda a integração de 
dados e sua reconciliação passaram 
a ser executados automaticamente 
em duas horas, e o processo tornou-
se ainda mais rápido. 

Entre as maiores vantagens da 
solução, o VUB aponta estruturas 
unificadas de dados e granularidade, 
dados auditáveis, informação atua-
lizada, baixa manutenção, rapidez 
na formulação de relatórios diários, 
camadas de apresentação de fácil 
utilização, abertura – capacidade de 
importar novos dados e plataforma 
comum para todos os riscos. 

O RDI apóia relatórios de liqui-
dez, crédito, taxa de juros, operacio-
nal e relatório de risco de FX. Em 
conseqüência da implementação 
do RDI, os analistas do banco VUB 
agora podem dedicar mais tempo a 
fazer o banco tornar-se mais lucra-
tivo. Por exemplo, eles usaram dados 
históricos para medir a estabilidade 
de depósitos e para remodelar o po-
sicionamento em liquidez do VUB, 
capacitando o banco a liberar mais 
fundos para investimentos. 

Depois da conclusão bem-sucedi-
da do projeto integrado de RDI, um 
novo projeto para conformidade à 
Basiléia II e de credit scoring foi ini-
ciado em dezembro de 2005, o que 
permitiu ao banco implementar a pa-
dronização em 2007. Ainda dentro 
desse mesmo projeto, as avaliações 
internas (IRB, da sigla em inglês), 
serão implementadas em 2009.

Esse novo projeto está sob desen-
volvimento e sendo implementado 
com a solução do SAS. O VUB é o 
único banco eslavo que adota uma 
solução completa para gerenciamen-
to de risco. 

Liderança
Em função de projetos como os des-
critos nesta reportagem, o SAS obte-
ve o reconhecimento do instituto de 
pesquisas Chartis, que posicionou a 
companhia em uma posição de lide-
rança, nos dois pontos analisados: 
abrangência de ofertas e potencial 
de market share. 

Tendo em vista que os analistas 
são capazes de influenciar de 40% 
a 60% das compras de tecnologia, e 
considerando que o Instituto Char-
tis é uma das consultorias mais res-
peitadas para tecnologia de risco, 
esse reconhecimento é duplamente 
significativo. 

O relatório do Instituto Char tis 
prediz que o uso de gerenciamen-
to integrado de risco de crédito 
aumentará em 2008, chegando ao 
ponto culminante em 2010-2011. 
No que se refere a requisitos regu-
latórios, desafios de implementação 
e cenários de alta competitividade, 
o relatório do Chartis mostra que 
líderes de gerenciamento de risco, 
tal como o SAS capitalizaram sa-
biamente Basiléia II. 

Os melhores fornecedores me-
lhoraram ou estenderam suas ofer-
tas a áreas relacionadas, apoiando 
o crescimento ao nivelarem suas 
bases de clientes, a fim de se de-
senvolverem além da mera confor-
midade com as regulamentações. 
Novamente, Townsley faz um 
elogio: o Chartis considera o SAS 
como líder estabelecido no merca-
do de software empresarial de risco  
de crédito.

David Rogers, gerente de Marke-
ting de Produto para Risco do SAS, 
concorda, dizendo que o relatório 
do Chartis ref lete a força da empre-
sa e provê a chance de melhorar seu 
market share. O reconhecimento 
do Chartis ao SAS, como líder para 
gerenciamento de risco de crédito 
sublinha a meta da companhia no 
sentido de dar força às organiza-
ções para que não apenas atendam 
aos requisitos de Basiléia II, como 
também para apoiar as instituições 
a definirem metas estratégicas no 
gerenciamento empresarial de ris-
co e em um gerenciamento superior 
de desempenho. n
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A
s mudanças e as tur-
bulências verificadas 
no mercado de BI no 
ano passado – quan-
do grandes fornece-

dores de software corporativo como 
a IBM, a Oracle e a SAP adquiriram 
empresas especializadas em soluções 
de inteligência de negócios – se não 
passaram despercebidas, não che-
garam a provocar nenhuma reação 
mais exacerbada por parte do líder 
mundial em inteligência analítica de 
negócios. O fundador do SAS, Jim 
Goodnight, é o grande responsável 
pela definição do posicionamento 
que a companhia adota em todo o 
mundo. Avesso à idéia de abertura 
de capital, ele mantém o SAS no 
rumo, o que traz mais segurança 
aos clientes. 

Para Rui Bueno, especialista em 
inteligência analítica do SAS Brasil, 
vários clientes de grandes conglome-
rados, como IBM, Oracle e SAP, sen-
tem-se inseguros em momentos como 
esse. “No fundo, eles sabem que a pro-
messa de manter o suporte durante 
vários anos para determinada solução 
não é 100% garantida”, relata. 

Outro problema diz respeito à 
tese da unificação de plataformas. 
De acordo com Bueno, embora apa-
rentemente todos concordem que a 
padronização é benéfica, na prática, 
os consultores de TI aconselham seus 
clientes a comprarem tudo separado. 

Quadro consolidado
O mercado tem reconhecido como 
positivo o posicionamento do SAS. 
Bruno Rossi, diretor de consultoria 

da ASM do Brasil, considera que 
“houve, no mercado de BI, uma con-
solidação muito grande, sobraram 
poucos “pure players” internacio-
nais de grande porte, basicamente 
MicroStrategy, Information Buil-
ders e SAS”. 

Rossi classifica empresas como 
Oracle, SAP, Microsoft, IBM em 
outra categoria de competidores 
nesse mercado. “O SAS é uma em-
presa diferenciada porque, além da 
plataforma de BI, oferece soluções 
para verticais específicas como ges-
tão de riscos no mercado bancário, 
gestão de fraudes, entre outras. Em 
alguns segmentos, não tem concor-
rente”, classifica. Para ele, o SAS de-
senvolveu um portfólio altamente 
especializado e um posicionamento 
inteligente em sua trajetória. 

depois do 
vendAvAl
O mercado de BI e de soluções analíticas  
tem espaço para seis ou sete competidores.  
Sob fogo cruzado, o SAS segue o rumo 
seguro traçado pelo fundador Jim Goodnight
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Embora algumas soluções sejam 
parecidas com as demais oferecidas 
no mercado, Rossi aponta que algu-
mas soluções dirigidas para projetos 
específicos dentro das verticais são 
únicas e sem concorrência. 

O executivo identifica que o 
mercado vive agora um momento 
de movimentação de plataformas 
e de integração de informações. E 
as soluções analíticas do SAS têm a 
capacidade de trazer essas informa-
ções para os usuários. 

O mercado, nesse momento, 
divide-se entre os grandes players, 

que também começaram a oferecer 
soluções de BI, e os chamados “pure 
players”. “O mercado apresenta uma 
tendência a ficar cada vez mais com-
petitivo”, acredita.  

Portfólio completo
Outra tendência do mercado, em 
fase de consolidação, é a tentativa de 
começar a vender para empresas de 
médio porte. Historicamente o mer-
cado de BI e de soluções analíticas 
sempre foi o das grandes empresas, 
mas agora já existe demanda por 
parte das empresas de médio porte. 

As soluções de inteligência analítica 
são apontadas como prioridade de 
investimento em 2008, pelas em-
presas brasileiras grandes e médias. 
A ASM aposta na continuidade do 
crescimento entre as grandes, e na 
ampliação desse leque em direção 
às médias companhias.

Existe uma série de explicações 
para isso: as empresas têm dados 
para analisar, em decorrência da es-
tabilização dos seus sistemas de ERP. 
Outro estímulo vem de algumas le-
gislações, que motivam a implemen-
tação de soluções desse tipo, como 

as empresas brasileiras apontam as soluções de inteligência 
analítica como prioridade de investimento em 2008
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As soluções analíticas do SAS, em alguns casos, chegaram 
ao Brasil antes mesmo do primeiro escritório da companhia. 
Um desses clientes pioneiros é nada mais nada menos do 
que o maior provedor de informações do País: o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um dos clientes 
mais antigos da companhia no Brasil. Para lidar com os 
milhões de dados que suas pesquisas envolvem, conta com 
o SAS desde 1979. 

Responsável pela produção e a análise de informações 
estatísticas sobre a população brasileira, o IBGE desenvolve 
estudos de grande relevância para as políticas sociais 
nacionais como o Censo, a PME (Pesquisa Mensal 
de Emprego), o INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), e a PNAD (Pesquisa Nacional de Amostras de 
Domicílios). E todos eles envolvem o SAS. 

“A maior parte de nossas pesquisas usa alguma solução 
do SAS, em conjunto com as aplicações desenvolvidas 

por nós”, explica 
Antônio José 
Ribeiro Dias, gerente 
de metodologia 
estatística do IBGE. 
Dias exemplifica um 
dos usos práticos 
que o Instituto faz 
das soluções do SAS. 
No Censo de 2000, 
último grande Censo 
realizado no País, o 
SAS foi usado na fase 
expansão da amostra, 
etapa em que se faz 
uma estimativa dos 

valores referentes ao total da população com base em 
dados de pequenas variáveis. É preciso fazer essa expansão, 
pois o Censo é dividido em duas pesquisas: uma menor, 
respondida por toda a população, e outra mais detalhada, 
direcionada a apenas uma parte dos brasileiros, que depois 
tem seus resultados expandidos.

Luiz Fernando Pinto Mariano, diretor de informática 
do IBGE, lembra que além do instituto utilizar soluções do 
SAS em suas pesquisas, também inclui matérias relativas a 
essas soluções na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, 
mantida pelo IBGE. “As soluções do SAS permitem fazer 
uma série de estudos dos dados e é essencial para qualquer 
estatístico”, avalia.

NO iBGE, a EsTaTísTiCa COM VaLOr sOCiaL

riBEirO, do iBGE: 
maior parte das 

pesquisas usa sas

Sarbanes-Oxley e Basiléia 2, criando um 
contexto que leva as companhias a investir 
mais em inteligência de negócios.

As empresas buscam, cada vez mais, 
evoluir a qualidade das informações que 
obtêm de seus sistemas. No início, os 
ERPs (Enterprise Resources Planning) 
encarregaram-se de padronizar e moni-
torar as transações de negócios de forma 
detalhada e integrando todos os processos. 
Depois, os recursos de Business Intelli-
gence (BI) permitiram conhecer melhor 
determinadas operações, inclusive com a 
geração de novas oportunidades de negó-
cios. Já o Business Analytics foca no uso 
de técnicas como otimização, previsões 
avançadas, planejamento estratégico, mo-
delagem e simulação de cenários, combi-
nando com as funcionalidades do BI tra-
dicional. “A conjuntura econômica pede 
ainda mais criatividade, é preciso pensar 
à frente e planejar com muita exatidão”, 
observa Bueno 

Tais movimentos de mercado conduzi-
ram as empresas a sair para as compras, 
depois de terem começado a trabalhar com 
plataformas e integração de dados. Com a 
segunda camada de integração de dados, 
datawarehouse e outras soluções desse 
tipo, a competição se acirrou também no 

“middle tier”, de acordo com o executivo. 
As grandes fornecedoras de software 

corporativo saíram em busca de um port-
fólio completo, que contemplasse todas as 
possibilidades. Assim, surgiu a necessida-
de de oferecer módulos complementares, 
como, por exemplo, as soluções analíticas 
para CRM.  

“Nessa competição, o SAS continua 
na liderança porque é uma empresa re-
conhecida no mercado, com estabilidade 
financeira, um nome muito forte e solu-
ções respeitadas e reconhecidas”, diz Ros-
si. Ainda que nas áreas de performance 
e de reporting os mercados estejam em 
alta competição, o executivo afirma que 
o SAS oferece soluções, de acordo com as 
informações de canais e de clientes, de 
alta qualidade, voltadas para necessida-
des específicas. 
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“O SAS não é uma empresa pe-
quena, tem uma base instalada só-
lida e soluções de respeito, por isso, 
tudo indica que estamos falando de 
um mercado para seis ou sete com-
petidores. E o SAS está bem posicio-
nado”, comenta. 

De acordo com as análises da 
ASM, a previsão para o mercado de 
BI no Brasil é que seja mantido o 
mesmo nível de crescimento regis-
trado em 2007: 19%. Mas no caso do 
mercado de soluções analíticas, as 
previsões são ainda mais otimistas: 
ele deverá crescer por volta de 23% 
este ano, acima da média. “Existe 
todo um contexto de mercado que 
favorece o crescimento, principal-
mente nos setores bancário e de te-
lecom”, afirma Rossi. 

Controle de gastos na França
Exemplos de sucesso com o uso de 
soluções de inteligência analítica 
não faltam. O departamento de 
contabilidade pública da França, 
por exemplo, que coordena e dirige 
a rede pública do tesouro do país, 
usa a inteligência analítica do SAS 
em uma solução da gerência de de-
sempenho que consolida dados 
financeiros e fornece informação 
dinâmica aos escritórios locais em 
tempo real.

Instalada inicialmente em 100 po-
sições, a solução SAS está sendo des-
dobrada agora progressivamente em 
todos os 3.300 escritórios de rendi-
mento público do país para servir mais 
de 6 mil usuários. “Agora podemos nos 
adaptar às demandas específicas de au-
toridades e obter resultados altamente 
customizados”, reporta Pierre Barre-
aux, gerente para o orçamento, contas 
públicas e funções do ministério. 

Melhorar a qualidade dos dados 
é outro objetivo importante para a 
agência. “Validação da informação 
está se transformando em uma prio-
ridade,” diz Barreaux. “O SAS será de 
vital importância para ajudar o de-
partamento a se recuperar, processar 
e distribuir a informação, que é com-
provadamente de confiança.”

análises de risco  
no Canadá 
Outro exemplo do uso de soluções 
de inteligência analítica vem do Ca-
nadá, onde os provedores de energia 
enfrentam sérios riscos de instabili-
dade dos preços de oferta, condições 
climáticas irregulares de condução 
da demanda, um mercado complexo 
e um cenário caracterizado pelas re-
organizações, deslocando as alianças 
e fusões. Na ENMAX, líder varejista 
da eletricidade de Alberta, os execu-
tivos sabem das complexidades da 
sua indústria. Eles acreditam que a 
implementação de soluções do SAS 
melhorará as avaliações de mercado 
das companhias canadenses. 

Davin Kivisto, diretor de gestão 
de portfólio e previsão, diz que em 
2008 a empresa focará no uso do SAS 
para criar soluções inovadoras para 
os clientes. O plano é analisar a rela-
ção risco-retorno de decisões estraté-
gicas em seus negócios globais. 

A companhia espera reduzir as 
limitações da atual planilha eletrô-
nica, banco de dados e de aplicações 
personalizadas. Apesar dos grandes 
clientes da ENMAX terem represen-
tação anual significativa, suas atuais 
abordagens limitam a capacidade da 
empresa para criar preços estratégi-
cos e específicos para o consumidor. 
O SAS ajudará a ENMAX a remover 
tais limitações.

A empresa também planeja de-
senvolver uma biblioteca de modelos 
específicos que possam ser colocados 
à disposição de outras aplicações e 
de determinados grupos de negócios. 
A plataforma baseada na Web pode 
apoiar diversas unidades de negócios 
da ENMAX e prover análise integra-
da de relatórios analíticos. “Acredi-
tamos que os efeitos secundários 
resultantes da melhoria da tomada 
de decisão fornecerão vantagens 
competitivas que afetam os fluxos 
de caixa”, diz Kivisto. n

BuENO, do sas: conjuntura econômica pede 
ainda mais criatividade

rOssi, da asM: sas desenvolveu 
posicionamento inteligente

Bi
2007: 19%
2008: 19%

soluções analíticas
2008: 23%

Previsão de crescimento 
do mercado de Bi 
e soluções analíticas*

* Dados da ASM do Brasil
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o
uando seu cliente está tomando uma deci-
são na sua frente, a prontidão e a relevân-
cia do seu relacionamento com ele é ainda 
mais significativa. Mas essa situação é co-
mum? Segundo o artigo “Stop Random 

Acts of CRM” (Vamos Parar com Atitudes Aleatórias em 
CRM), publicado pelo Peppers & Rogers Group, cerca de 
50% das decisões do cliente ocorrem em tempo real.

Hoje, mais do que nunca, é fundamental que os res-
ponsáveis pelo relacionamento com os clientes saibam 
como tomar decisões, em tempo real e da mais alta quali-
dade,  durante cada interação com eles. As decisões ime-
diatas precisam atender às necessidades e aos valores do 
cliente, refletir a estratégia do negócio e contribuir para 
aumentar o lucro da empresa. A capacidade de tomar 
essas decisões com maior freqüência é o diferencial entre 
o sucesso e o fracasso de um negócio.

As tecnologias para a tomada de decisão em tempo 
real irão oferecer a base para:
z Atender as necessidades dinâmicas do cliente.  
z  Automatizar e controlar o processo de tomada  

de decisão.  
z Adaptar-se às estratégias corporativas. 

você quer 
levar pilhas 
também?
Como usar a tomada de decisão em 
tempo real para melhorar a interação 
com o cliente – e a lucratividade 
L ar ry MOsi M aN
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a nova tecnologia  
torna as antigas  
abordagens obsoletas 
A tomada de decisão em tempo real 
não é nenhuma novidade. A novidade 
está na nova safra de tecnologias para 
a tomada de decisão e que permite 
que a empresa administre  efetiva-
mente o processo de tomada de deci-
são. Essas tecnologias foram criadas 
com interfaces bastante práticas para 
funcionários de centrais de atendi-
mento ao cliente, mas nos bastidores 
elas são gerenciadas e controladas por 
analistas de negócios.

Como os critérios de decisão po-
dem ser modificados no sistema, os 
analistas podem fazer alterações de 
forma a agilizar o desenvolvimento 
e a implementação de novas estra-
tégias de negócios. Antes da dispo-
nibilidade desse tipo de tecnologia, 
a lógica da decisão estava atrelada 
a um sistema web ou de central de 
atendimento.

As tecnologias atuais aproveitam 
o ambiente orientado a serviços, per-
mitindo que a empresa reaja às mu-
danças do mercado de forma dinâ-
mica – e não na velocidade do ciclo 
de desenvolvimento de TI. Antes da 
decisão em tempo real, as empresas 
calculavam antecipadamente diversos 
fatores para tentar prever um possível 
comportamento do cliente. Mas esse 
enfoque tem três problemas graves:
z Os fatores tornam-se obsoletos 
quando a situação muda ou há novas 
informações.  
z O número enxuto de alternativas 
e a freqüência com a qual elas são 
calculadas sobrecarrega a infra-es-
trutura de TI.  
z A maioria das empresas empregava 
regras muito simples ou lógica dos 
negócios.

Hoje a empresa pode ser mais 
bem sucedida e melhorar o valor dos 
clientes a longo prazo com soluções 
orientadas aos negócios que:

z Utilizam uma arquitetura aberta  
e escalável. 
z Possuem funcionalidades avança-
das para a tomada de decisões. 
z Ofereçam as informações neces-
sárias para a tomada de decisões de 
marketing abalizadas. 
 
Tomada de decisão em 
tempo real, na central  
de atendimento e on-line
O cliente hoje espera uma experiência 
mais personalizada, seja na web, na 
central de atendimento ou em qualquer 
outro ponto de contato. O cliente quer 
ter a certeza de que a empresa atenderá 
suas necessidades específicas.

Vou exemplificar como um am-
biente em tempo real deveria funcio-
nar em uma central de atendimento 
ao cliente. O cliente liga para saber 
seu saldo e pergunta qual é o saldo 
mínimo para que não sofra nenhuma 
penalidade. Com base nessas infor-
mações, no comportamento anterior  
do cliente e no histórico das suas 
transações, o sistema de tomada de 
decisão em tempo real determina se 
a lucratividade do cliente está acima 
da média e se há potencial de retor-
no futuro. E o sistema ainda informa 
que esse cliente ainda tem grande 
probabilidade de deixar a empresa 
por um concorrente.

Para dissuadi-lo, o mecanismo 
de decisão verifica a proposta mais 
apropriada de forma a melhorar a fi-
delidade desse cliente. Os resultados 
são transmitidos para um represen-
tante da central de atendimento ca-
paz de reagir prontamente e propor 
uma oferta interessante tanto para o 
cliente quanto para a empresa.

Os sites também podem se benefi-
ciar das decisões em tempo real. Con-
sidere, por exemplo, o processo de ava-
liação de risco de um cliente que está 
solicitando um empréstimo. A classi-
ficação de crédito fornecida por uma 
entidade pode ser muito insípida e não 
refletir corretamente a credibilidade fi-
nanceira do cliente. Com a decisão em 
tempo real o site consegue ampliar as 
informações-padrão sobre o crédito 
com histórico de pagamentos e outras 
transações para chegar a uma classi-
ficação de crédito em tempo real que 
certamente será mais apropriada que 
as apresentadas pelas instituições.

Com modelos preditivos desen-
volvidos internamente e um processo 
para gerenciamento desses modelos 
você obtém informações valiosas so-
bre os clientes usando informações 
preditivas sempre atualizadas. Esse 
enfoque de melhores práticas melhora 
a vantagem competitiva da empresa.

Em um ambiente de comércio 
eletrônico no segmento de vare-
jo, normalmente o cliente se sente 
massacrado pela grande variedade 
de produtos e serviços à disposição. 
Nesse ambiente a decisão em tempo 
real pode recomendar anúncios em 
banner e outros pequenos anúncios 
de produtos e serviços que ajudem o 
cliente a voltar sua atenção para os 
produtos mais relevantes. As opções 
normalmente são resultado de aná-
lise histótica de compras da base de 
clientes ou ofertas, mais padrão que 
atendam a um público maior, ou seja, 
em outras palavras, as mensagens não 
se destinam a um cliente específico.

A tomada de decisão em tempo 
real consegue aumentar a precisão 

antes da decisão em tempo real, as empresas 
calculavam diversos fatores para prever um 
possível comportamento do cliente
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das ofertas porque analisa não ape-
nas os produtos que o cliente adqui-
riu recentemente e outras informa-
ções básicas sobre ele, mas também 
os produtos que o cliente está pes-
quisando no site ou que colocou no 
carrinho de compras. A análise do 
carrinho e outras formas de análise 
preditiva em tempo real permitem 
que o comerciante tome decisões 
bem mais abalizadas.

integrando o marketing 
inbound e outbound em 
tempo real
As campanhas outbound, ou seja, 
ativas, continuarão um mecanismo 
popular de comunicação com os 
clientes. Mas o marketing inbound, 
receptivo, embora muito pouco uti-
lizado, apresenta-se como uma ex-
celente oportunidade para melhorar 
a lucratividade e a experiência do 
cliente. Além disso, a coordenação 
dos dois tipos em tempo real permite 
que a empresa comunique-se com o 
cliente de forma única e coesa.

Vamos pegar o exemplo de um 
usuário de celular para ilustrar a co-
ordenação do marketing inbound e 
outbound em tempo real. Embora já 
esteja usando seu telefone, por três 

vezes em um único dia as chamadas 
caíram. Ele está muito chateado e 
liga para a operadora para reclamar. 
O representante da central de aten-
dimento ao cliente é alertado através 
da tomada de decisão em tempo real 
que esse cliente já enfrentou proble-
mas. O agente pode iniciar a conversa 
sobre as chamadas perdidas com co-
nhecimento do problema e propondo 
uma oferta especial.

O sistema de tomada de decisão 
em tempo real está integrado a um 
sistema de marketing por e-mail que 
envia o cupom para o cliente imedia-
tamente. Em seguida coloca o nome 
do cliente em uma lista do sistema de 
gerenciamento de campanhas para 
que ele receba uma mala-direta com 
promoções na próxima semana.

a solução sas® 
A solução Real-Time Decision Ma-
nager do SAS automatiza o processo 
de tomada de decisão, apresentando 
recomendações para os sistemas de 
relacionamento com cliente. Permite 
que os usuários criem processos de 
tomada de decisão em um ambiente 
interativo e visual. Esses fluxos de 
decisão customizados podem operar 
sobre os dados de qualquer origem e 

aplicar técnicas analíticas avançadas 
e regras de negócios para determinar 
as decisões e recomendações.

O Real-Time Decision Manager 
do SAS integra-se a vários tipos de 
sistemas operacionais dos clien-
tes, inclusive com os de centrais de 
atendimento, sites e caixas eletrôni-
cos através de web services. Quan-
do o Real-Time Decision Manager 
do SAS recebe uma solicitação de 
decisão de um sistema operacional, 
ele processa o fluxo de decisão para 
determinar a veracidade do cliente, 
avalia a probabilidade de o cliente 
comprar um determinado item e 
calcula sua situação de crédito com 
base em informações contábeis re-
centes. O resultado da decisão é uma 
recomendação transmitida de volta 
para o sistema operacional e apre-
sentada ao cliente

As recomendações podem ser:
z Uma oferta simples, como “Você 
também quer levar pilhas?” 
z Uma decisão simples do tipo sim/
não, como de autorização de uma de-
terminada transação.  
z Uma lista de ofertas que o atenden-
te apresenta como 10% de desconto, 
compre 2 pague 1 ou frete grátis.  
z Condições específicas que podem 
ser aplicadas ao produto como pra-
zos, condições, taxas de juros. 

Esses processos podem ser repeti-
dos quantas vezes forem necessários 
durante a interação com o cliente. 
Além disso, a solução garante que 
serão adotados os mesmos critérios, 
para comunicação e tratamento 
consistentes do cliente em todos os 
canais, com relação a todos os produ-
tos e por todas as divisões. Tudo isso 
resulta em uma relação dinâmica, 
relevante e altamente lucrativa com 
o cliente. n

Larry Mosiman é gerente de 
marketing de produto da divisão de 

Inteligência sobre o Cliente do SAS. 
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a s indústrias investiram muito tempo 
e dinheiro na implementação de sis-
temas ERP (Enterprise Resource Plan-

ning) para que pudessem ter à disposição to-
das as informações e dados necessários para 
atender seus processos de negócios. Parece 
fantástico, mas há um limite com relação às 
vantagens que as empresas têm em saber o 
que ocorreu no passado. A lei dos retornos 
decrescentes sugere que mais investimentos 
em ERP provavelmente terão um impacto de-
crescente nos resultados.

O melhor que pode ser dito sobre esses 
sistemas é que eles colocam uma empresa no 
mesmo nível do seu maior concorrente. Por de-
finição, um sistema que padroniza tudo não faz 
de você o melhor. Para ser um líder de mercado 
é necessário fazer algumas coisas diferentes, e 
talvez melhores, do que o lugar comum.

A obsessão por detalhes referentes a coisas 
que ocorreram no passado pode interferir na 
inovação e na criatividade, mais importantes 
em um mundo tão competitivo, do que iden-
tificar oportunidades para reduzir custos. Fico 
imaginando o que teria acontecido com os 
grandes inventores e inovadores como Benz, 
Marconi ou Edison se o poder de decisão des-
ses homens estivesse atrelado à opinião de um 
grupo de contadores com uma montanha de 
relatórios de ERP. Recentemente um diretor da 
área de Pesquisa e Desenvolvimento de uma 

retorno real sobre 
investimento em erP
Indústrias esperam obter maior  
retorno dos seus investimentos  
em TI e a inteligência analítica será 
peça-chave para esse objetivo
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companhia me confessou: “corremos o risco 
de matarmos a galinha dos ovos de ouro para 
economizarmos com ração”.

Isso não significa que o ERP não traga re-
sultados. Mas os executivos estão certos de 
esperarem maior retorno de seus investimentos 
em tI do que simplesmente informações sobre 
custo e o impacto de cada transação. Os pro-
cessos de negócios e tomada de decisão são 
muito mais complexos e possuem bem mais 
nuances do que isso. Os inter-relacionamentos, 
dentro e fora da empresa, são mais importantes 
do que transações pontuais.

Com a obtenção de informações sobre o 
que há por trás dos custos e receita é que es-
ses dados realmente se tornam um diferencial 
competitivo. No cenário econômico atual não 
basta apenas saber quanto você vendeu, os ní-
veis de estoque dos produtos mais vendidos, 
quanto seu melhor cliente gerou de receita e 
quem é o seu fornecedor menos confiável. Os 
sistemas de ERP armazenam todas as informa-
ções sobre o passado, mas as empresas inova-
doras desejam saber o que ocorrerá no futuro, 
como elas podem usufruir de uma tendência 
recém-descoberta, como podem antecipar 

acontecimentos e ser mais ágeis. As empresas 
inovadoras pensam à frente e não para trás.

Para atender a esses complexos desafios, as 
empresas precisam concentrar sua criatividade 
no uso de técnicas como otimização baseada 
em restrições, previsões avançadas, planeja-
mento estratégico, modelagem e simulação 
de negócio. O termo que abrange todas essas 
técnicas é Análise dos negócios, que combina 
as funcionalidades das soluções de business 
intelligence com poderosa análise do que vem 
pela frente, com o objetivo de apoiar e melho-
rar o suporte à decisão.

Uma solução completa de análise dos ne-
gócios precisa integrar todos os dados corpo-
rativos coletados pelos sistemas de ERP, pelo 
legado e pelos sistemas específicos. Além disso 
precisa oferecer ferramentas colaborativas para 
que os gerentes e funcionários consigam  tomar 
decisões de forma rápida e em sintonia.

Colaboração 
As mudanças nas áreas econômica, política 
e social dificultam a tomada de decisões no 
ambiente corporativo – a tal ponto que não 
há uma única pessoa que reúna todo o co-
nhecimento necessário para tomar decisões 
abalizadas e inteligentes. Por esse motivo, as 
pessoas que trabalham com conhecimento, 
cuja experiência e habilidades precisam ser 
um misto de informações sobre os fatos, bus-
cam os sistemas de ERP com as informações 
necessárias como repositório comum de co-
nhecimento. No SAS, chamamos a tecnologia 
que torna isso possível de inteligência analítica. 
Essa colaboração fundamentada na inteligência 
reúne o conhecimento coletivo da empresa, 
viabilizando a tomada de decisão.

tradicionalmente a colaboração tinha como 
característica reuniões, comitês e burocracia, 
enquanto as empresas mais ágeis e inteligentes 
estão atrás de decisões rápidas. As indústrias, 

Por definição, um sistema que padroniza tudo não faz de você o 
melhor. Para ser um líder de mercado é necessário fazer algumas 
coisas diferentes, e talvez melhores, do que o lugar comum
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em especial, querem identificar problemas ou 
novas tendências, analisar o impacto e decidir 
como reagir para então disseminar essas infor-
mações para que as pessoas possam agir com 
base nelas dentro da empresa, e até mesmo 
fora dela, com seus parceiros de logística e ter-
ceirização. Em seguida eles desejam monitorar 
o impacto de tais decisões.

O impacto de todas essas etapas no proces-
so de tomada de decisão determina seu “tem-
po para obtenção da inteligência”, que pode 
ditar o sucesso ou fracasso da empresa.

Considerando tudo isso, podemos concluir 
que as soluções para análise dos negócios com-
petem com os sistemas de ERP? Não encaro 
dessa forma. Elas se complementam. Uma não 
faz sentido sem a outra. O relacionamento en-
tre elas se compara às interligações do corpo 
humano. Embora os sistemas de ERP sejam 
os músculos e o sangue da empresa, a análise 
corporativa é o cérebro e os nervos. todo ser 
humano precisa de ambos operando juntos 
para sobreviver. Da mesma forma, as empresas 
inovadoras que investem no melhor ERP e na 
melhor solução de análise corporativa têm nas 
mãos o cérebro e os músculos!

Custo total de propriedade
Entretanto há diferenças substanciais entre as 
soluções analíticas e ERP. As primeiras oferecem 
retorno significativo sobre o investimento por-
que apóiam a inovação e criatividade, enquanto 
ERP atua como aparador, onde o retorno sobre 
o investimento cai rapidamente.

No passado algumas empresas queriam ad-
quirir um sistema novo de ERP ou ampliar seus 
sistemas de ERP existentes, mas como estavam 
cientes dos grandes investimentos em termos 
de tempo e dinheiro para modificá-los, essas 
empresas descobriram que era mais sensato 
repensar e analisar outras alternativas.

Uma grande empresa norte-americana de 

logística desistiu recentemente de um projeto 
de substituir seus sistemas operacionais por um 
novo ERP. A razão da substituição era oferecer 
melhor qualidade de conhecimento sobre o 
cliente, mas depois de um ano, a companhia 
percebeu que o ERP nunca iria dar a qualidade 
de informação que eles buscavam.

Para mim não é de se surpreender porque 
o sistema de ERP nunca foi projetado especi-
ficamente para oferecer conhecimento sobre 
o cliente, mas sim para executar transações de 
forma eficiente. Sabendo disso o CIO da em-

presa convenceu a diretoria a manter os siste-
mas operacionais existentes e usar uma solu-
ção de business intelligence para responder as 
perguntas desejadas como “quem são nossos 
clientes mais e menos lucrativos?” O enfoque 
voltado para o business intelligence criou o 
alicerce para que a empresa se transformasse 
em uma companhia voltada para o cliente e 
orientada para o mercado.

talvez mais surpreendente ainda seja o fato 
de as soluções analíticas terem um custo total 
de propriedade (tCO) inferior ao do ERP. Isso foi 
comprovado em um estudo realizado recente-
mente pela HEC International Business School  
de Paris, que comparou o tCO de soluções 
de ERP, de business intelligence e de soluções 
analíticas, sendo que as últimas apresentaram 
a melhor relação custo-benefício.

Reunindo cabeça inteligente com músculos e 
sofisticação você integra retorno de investimento 
aos sistemas de ERP. E isso nem custa tão caro 
assim. As soluções analíticas podem transformar 
empresas eficientes em companhias mais inova-
doras e ágeis sem drenar seus recursos. Em resumo, 
essa poderosa sinergia de eficiência e capacidade 
de adaptação gera o alto valor que os usuários 
corporativos e os executivos esperam. n

*Tonny Dierckx é diretor mundial da
 área de Prática de Manufatura do SAS

Os sistemas de eRP podem ser comparados aos músculos e ao 
sangue da empresa, a análise corporativa seria o cérebro e os nervos. 
todo ser humano precisa de ambos operando juntos para sobreviver
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D urante anos, a maior empresa 
de telecomunicações da Polô-
nia, a telekomunikacja Polska 

S.A. (tP), manteve o monopólio sobre as 
telecomunicações no país. Mas uma lei 
aprovada em maio de 2000 abriu o mer-
cado local em 2002 e internacional em 
2003. Essa liberação dos mercados exi-
giu que a tP mudasse de uma empresa 
com foco em tecnologia para uma cul-
tura mais voltada para o cliente. Como 
parte dessa mudança, a tP desenvolveu 
um banco de dados de clientes, analisa-
dos pela solução SAS, para entendê-los 
melhor, melhorar o acesso aos serviços 
e ainda diversificar essa base.

Em junho de 2003, no evento anual 
de BI do SAS realizado na Europa, a te-
lekomunikacja Polska recebeu o Enter-
prise Intelligence Award, por suas con-
quistas na criação de uma consistente e 
abrangente arquitetura de inteligência 
analítica, sobre a qual são desenvolvidas 
soluções confiáveis como inteligência 
no relacionamento com os clientes e 
inteligência financeira. Com isso, a tP se 
posiciona com diferencial competitivo 
em todos os mercados da Europa.

Luiza Warno, responsável pelo de-
senvolvimento dos sistemas de geren-
ciamento de informações na tP, diz que 
o SAS ajudou a companhia a ser compe-
titiva e a adaptar-se à realidade de um 
novo mercado. “Como o mercado de 
telecomunicações na Polônia está mu-
dando, isso significa que haverá novos 
provedores de serviços e concorrência 
acirrada. A análise das reclamações e ou-
tras informações sobre os clientes nos 
ajudarão a estimar o comportamento 
deles e assim mantê-los. Estamos con-

seguindo isso graças à solução do SAS, 
uma das tecnologias mais importantes 
já implementadas na tP.”

Hoje a tP ainda domina a maior 
parcela do mercado de telecomunica-
ções da Europa Central, com cerca de 
90% da telefonia fixa na Polônia e a 
PtK Centertel, operadora de telefonia 
móvel e membro do tP Capital Group, 
com 34% do mercado de telefonia mó-
vel. Mas hoje o sucesso da companhia 
é resultado da escolha do cliente e 
não do controle. “Queremos que o 
cliente escolha nossos serviços não 
porque somos a única disponível para 
atendê-lo, mas porque ele tomou uma 
decisão abalizada sobre os nossos ser-
viços”, disse Warno. “Hoje toda a nossa 
atividade é orientada ao cliente.”

um quadro  
unificado do cliente
Warno e outros executivos da tP sa-
biam que o desenvolvimento de uma 
cultura orientada ao cliente exigiria 
mais do que uma mudança de atitu-
de dos funcionários e de um melhor 
atendimento ao cliente. “Envolve 
também a implementação de siste-
mas apropriados que oferecem inte-
ligência sobre o cliente”, continua ela. 
Com 36 mil funcionários espalhados 
pela Polônia, a tP costumava manter 
as informações sobre os clientes em 
uma dezena de locais diferentes e em 
quatro sistemas de bilhetagem.

“Como a verba disponível era divi-
dida entre todas as diferentes seções, 
nosso quadro do cliente ficava distri-
buído nos inúmeros departamentos”, 
explica Warno. “Reunir essas informa-

opção pelo cliente
Com solução de inteligência analítica, 
gigante das telecomunicações na Polônia 
muda de foco e obtém competitividade 

ções em um só local e apresentá-las de 
forma unificada era uma tarefa extre-
mamente trabalhosa.”

Mas o SAS assumiu o desafio, aju-
dando a tP na criação de um dos data 
warehouses mais impressionantes da 
Europa. O warehouse gerenciado de 
forma centralizada combina 13 meses 
de informações de bilhetagem, com 
relatórios de utilização de aproxima-
damente 11 milhões de clientes.

Promovendo produtos e 
combatendo reclamações

“Nosso trabalho envolve um grande vo-
lume de dados e muito conhecimento”, 
diz Jerzy Nagorski, diretor de marketing 
da tP. “Com a solução SAS conseguimos 
fazer estimativas com um ano de ante-
cedência e criar ofertas que consideram 
todos esses fatores.” Quando Jerzy e os 
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outros gerentes administrativos da tP 
querem saber informações mais deta-
lhadas sobre os clientes, eles solicitam 
ao Piotr Gorny, responsável pelo de-
senvolvimento de aplicações, que usa 
a solução SAS para obter as respostas.

“Há bem pouco tempo havia muitas 
dúvidas sobre análise no lançamento 
de produtos”, diz Gorny. “Antes de um 
produto ser lançado no mercado, eles 
nos pedem para fazer uma estimativa 
da lucratividade e identificar um seg-
mento de cliente para aquele produto”, 
continua Gorny. Ele e sua equipe usam 
a solução de inteligência analítica do 
SAS para segmentar os clientes em vá-

rios grupos e estimar quais deles prova-
velmente responderão às promoções.

talvez mais importante que estimar 
a resposta do cliente às promoções, 
a tP também usa a solução SAS para 
antecipar as reclamações – avaliando 
a probabilidade de cancelamento de 
serviços, para conseguir determinar 
como convencê-los a desistir disso. “A 
reclamação é uma questão importan-
te porque muitos dos nossos clientes 
com probabilidade de reclamar estão 
entre nossos melhores clientes, com 
maior impacto sobre o sucesso futu-
ro da companhia”, continua Jerzy. A 
solução ajuda a tP a operar em um 

mercado em expansão e tão compe-
titivo como o da Polônia.

um relacionamento 
duradouro
A telekomunikacja Polska e o SAS pos-
suem um longo histórico de colabo-
ração. O conhecimento do SAS sobre 
o mercado de telecomunicações é 
fundamental para a tP. “Acredito que 
o êxito dessa solução está no conhe-
cimento dos consultores do SAS, que 
nos forneceram valiosas informações 
sobre esse mercado e seus respecti-
vos processos de negócios”, diz Warno. 
“Eles conseguiram atender nossas ne-
cessidades e também as das unidades 
de negócio.”

Embora Warno diga que os núme-
ros referentes ao retorno sobre o inves-
timento ainda estejam sendo calculados, 
ela acredita que as soluções SAS já ofere-
ceram uma economia três vezes superior 
ao investimento inicial. “Podemos afirmar 
que essas soluções são fundamentais 
para a companhia. É um grande sucesso. 
Se a tendência se mantiver, precisamos 
desenvolver mais implementações desse 
tipo e trabalhar mais de perto com o SAS, 
do ponto de vista comercial.”

Com a proposta SAS de ponta a 
ponta, os executivos da tP têm a cer-
teza de que suas soluções baseiam-se 
em inteligência consistente sobre os 
clientes – um benefício que os ajudará 
a manter a empresa como a “número 
um” em telecomunicações na Polônia, 
mesmo em um ambiente extremamen-
te competitivo.

“O acesso às informações viabiliza 
um gerenciamento melhor e mais mo-
derno”, diz Warno. “Uma companhia 
com acesso sistemático e confiável 
às informações possui uma vantagem 
enorme. Estou convencida de que esse 
relacionamento com o SAS realmen-
te ajudou a melhorar a satisfação do 
cliente e acredito que nossa coopera-
ção contínua melhorará cada dia mais 
a satisfação do cliente.” n

O conhecimento do SaS sobre o mercado de 
telecomunicações é fundamental para a tP
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a complexidade e a dinâmica dos 
negócios – e do mundo – aumen-
tam de forma exponencial e talvez 

estejamos vivendo no “cotovelo” dessa 
curva. Isso implica um aumento signifi-
cativo da necessidade de informações e 
de saber como usá-las. Afinal, precisamos 
encontrar a melhor resposta, mas temos 
cada vez mais informações e menos tempo.

Quanto tempo tinha um fabricante de 
sapatos, artesão na Idade Média, para definir 
sobre os rumos, as tendências e as mudan-
ças de mercado? E um industrial do ramo de 
calçados na primeira metade do século xx? E 
um industrial na segunda metade do século 
xx e início do xxI? E se ao invés de calçados 
fosse telefonia?

De acordo com Ray Kurzweil, “a taxa de 
mudança de paradigma vem dobrando a cada 
década” e “o preço/benefício, a capacida-
de e a largura de banda das tecnologias de 
informação têm avançado exponencialmente 
ao longo de várias mudanças de paradigma”. 
O resultado disso é um ambiente de grandes 
volumes de informações e de mudanças cada 
vez mais rápidas, onde o tempo para tomada 
de decisão é extremamente pequeno, princi-
palmente se comparado com a complexidade 
das questões e as possibilidades de escolhas.

Nesse ambiente surgiu o BI, inicialmente 
uma evolução dos processos de análise de 
relatórios estáticos para as ferramentas de 

“query-and-report”, depois os EIS (Executi-
ve Information Systems), os armazéns de 
dados (dw/dm), a análise multidimensional, 
o OLAP, etc. O objetivo principal era, e 
é, criar um processo de organizar, tratar, 
armazenar e entregar informações e tomar 
decisões, o que Bill Inmon viria a chamar de 
Fábrica de Informação. 

inteligência Analítica: 
o “Bi-a-BA”

aLDO BarDuCO JuNiOr, 
sócio-fundador da 
Brainworks solutions

opiniãooPiNião | ALDO BARDUCO JUNIOR

Porém o BI, no estrito senso, apesar de 
permitir um avanço considerável na velocida-
de da entrega e da exploração das informa-
ções e de colaborar com a melhoria da to-
mada de decisão – decidir com informações 
e simulações –, ainda apresentava limitações 
sobre “o porquê” dos dados. Assim, apesar 
de melhorar o processo decisório, ainda não 
permitia enxergar os peixes sob as águas.

O BA (Business Analytics) surge como 
uma evolução do entendimento “comum” 
do BI, pois além da entrega das informa-
ções, avança para o processo de entrega de 
respostas, por intermédio do uso das ciências 
estatísticas e a sua aplicação nos processos 
de negócio, entregando e empregando a 
inteligência analítica, que thomas Davenport 
define como: “a utilização extensiva de dados, 
análises quantitativas e estatísticas, modelos 
explicativos e preditivos e gestão baseada 
em fatos para orientar decisões e ações”. 
E complementa: “que pode ser utilizada 
para as decisões humanas ou pode orientar 
decisões totalmente automatizadas”. Dessa 
forma, permite que se expliquem padrões 
conhecidos, como também que se identifi-
quem padrões desconhecidos nos dados – as 
oportunidades!!! –, possibilitando enxergar 
os peixes grandes sob as águas, como quem 
usa uma lente polarizada para pescar.

O BI, no sentido estrito, acabou se tornan-
do sinônimo de ferramenta, e o BA resgata 
dois elementos importantes: as pessoas 

– essas sim dotadas realmente de inteligên-
cia – no processo decisório e agentes das 
escolhas mais complexas, e os processos – a 
aplicação do conhecimento – que permi-
tem a otimização e fomento do negócio.

A proposição do BA apresenta gran-
de valor ao negócio, pois migra o foco da 
busca pela informação para a busca pela 
melhor resposta, da informação para o 
conhecimento aplicado, sendo um elemen-
to fundamental para promover o progresso 
de forma efetiva a todo ecossistema de 
negócios, pois aumenta a capacidade de 
analisar, simular, decidir e fazer com que os 
resultados aconteçam. No nosso entendi-
mento, essa sempre foi a proposta do SAS e 
por isso andamos juntos há tanto tempo. n






