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Lições e 
oPorTunidadeS

a inda longe de ser superada, a crise financeira que, desde setembro, vem 
sacudindo índices de bolsas, corações e mentes ao redor do mundo já traz lições 
e oportunidades. A lição mais importante é a do papel da regulamentação nos 

diversos campos da vida econômica. Se há um consenso no diagnóstico das causas dessa 
crise, esse é o de que na raiz do problema se encontra a falta de normas para controlar os 
fundos derivativos – investimentos agressivos com contratos em mercados de futuro e 
operações em mercado a termo (privativo entre investidores).

A regulamentação e o papel das soluções de inteligência analítica no cumprimento 
de suas exigências é o tema da reportagem de capa dessa edição. SASCOM mostra 
como elas serviram às empresas e às agências regulatórias no momento histórico 
dos anos 70 a 90, em que serviços essenciais, outrora públicos, passaram a ser objeto 
de empresas de capital aberto, voltadas prioritariamente ao lucro dos acionistas. 
Concepção, aliás, posta em xeque pela crise.

Entre os que vêem oportunidades na crise, alinham-se os entrevistados da 
reportagem sobre otimização e gestão de preços no setor manufatureiro, além da 
aquisição pelo SAS de empresa especializada no segmento de hotelaria. E o artigo A 
crise global em perspectiva lembra que se nos tempos de bonança os investimentos 
para conhecer melhor o cliente parecem indispensáveis, eles se tornam imprescindíveis 
nas horas de turbulência.

Assim como, para os altos executivos financeiros, é fundamental perseguir sempre 
a informação relevante, em meio à montanha avassaladora de dados gerados por 
incontáveis relatórios. Essa é a conclusão a que se chega com a entrevista com Linda 
Combs, ex-diretora de Orçamento e Gestão dos Estados Unidos e responsável pela 
auditoria muito bem-sucedida do budget de US$ 3 trilhões do governo americano – 
uma das fontes de onde deve sair o socorro de US$ 100 bilhões às instituições do país 
em dificuldades financeiras. 

 Todos os assuntos abordados nessa edição, a última de 2008, nos remetem à 
principal mensagem que o SAS entrega diariamente: para todos os desafios de negócios 
e até mesmo os pessoais, há sempre uma solução – ainda que se tenha de criá-la, com 
dedicação, inteligência e determinação. 

editorialediToriAl
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destaquedeSTAque | rEGULAMENTAÇÕES

o
s dez anos da priva-

tização da telefonia 

no Brasil, comemo-

rados esse ano, são 

uma boa oportuni-

dade para as primeiras avaliações 

em perspectiva do novo modelo de 

negócio não apenas nesse setor, mas 

igualmente nos de energia e fi nanças. 

Os três foram impactados profunda-

mente nos anos 90, pela onda de de-

sestatização que iniciada nos anos 70 

nos países desenvolvidos, espraiou-se 

mundo afora nas duas décadas se-

guintes transformando tradicionais 

empresas públicas em companhias 

privadas, de capital aberto e conces-

sionárias de serviços essenciais. 

A nova ordem econômica que per-

mitiu a privatização se fez acompanhar 

da criação de agências reguladoras in-

cumbidas da complexa tarefa de, ao 

mesmo tempo, regular e monitorar a 

atuação dessas empresas que, voltadas 

para o lucro, tinham também de cum-

prir metas de universalização, atendi-

mento e de qualidade na prestação de 

serviços originalmente públicos. 

Subitamente, empresas das áre-

as de energia, telecomunicações e 

fi nanças viram-se às voltas com re-

gulamentações e exigências que as 

impeliram a conhecer em profundi-

dade seus processos de negócios a 

fi m de enviar às respectivas agências 

reguladoras as informações precisas 

que começaram a ser exigidas – in-

formações, em muito casos, a que 

nem elas próprias tinham acesso 

até então. 
Submetidas a ameaças, as compa-

nhias precisaram agir rapidamente e 

saíram às compras, em busca de re-

cursos tecnológicos que as auxilias-

sem nessa tarefa hercúlea. Estamos 

falando aqui em milhões de dados e 

de informações, tratados e analisa-

dos, com o uso de metodologias es-

pecífi cas e sofi sticadas. É esse o tema 

dessa reportagem de capa: como as 

soluções de inteligência contribuí-

ram para que empresas e agências 

regulatórias superassem o desafi o 

histórico de, ao mesmo tempo, pri-

vatizar e regulamentar a prestação 

de serviços públicos essências.

enerGia

Quando eletricidade virou 

produto financeiro, quebrou-se 

uma tradição de 100 anos

no setor de energia, por exem-

plo, tudo começou com a 

desregulamentação do se-

tor, de acordo com os professores da 

Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo, Marco Antonio Saidel 

e Fernando Prado. 

“A questão da regulação é uma 

tendência que já vem há uns 10 anos. 

A questão básica é que são muitas 

obrigações e questões regulatórias”, 

recorda o professor Saidel. O pro-

fessor Prado complementa que essas 

mudanças tiveram início desde me-

ados dos anos 70, quando começa-

ram as reformas do Estado em todo 

o mundo. “No fi nal dos anos 70, as 

reformas começaram primeiro nos 

Estados Unidos, depois no Chile e na 

Inglaterra, já no começo dos anos 90. 

Depois o movimento chegou ao Brasil, 

quando houve o processo de desregu-

lamentação, que permite a competi-

ção no setor elétrico”, explica. 

A grande vantagem dessa nova vi-

são quanto ao fornecimento de ener-

gia, segundo os professores, é que 

o fi o passa a funcionar como uma 

grande estrada, a energia pode estar 

em qualquer lugar, ela viaja como se 

estivesse em uma estrada, o que per-

mite separar o meio de transporte do 

produto em si. 

“Separando o ‘caminhão’ da ‘cai-

xa’, - afi rma o professor Prado - a 

gente rompe com a tradição de uns 

100 anos de indústria elétrica”. Ele 

comenta que a energia, a partir de 

então, passa a ser tratada como um 

produto fi nanceiro. “As companhias 

passam a ter que gerenciar centenas 

de contratos, cada qual com datas 

diferentes, o que torna quase impos-

sível para uma empresa, como a Ele-

TendênciaS

Não é novidade que o volume 

de dados corporativos duplica 

a cada ano. Tanto o geren-

ciamento como o armazena-

mento tornam-se complexos, 

dificultando à corporação uma 

visão unificada do panorama de 

suas informações estratégicas. 

É comum a existência de 

modelos diferenciados de 

tratamento de dados pelos 

diversos departamentos da 

empresa, impedindo uma lei-

tura globalizada e a rapidez nas 

tomadas de decisão, considera-

da um dos diferencias compe-

titivos no mundo empresarial.

Não por acaso, especialistas 

do setor arriscam em afirmar 

que haverá grande necessidade 

por profissionais experientes 

em análise de dados e mode-

lagem preditiva. E no centro 

desse novo desenho estará o 

Business Analytics, ajudando 

nas tomadas de decisão em 

tempo real e em avaliações 

mais detalhadas. Certamente 

irá se formar uma central de 

conhecimento, que terá a 

responsabilidade de identificar 

e sugerir as melhores estratégi-

cas de negócios. E mais: ações 

tático-estratégicas-operacio-

nais (BI + BA + Projeto).

Em dez anos, serviços essenciais como energia, 

comunicações e finanças deixaram de ser 

prestados por órgãos públicos e passaram a 

ser oferecidos por empresas privadas. Nessa 

transformação, soluções de inteligência analítica 

desempenharam um papel fundamental – 

dos dois lados do balcão  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.”

do desAFio 
à solução

 MaioreS e 
 MelHoreS

Entre as dez maiores 

empresas do mundo de óleo 

e gás, oito usam SAS: 

• BP
• Chevron Corp.

• ConocoPhillips

• Exxon Móbil

•  PDVSA – Petroleos 

de Venezuela

• Petróleo Brasileiro S/A

• Petroleos Mexicanos

• Total fina Elf S/A

Das dez maiores empresas 

das Américas, segundo 

a Americas-Fortune, três 

pertencem à vertical O&G e 

adotam o SAS. São elas: 

• Exxon Mobil

• Chevron 

• ConocoPhillips

Entre as maiores de acordo 

com a Global-Fortune, 

cinco são da área de O&G e 

usuárias SAS: 

• Exxon Mobil

• royal Dutch Shell 

• BP 
• Chevron 

• ConocoPhillips

Opções de olho, se preciso:

Martins terá uma área de inteligência diretamen-

te ligada ao CEO e que vai prover informações para 

as outras áreas, como compras e de vendas

O Martins passou a ser reconhecido como empre-

sa pioneira e inovadora, graças a essa visão estratégi-

ca de negócios, em que a tecnologia se destaca

Com a solução SAS, o Sistema Integrado Martins 

pretende identifi car necessidades específi cas, a fi m de 

fazer abordagens muito mais efi cazes e precisas

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”

sascom | 11

10  |  sascom

sascom  |  11

destaquedeSTAque | rEGULAMENTAÇÕES

o
s dez anos da priva-

tização da telefonia 

no Brasil, comemo-

rados esse ano, são 

uma boa oportuni-

dade para as primeiras avaliações 

em perspectiva do novo modelo de 

negócio não apenas nesse setor, mas 

igualmente nos de energia e fi nanças. 

Os três foram impactados profunda-

mente nos anos 90, pela onda de de-

sestatização que iniciada nos anos 70 

nos países desenvolvidos, espraiou-se 

mundo afora nas duas décadas se-

guintes transformando tradicionais 

empresas públicas em companhias 

privadas, de capital aberto e conces-

sionárias de serviços essenciais. 

A nova ordem econômica que per-

mitiu a privatização se fez acompanhar 

da criação de agências reguladoras in-

cumbidas da complexa tarefa de, ao 

mesmo tempo, regular e monitorar a 

atuação dessas empresas que, voltadas 

para o lucro, tinham também de cum-

prir metas de universalização, atendi-

mento e de qualidade na prestação de 

serviços originalmente públicos. 

Subitamente, empresas das áre-

as de energia, telecomunicações e 

fi nanças viram-se às voltas com re-

gulamentações e exigências que as 

impeliram a conhecer em profundi-

dade seus processos de negócios a 

fi m de enviar às respectivas agências 

reguladoras as informações precisas 

que começaram a ser exigidas – in-

formações, em muito casos, a que 

nem elas próprias tinham acesso 

até então. 
Submetidas a ameaças, as compa-

nhias precisaram agir rapidamente e 

saíram às compras, em busca de re-

cursos tecnológicos que as auxilias-

sem nessa tarefa hercúlea. Estamos 

falando aqui em milhões de dados e 

de informações, tratados e analisa-

dos, com o uso de metodologias es-

pecífi cas e sofi sticadas. É esse o tema 

dessa reportagem de capa: como as 

soluções de inteligência contribuí-

ram para que empresas e agências 

regulatórias superassem o desafi o 

histórico de, ao mesmo tempo, pri-

vatizar e regulamentar a prestação 

de serviços públicos essências.

enerGia

Quando eletricidade virou 

produto financeiro, quebrou-se 

uma tradição de 100 anos

no setor de energia, por exem-

plo, tudo começou com a 

desregulamentação do se-

tor, de acordo com os professores da 

Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo, Marco Antonio Saidel 

e Fernando Prado. 

“A questão da regulação é uma 

tendência que já vem há uns 10 anos. 

A questão básica é que são muitas 

obrigações e questões regulatórias”, 

recorda o professor Saidel. O pro-

fessor Prado complementa que essas 

mudanças tiveram início desde me-

ados dos anos 70, quando começa-

ram as reformas do Estado em todo 

o mundo. “No fi nal dos anos 70, as 

reformas começaram primeiro nos 

Estados Unidos, depois no Chile e na 

Inglaterra, já no começo dos anos 90. 

Depois o movimento chegou ao Brasil, 

quando houve o processo de desregu-

lamentação, que permite a competi-

ção no setor elétrico”, explica. 

A grande vantagem dessa nova vi-

são quanto ao fornecimento de ener-

gia, segundo os professores, é que 

o fi o passa a funcionar como uma 

grande estrada, a energia pode estar 

em qualquer lugar, ela viaja como se 

estivesse em uma estrada, o que per-

mite separar o meio de transporte do 

produto em si. 

“Separando o ‘caminhão’ da ‘cai-

xa’, - afi rma o professor Prado - a 

gente rompe com a tradição de uns 

100 anos de indústria elétrica”. Ele 

comenta que a energia, a partir de 

então, passa a ser tratada como um 

produto fi nanceiro. “As companhias 

passam a ter que gerenciar centenas 

de contratos, cada qual com datas 

diferentes, o que torna quase impos-

sível para uma empresa, como a Ele-

TendênciaS

Não é novidade que o volume 

de dados corporativos duplica 

a cada ano. Tanto o geren-

ciamento como o armazena-

mento tornam-se complexos, 

dificultando à corporação uma 

visão unificada do panorama de 

suas informações estratégicas. 

É comum a existência de 

modelos diferenciados de 

tratamento de dados pelos 

diversos departamentos da 

empresa, impedindo uma lei-

tura globalizada e a rapidez nas 

tomadas de decisão, considera-

da um dos diferencias compe-

titivos no mundo empresarial.

Não por acaso, especialistas 

do setor arriscam em afirmar 

que haverá grande necessidade 

por profissionais experientes 

em análise de dados e mode-

lagem preditiva. E no centro 

desse novo desenho estará o 

Business Analytics, ajudando 

nas tomadas de decisão em 

tempo real e em avaliações 

mais detalhadas. Certamente 

irá se formar uma central de 

conhecimento, que terá a 

responsabilidade de identificar 

e sugerir as melhores estratégi-

cas de negócios. E mais: ações 

tático-estratégicas-operacio-

nais (BI + BA + Projeto).

Em dez anos, serviços essenciais como energia, 

comunicações e finanças deixaram de ser 

prestados por órgãos públicos e passaram a 

ser oferecidos por empresas privadas. Nessa 

transformação, soluções de inteligência analítica 

desempenharam um papel fundamental – 

dos dois lados do balcão  Po r S i lVia an G e r a M i

10 | sascom

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.”

do desAFio 
à solução

 MaioreS e 
 MelHoreS

Entre as dez maiores 

empresas do mundo de óleo 

e gás, oito usam SAS: 

• BP
• Chevron Corp.

• ConocoPhillips

• Exxon Móbil

•  PDVSA – Petroleos 

de Venezuela

• Petróleo Brasileiro S/A

• Petroleos Mexicanos

• Total fina Elf S/A

Das dez maiores empresas 

das Américas, segundo 

a Americas-Fortune, três 

pertencem à vertical O&G e 

adotam o SAS. São elas: 

• Exxon Mobil

• Chevron 

• ConocoPhillips

Entre as maiores de acordo 

com a Global-Fortune, 

cinco são da área de O&G e 

usuárias SAS: 

• Exxon Mobil

• royal Dutch Shell 

• BP 
• Chevron 

• ConocoPhillips

Opções de olho, se preciso:

Martins terá uma área de inteligência diretamen-

te ligada ao CEO e que vai prover informações para 

as outras áreas, como compras e de vendas

O Martins passou a ser reconhecido como empre-

sa pioneira e inovadora, graças a essa visão estratégi-

ca de negócios, em que a tecnologia se destaca

Com a solução SAS, o Sistema Integrado Martins 

pretende identifi car necessidades específi cas, a fi m de 

fazer abordagens muito mais efi cazes e precisas

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”

sascom | 11





6  |  sascom

em pautaeM pAuTA | SAS USErS CONfErENCES

Gerente-geral de Informações 
da Vonpar – distribuidora da 
Coca-Cola no Sul do País –, 

ricardo Leal foi um dos 11 brasileiros 
de empresas clientes SAS que parti-
cipou de uma das três conferências 
SAS User Connections realizadas entre 
setembro e outubro, na sede da em-
presa, em Cary, na Carolina do Norte. 
Os encontros reúnem clientes e exe-
cutivos do SAS em nível global, para 
que os primeiros conheçam os desen-
volvedores das soluções que utilizam, 
troquem experiências e aprofundem 
seu relacionamento com a empresa e 
outros usuários. 

Leal assistiu à conferência dedica-
da às soluções PM (Gerenciamento de 
performance) e ABM (Gerenciamento 
de custo por atividade), que contou 
também com a presença de Antonio 
Gonçalves, do Banco real e foram 
acompanhados por Michael Wootton, 
especialista do SAS Brasil para estas so-
luções. “Confesso que tinha uma visão 
um pouco limitada acerca das possibi-
lidades que o SAS tem a oferecer em 

termos de soluções”, afirmou o geren-
te-geral de informações da Vonpar. “A 
principal mensagem trazida do evento 
foi que o SAS é capaz de atender às 
mais variadas necessidades de seus 
clientes e seus negócios”. “Cliente que 
visita nossa matriz, realmente se dá 
conta do porte e seriedade do SAS. 
O encontro contou com a presença 
de todos os líderes do SAS para es-
tas soluções, esclarecendo, ouvindo e 
mostrando aos clientes o conhecimen-
to que temos do negócio de Custeio 
ABC” adiciona Wootton.

Exatamente uma semana antes, 

30 representantes de empresas dos 
Estados Unidos, Canadá, Itália e Brasil 
participaram da SAS User Connections 
sobre Business Intelligence. A represen-
tação brasileira foi integrada por clien-
tes como Banco real (Christina firmeza 
e João facco) , Oi (Jair Ventura) , SPAIPA 
(Cláudio fontes) e Santander (Duílio 
Carvalho). Acompanhando o grupo, 
o especialista em BI do SAS Brasil, rui 
Bueno, destacou o grande interesse dos 
clientes do Brasil pelas sessões sobre 
melhores práticas da plataforma. No 
encontro com os desenvolvedores, os 
usuários relataram resultados obtidos 

diálogos produtivos
Usuários SAS participam das SAS User 
Connections – encontros com profissionais e 
desenvolvedores de soluções SAS, que revelam 
novos valores destas para os negócios dos clientes, 
além de melhores práticas e o que está por vir

“As empresas estão muito empenhadas em conhecer melhor seus clientes e tirar o 
máximo proveito deste conhecimento para agregar valor aos seus negócios e estão 
investindo bastante em ferramentas e soluções para atingir estes objetivos.”  
— Célio Guedes, do Pão de Açúcar

“A oportunidade de 
interagir com outros 
usuários e o pessoal técnico 
do sAs é extremamente 
relevante ao permitir que 
se encontrem soluções, às 
vezes simples, para os mais 
diversos problemas”  

— RiCARdo leAl, da Vonpar

“Os Grupos de usuários sAs, das diversas aplicações, devem ter a mesma oportunidade 
que eu tive de expor ao Grupo de Desenvolvedores sAs como as soluçãos são utilizadas 
no dia-a-dia do negócio” — Antônio GonçAlVes, do santander
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em pauta

com as soluções e sugeriram funcio-
nalidades a serem incorporadas aos 
sistemas além de serem expostos às 
melhorias da próxima versão da solu-
ção, a 9.2. Kurt Schlegel, Vice Presidente 
de Pesquisas do Gartner falou ainda 
sobre o futuro das aplicações de BI, 
caminhando para o BICC (Centro de 
Competências em Inteligência de Ne-
gócios), ou seja defendendo que se 
deva ter uma área inteiramente dedi-
cada ao gerenciamento do BI dentro 
das organizações.

A terceira conferência com o tema 
central de Customer Intelligence abor-

Próximas conferências
3 e 4/2/2009 • drug development
10 e 11/2/2009 • data integration

“Os processos internos 
das empresas relativos ao 
relacionamento com o 
cliente estão cada vez mais 
refinados e otimizados. 
quem não se adequar vai 
perder dinheiro – e clientes” 

— luis FeRnAndo otAViAni, 

do Pão de Açúcar

dou assuntos como automação e oti-
mização de marketing, gerenciamento 
de campanhas, marketing digital, dentre 
outros, e as respectivas soluções SAS. 
Estiveram presentes 35 representantes 
de bancos e empresas de games, varejo e 
telecomunicações, da Austrália, Croácia, 
república Checa, Polônia e reino Unido, 
além de Brasil, Colômbia, Equador, Ve-
nezuela e Estados Unidos. Os brasileiros 
foram Cesar Boulos e Marco Tannús, do 
Grupo Martins, e Célio Guedes e Luis 
fernando Otaviani, do Pão-de-Açúcar, 
acompanhados por renata Camponez 
e fernanda Benhami, do SAS. 

“Ouvir dos usuários mais 
experientes (Vodafone 
e Office Depot) como 
as ferramentas foram 
usadas para alcançar os 
resultados foi a mensagem 
principal do encontro.”  

— CesAR Boulos,  

do Grupo Martins

Na abertura do encontro de Cus-
tomer Intelligence, o gerente geral de 
Práticas para esta solução do SAS, Jeff 
Levitan, enfatizou o caráter colabora-
tivo da conferência e destacou a diver-
sidade geográfica e de atividades dos 
participantes. “Entrar em contato com 
seus pares nessa sala será uma oportu-
nidade muito interessante não apenas 
para pensar no que vocês já fazem com 
as soluções, mas também sobre o que 
vocês poderiam fazer; porque alguém 
em alguma parte do mundo já deve ter 
pensado em fazer o mesmo de maneira 
diferente”. A conferência de CI acontece 
há três anos e deu origem à programação 
desses diálogos produtivos do SAS. n

online
Para ter acesso às palestras realizadas  
nas conferências acesse  
www.gusasbrasil.com.br/eventos.html
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Marketing portátil. 
Agora, interativo
Quer conhecer melhor o seu cliente?  
É possível – do planejamento da campanha, 
na escolha do público-alvo, até a fase de 
medir a efetividade da ação. E o melhor: 
a comunicação é de mão-dupla

o SAS abre novas possibilidades de sin-
tetizar a informação do cliente em 
tempo real, em uma via de mão-dupla 

de comunicação interativa, e deixa para trás a 
era do SMS, com suas mensagens com número 
limitado de caracteres e em sentido único. A 
Sprint Nextel, por exemplo, usou a SMI (SAS 
Mobile Interaction) para  para oferecer novos 
planos aos seus clientes, que podiam aceitar a 
oferta no momento em que recebiam a comu-
nicação. “É possível construir uma nova cam-
panha com base no histórico das campanhas 
anteriores. Além de apenas aceitar ou não a 

oferta, o cliente pode pedir, por exemplo, para 
ser acionado novamente no horário que deter-
minar ou via e-mail”, explica Marina Pashkevich, 
gerente de prática global do SAS para desen-
volvimento de soluções. Portanto, com essa 
solução, o celular torna-se um canal efetivo de 
comunicação em mão-dupla com os clientes. 

A executiva participou de um evento presen-
cial sobre mensuração de marketing na sede do 
SAS Cone Sul, em São Paulo. O evento integrou 
uma iniciativa da empresa de divulgação dessa 
solução, de que fez parte também uma série de 
webcasts sob o tema Marketing Measurement 
Today. Em sua apresentação Marina demonstrou 
como funcionam as aplicações de inteligência 
analítica em tempo real nos celulares. É possível, 
por exemplo, selecionar o público-alvo para uma 
campanha de marketing, determinar o melhor 
canal de comunicação com  esse público e me-
dir a efetividade da abordagem, em tempo real, 
tanto para a manutenção de um cliente – desafio 
crescente com que as operadoras de telefonia 
celular se debatem em tempos de portabilidade 
– quanto para a oferta de produtos e serviços. 

A SMI possibilita, por exemplo, auxiliar o usuá-
rio na utilização de um novo modelo de aparelho 
celular, consultar sobre sua satisfação com o plano 
utilizado e até mesmo oferecer novos serviços, 
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que podem ser aceitos ao responder a mensagem. 
Vale também ressaltar que não somente empre-
sas de telecomunicação são beneficiadas com a 
nova solução – diversos segmentos de negócio 
podem entrar em contato com seus clientes e 
obter um retorno imediato e interativo. 

Para chegar primeiro
A diretora de Marketing do SAS, Érica Custódio, 
comentou as estratégias das empresas para co-
nhecer melhor o cliente: “todos querem chegar 
primeiro”, destacou. Érica citou estudo da McKin-
sey, segundo o qual a inovação acontece quando 
“faz parte da estratégia e da performance da 
empresa”. Outro estudo, apresentado na Harvard 
Business review e também mencionado por  Éri-
ca, destaca que as empresas entraram em nova 
era de competitividade em meados dos anos 90 
devido às tecnologias que permitiram melhora-
mentos nos modelos operacionais das empresas. 
“É isso o que o SAS – apontado pelo Gartner 
como líder em análises avançadas – proporciona, 
com suas soluções de inteligência do cliente, 
capazes de transformar dados em inteligência 
e reformulações nos negócios”, afirmou. 

fernanda Benhami, especialista em pré-ven-
das do SAS Brasil, explicou como as soluções 
para inteligência do cliente SAS podem ajudar as 
empresas no desenvolvimento de todo o ciclo 
das campanhas de marketing. fernanda mostrou 
que o SAS está presente desde o planejamento 

do público-alvo, por meio de modelos analíti-
cos, até o gerenciamento das campanhas por 
intermédio de diversos canais e relatórios de 
acompanhamento para monitoramento das 
ações. “A gente consegue dar suporte à toma-
da de decisão”, garantiu. n

online
Campanha de mensuração de marketing e outros exem-
plos de interatividade através do telefone celular.
www.sas.com/br/sascom/sascomweblinks/
campanha_ci.html

a solução SaS permite 
gerenciamento da 

campanha em tempo 
real, com informações 

sobre horário de envio, 
leitura e resposta 

da mensagem pelo 
consumidor, além do tipo 

de resposta escolhida.
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o
s dez anos da priva-
tização da telefonia 
no Brasil, comemo-
rados esse ano, são 
uma boa oportuni-

dade para as primeiras avaliações 
em perspectiva do novo modelo de 
negócio não apenas nesse setor, mas 
igualmente nos de energia e finanças. 
Os três foram impactados profunda-
mente nos anos 90, pela onda de de-
sestatização que iniciada nos anos 70 
nos países desenvolvidos, espraiou-se 
mundo afora nas duas décadas se-
guintes transformando tradicionais 
empresas públicas em companhias 
privadas, de capital aberto e conces-
sionárias de serviços essenciais. 

A nova ordem econômica que per-
mitiu a privatização se fez acompanhar 
da criação de agências reguladoras in-
cumbidas da complexa tarefa de, ao 
mesmo tempo, regular e monitorar a 
atuação dessas empresas que, voltadas 
para o lucro, tinham também de cum-
prir metas de universalização, atendi-
mento e de qualidade na prestação de 
serviços originalmente públicos. 

Subitamente, empresas das áre-
as de energia, telecomunicações e 
finanças viram-se às voltas com re-
gulamentações e exigências que as 
impeliram a conhecer em profundi-
dade seus processos de negócios a 
fim de enviar às respectivas agências 
reguladoras as informações precisas 
que começaram a ser exigidas – in-
formações, em muito casos, a que 
nem elas próprias tinham acesso 
até então. 

Submetidas a ameaças, as compa-
nhias precisaram agir rapidamente e 
saíram às compras, em busca de re-
cursos tecnológicos que as auxilias-
sem nessa tarefa hercúlea. Estamos 
falando aqui em milhões de dados e 
de informações, tratados e analisa-
dos, com o uso de metodologias es-
pecíficas e sofisticadas. É esse o tema 
dessa reportagem de capa: como as 
soluções de inteligência contribuí-
ram para que empresas e agências 
regulatórias superassem o desafio 
histórico de, ao mesmo tempo, pri-
vatizar e regulamentar a prestação 
de serviços públicos essências.

enerGia
Quando eletricidade virou 
produto financeiro, quebrou-se  
uma tradição de 100 anos

no setor de energia, por exem-
plo, tudo começou com a 
desregulamentação do se-

tor, de acordo com os professores da 
Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo, Marco Antonio Saidel 
e Fernando Prado. 

“A questão da regulação é uma 
tendência que já vem há uns 10 anos. 
A questão básica é que são muitas 
obrigações e questões regulatórias”, 
recorda o professor Saidel. O pro-
fessor Prado complementa que essas 
mudanças tiveram início desde me-
ados dos anos 70, quando começa-
ram as reformas do Estado em todo 
o mundo. “No final dos anos 70, as 
reformas começaram primeiro nos 
Estados Unidos, depois no Chile e na 
Inglaterra, já no começo dos anos 90. 
Depois o movimento chegou ao Brasil, 
quando houve o processo de desregu-
lamentação, que permite a competi-
ção no setor elétrico”, explica. 

A grande vantagem dessa nova vi-
são quanto ao fornecimento de ener-
gia, segundo os professores, é que 
o fio passa a funcionar como uma 
grande estrada, a energia pode estar 
em qualquer lugar, ela viaja como se 
estivesse em uma estrada, o que per-
mite separar o meio de transporte do 
produto em si. 

“Separando o ‘caminhão’ da ‘cai-
xa’, - afirma o professor Prado - a 
gente rompe com a tradição de uns 
100 anos de indústria elétrica”. Ele 
comenta que a energia, a partir de 
então, passa a ser tratada como um 
produto financeiro. “As companhias 
passam a ter que gerenciar centenas 
de contratos, cada qual com datas 
diferentes, o que torna quase impos-
sível para uma empresa, como a Ele-

Em dez anos, serviços essenciais como energia,  
comunicações e finanças deixaram de ser 
prestados por órgãos públicos e passaram a 
ser oferecidos por empresas privadas. Nessa 
transformação, soluções de inteligência analítica 
desempenharam um papel fundamental –  
dos dois lados do balcão  Po r S i lVia an G e r a M i

10 | sascom

do desAFio  
à solução
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tropaulo, Cemig ou outra geradora, 
acertar exatamente qual é o consumo 
que terá no fim do mês”. 

Consumo variável
O professor Saidel exemplifica que a 
população vai consumindo energia 
e a concessionária apresenta a conta, 
que dá no total determinada quan-
tidade de quilowattshora. Mas se o 
clima ficar mais quente, as pessoas 
ligarão mais o ar condicionado. Se ti-
ver uma greve, a produção de energia 
pode diminuir. Portanto, é quase im-
possível acertar a quantidade exata 
desse consumo. 

As empresas precisam gerenciar a 
compra de um suplemento de ener-
gia ao longo do mês ou, se estiver 
sobrando, precisará vender, porque 
não dá para estocar energia elétrica. 
Portanto, soluções tecnológicas mais 
sofisticadas que permitam a avalia-
ção do risco passam a ser fundamen-
tais para essas companhias. 

O professor Saidel explica que 
com a desregulamentação, a palavra 
mercado passou a ter uma significa-
ção mais ampla, incluindo a ação de 
diferentes agentes, com interesses 
conflitantes, e a energia competindo 
pelo consumidor. “Posicionar-se me-
lhor no mercado não significa apenas 
atender o consumidor, mas competir 

para ter um empreendimento mais 
eficiente”, avisa. Para se capacitar, a 
companhia precisa buscar soluções 
analíticas mais precisas, planeja-
mento online, atualizando dia a dia 
as demandas, fazendo a avaliação de 
risco no mercado. O setor elétrico 
tornou-se mais complexo, 

O professor Prado comenta que, 
por conta da atual crise financeira, já 
existem duvidas no mercado. “Alguns 
desistiram de investir em função de 
recessão; mal a crise começou, as 
empresas que não querem correr 
nenhum risco precisam das soluções 
analíticas para ajudar no planeja-
mento”, relata.  

Para o professor Saidel, o setor 
elétrico é uma boa amostra da eco-
nomia e pode resultar em algumas 
posturas de prudência de alguns seg-
mentos. As soluções analíticas, nesse 
cenário, permitem avaliar aspectos 
fundamentais para a tomada de deci-
são. Elas ajudam a definir qual será o 
impacto que a crise terá sobre o setor 
automotivo, por exemplo, e isso vai 
ser importante para as empresas que 
fornecem energia para esse setor. Ao 
estimar qual será esse consumo futu-
ro, as companhias conseguem fazer 
um planejamento mais aderente para 
o futuro. “A precisão vai qualificar a 
gestão da empresa”, resume ele. 

O professor Prado dá o exemplo 
de um supermercado: se ele erra ao 
comprar determinada quantidade de 
refrigerante, poderá recuperar a per-
da ao longo do tempo. Mas no caso 
das empresas de energia, a precisão 
na compra tem impacto muito maior. 

“Se errarem mais do que 3%, poderão 
não ter nenhum lucro no ano”. As em-
presas distribuidoras do setor elétri-
co precisam prever o comportamento 
da dona de casa, da camada de baixa 
renda, da grande empresa, em toda a 
sua complexidade, sem errar mais do 
que 3%: é uma tarefa difícil. 

TelecoMunicaÇÕeS
Exigência de informações em 
escala levou operadoras a 
conhecerem melhor o negócio

o marco regulatório do setor 
de telecomunicações no 
Brasil é a Lei Geral de Tele-

comunicações – LGT, mas em rela-
ção à apuração de custos no setor é 
o Decreto presidencial no. 4.733 que 
culminou na publicação da Resolu-
ção 396, da Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações), que esta-
belece como devem ser informados 
os custos das concessões da telefonia 
fixa ao órgão regulador. “Ao reportar 
o custo de cada serviço, definido 
usando a  metodologia de custo por 
atividade, a empresa pode ter uma 
visão mais correta dos seus custos”, 
afirma Antonio Bordalo, diretor de 
vendas para Telecom do SAS. O SAS 
tem a solução para esse dilema: o 
SAS ABM (Activity Based Mana-
gement), escolhido pela Brasil Tele-
com. “Ele implementa o processo de 
gerar informação a ser enviada para 
a Anatel para cumprir o que está na 
resolução”, diz Bordalo. 

“Na medida em que implementam 
o sistema de custo ABC (Activity Ba-

deSTAque | rEGULAMENTAÇÕES
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sed Costing) para atender à deman-
da regulatória,  as operadoras podem 
também a conhecer melhor os custos 
de cada serviço oferecido com essa 
metodologia”, argumenta Bordalo. 

“Dessa forma, a empresa consegue 
diferenciar o custo gerencial do cus-
to contábil, analisando, por exemplo, 
que para prestar o serviço de longa 
distancia deve fazer determinadas 
atividades, agregando o custa cada 
uma delas”. 

Assim, as empresas, em função da 
demanda regulatória, passaram a ter 
os custos de cada produto e serviço 
ofertado e começaram a entender 
melhor o que pesa mais nesse cus-
to. “Além da própria Brasil Telecom, 
outras operadoras de telefonia que 
aderiram à solução do SAS, como a 
Oi, Telefônica e CTBC, começaram a 
enxergar que conseguiam fazer uma 
limonada, ou seja, a partir da regula-
mentação da Anatel, puderam apu-

rar os custos dos produto e serviços”, 
complementa Bordalo. 

“O objetivo do SAS é dar uma so-
lução de negócios para a empresa, ser 
parceiro e fazê-la alcançar seus obje-
tivos de negocio, o que representa um 
resultado além da demanda regula-
tória”, reforça.  

informações 
em profusão
Para Marcelo Henrique de Souza Pá-
dua, gerente de orçamento e custos 
da Brasil Telecom, para atender as 
regulamentações da Anatel, uma vez 
que a empresa vende diversos servi-
ços, foi necessário fazer pesados in-
vestimentos em tecnologia. “Você tem 
que posicionar a sociedade sobre os 
diversos produtos que utilizam uma 
mesma rede, precificando de forma 
justa e adequada à legislação. Isto 
requer uma quantidade gigantesca 
de informações”, contabiliza. 

“A Anatel passou a direcionar a 
maneira como as operadoras de-
veriam seguir em termos de tarifas 
orientadas a custo, determinando a 
implementação de modelos de me-
todologia de custos”, explica Rafael 
Guaragna, gerente de custos da Bra-
sil Telecom. 

Para realizar a tarefa da melhor 
maneira possível, a Brasil Telecom 
buscou uma solução especializada 
em custo, que fosse flexível o bas-
tante para se adaptar à sua indústria 
e que pudesse dar as respostas com 
agilidade para o órgão regulador. O 
SAS foi o fornecedor escolhido, em 
um curto prazo de dois meses de aná-
lises das funcionalidades da solução, 
que já era conhecida pela equipe da 
Brasil Telecom.  

Pressão da 
regulamentação
Normalmente, uma decisão como essa 
não é tão rápida, pois envolve alto in-
vestimento e os resultados requerem 
um período de amadurecimento do 
negócio. No caso da Brasil Telecom, 
além da pressão exercida pela regu-
lamentação, a decisão foi mais rápida, 
pois a equipe já conhecia as potencia-
lidades da solução, por um lado, e as 
necessidades gerenciais, por outro, de 
acordo com os executivos. 

“A questão regulatória acelerou o 
processo de decisão, mas mesmo que 
não houvesse essa obrigatoriedade, a 
opção pelo SAS teria sido a melhor”, 
comenta Guaragna. “A implementa-
ção dessa solução abriu novas opor-
tunidades para nós, pudemos fazer a 
gestão individual de cada produto da 
companhia, a partir de uma visão de 
rentabilidade”. 

Guaragna afirma que a partir da 
implementação da solução, a Brasil 
Telecom passou a obter visões do ne-
gócio que antes nem eram conhecidas, 
o que facilitou a tomada de decisões a 
longo prazo. “O grande diferencial do 

Pádua, da Brasil Telecom: 
agências reguladoras também 
se beneficiariam das soluções 
adotadas pelas empresas

Bordalo, do SaS: nosso 
objetivo é oferecer às 
operadoras soluções 
que as permitam 
alcançar suas metas

Pádua e a equipe na Brasil Telecom: flexível, 
solução SaS especializada em custo 

permite gestão individual dos produtos
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SAS - líder de mercado nesse tipo de 
solução - é a parceria estabelecida com 
o cliente para alcançar o resultado de 
sucesso esperado”, afirma Pádua. 

“As agências reguladoras também 
poderiam se beneficiar dessas mesmas 
soluções, que facilitariam enorme-
mente a análise dos milhões de dados 
enviados mensalmente, trimestral-
mente e anualmente para as suas ana-
lises”, aposta Pádua. “A solução do SAS 
tem grande potencial”, analisa ele. 

FinanÇaS
Para bancos e financeiras, 
vantagem competitiva  
veio com soluções, 
metodologia e maturidade

em tempos de fusões entre dois 
dos maiores bancos privados 
do País, como Itaú e Unibanco, 

ao lado das exigências regulatórias e 
da própria crise financeira mundial, o 
cenário financeiro-econômico não po-
deria ser mais complexo. Como a tec-
nologia pode ajudar? “A chave para os 
envolvidos no setor dos serviços finan-
ceiros é olhar para soluções de inteli-
gência analítica e o cumprimento de 
regulamentações como oportunidades 
para ganhar vantagem competitiva”, 
afirma em artigo Eric Doyle, diretor 
de Finanças Mundiais da Intel. 

Cássio Pantaleoni, diretor co-
mercial para o setor de finanças 
do SAS, concorda. “Para cumprir o 
novo marco regulatório instituído 
pelo Banco Central, as instituições 
financeiras precisam definir estra-
tégias e políticas de tolerância que 
sejam condizentes com seu modelo 
de negócios. Isso implica o estabe-
lecimento de um modelo de gestão 
orientado pelo uso de metodologias 
de avaliação e análise de dados”, ob-
serva Pantaleoni. Para ele, recursos e 
conhecimentos técnicos constituem 

elementos indissociáveis do pro-
cesso de preparação e ajuste dessas 
novas práticas. “A combinação des-
ses aspectos propicia a maturidade 
indispensável para atender à nova 
regulamentação”. 

Pantaleoni acredita que as exi-
gências metodológicas e arquite-
turais sejam os requisitos básicos 
para os processos de identificação, 
mensuração, monitoramento, con-
trole e comunicação das estratégias 
e práticas dessas instituições. “Por-
tanto, para atender tais exigências, 
qualquer solução precisa ter a en-
vergadura de uma plataforma com-
pleta”, aponta. 

Vantagem 
competitiva
Ele argumenta que as soluções do 
SAS cumprem esse requisito, pois 
foram desenvolvidas à luz dessas exi-
gências. Pantaleoni explica que elas 
dispõem dos elementos de captura 
e integração de dados, de modelos 
analíticos pré-definidos e de estru-
turas de controle de desempenho 
dos modelos aplicados. “O SAS, ao 
se especializar na concepção de solu-
ções analíticas de alta usabilidade e 
desempenho, pode ajudar as institui-
ções financeiras a atingir os níveis de 

maturidade demandados pelo marco 
regulatório”, afirma. 

Pantaleoni aponta que a vantagem 
competitiva é dada pela execução 
apropriada de uma estratégia. Por 
sua vez, as estratégias são desenvol-
vidas com base em duas perspectivas: 
o comportamento histórico e as ten-
dências de mudanças desses compor-
tamentos, que devem ser aplicadas 
considerando-se aspectos internos e 
externos. “O grande desafio é utilizar 
a história comportamental da insti-
tuição em favor da interpretação de 
cenários possíveis. Ou seja, se de um 
lado os fatos e os dados nos dizem algo 
sobre o desempenho da organização 
em um cenário conhecido, por outro, 
a análise de tendências precisa consi-
derar esse histórico como base preli-
minar dos modelos projetados, confir-
mando certas intuições”, analisa. 

Nem todas as tecnologias dispõem 
desses recursos de modo integrado. 
São tecnologias como esta, informa 
Pantaleoni, que permitem avaliar 
tendências e desenvolver modelos 
estatísticos preditivos que digam algo 
importante sobre o futuro. “Essas des-
cobertas sobre possibilidades de com-
portamento, ou tendências, precisam 
nortear decisões e ações coordenadas 

– a estratégia. Contudo, para executar 
apropriadamente uma estratégia faz-
se necessário comunicá-la também 
apropriadamente”, relata. 

Ou seja, ele reforça que a tecnolo-
gia precisa atender todo o ciclo. “Se 
dedicarmos tempo para avaliar o mo-
mento mundial pela lente analítica, 
vamos encontrar os fundamentos 
que nos permitem entender por que 
chegamos até aqui e o modo pelo qual 
chegamos até aqui. Logo, temos a 
oportunidade de projetar tendências 
para o futuro e abordá-lo de modo 
adequado. Isso está intrinsecamente 
ligado à envergadura da tecnologia 
com a qual decidimos desenvolver tal 
análise”, conclui. n

Pantaleoni, do 
SaS: instituições 
financeiras precisam 
de gestão baseadas 
em metodologias e 
análises de dados
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verticalverTicAl | VArEJO

o 
varejo passa por 
mudanças signifi-
cativas, decorrentes 
principalmente de 
dois fatores. De um 

lado, a concentração crescente do 
setor em grandes players, dos quais 
a cadeia mundial Wal Mart é a ex-
pressão mais conhecida. De outro, 

as modificações profundas no per-
fil dos consumidores, beneficiados 
pelo avanço das comunicações que 
os deixa cada vez mais informados 
e exigentes. Não bastasse isso, a in-
dústria também se concentra e passa 
a vender diretamente, pela internet 
ou ainda em lojas próprias que refor-
çam suas marcas - valor intangível 

em crescimento constante na per-
cepção do público.

Conseqüência desse cenário, a 
competição se acirra e a relação 
entre indústria e varejo precisa se 
transformar. A tradicional queda 
de braço em torno de preços e des-
contos deve dar lugar a experiências 
de cooperação voltadas a ampliar o 
valor na cadeia, pois só a partir des-
sa ampliação de valor que é possível 
extrair mais  lucros para cada uma 
das partes. 

Numa disputa com margens 
apertadas, “a solução”, afirma o só-
cio sênior da consultoria Gouvêa 
de Souza & MD, Alexandre Horta 

“está em varejo e indústria percebe-
rem que o consumidor só aceita pa-
gar mais por aquilo em que percebe 
valor adicionado. Entregar tal valor 
adicionado, no entanto, pressupõe 
conhecerem melhor o cliente, anteci-
pando-se às suas necessidades, afim 
de seduzí-lo, conquistá-lo e fidelizá-
lo. Portanto,  além de trabalharem 
para reduzir os custos na cadeia, é 
fundamental ampliarem o valor per-
cebido do produto,” complementa. 

“Sem contar que os vários anos de 
expansão do mercado fizeram com 
que a maior parte das cadeias vare-
jistas ampliasse o número de lojas 
e demais estruturas. Com a crise 
financeira mundial e uma expecta-
tiva de redução do consumo, essas 
cadeias enfrentarão uma concorrên-
cia muito mais preparada”. 

as soluções
Além da necessidade de conhecer me-
lhor do que nunca seu cliente e seus 
padrões de comportamento, o varejo 
também se defronta com os desafios 
de gestão de estoque, sortimento 
de lojas, precificação e previsão de 
vendas. Esses, por sua vez, tornam-
se ainda mais difíceis em tempos de 
concorrência apertada. No mundo 
todo, as soluções de inteligência ana-

eficiência de 
ponta a ponta
Em mercado concentrado, atingido por 
mudanças profundas e vertiginosas, varejistas 
encontram nas soluções analíticas o recurso 
ideal para superar a concorrência  
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lítica e preditiva têm se mostrado ins-
trumentos valiosos para a resolução 
dessas questões (leia quadro). 

 Na otimização de preços, por 
exemplo, a vice-presidente mundial 
de Práticas de Varejo do SAS, Lori 
Schafer, já demonstrou em encontro 
com varejistas brasileiros que ações 
sobre essa área propiciam ganho 
de 3,1% na margem de Lucro Bru-
to; aumento de 91% no Lucro Anual 
Pré-Impostos e 0,5% de ganhos na 
Geração de Caixa.   

“Trouxemos ao Brasil as soluções 
SAS que oferecem os maiores retor-
nos para o varejo”, afirma Américo de 
Paula e Silva Junior, gerente da práti-
ca de Varejo do SAS Cone Sul. O exe-
cutivo acrescenta que essas soluções 
são usadas nos diversos segmentos do 
setor varejista: Moda, Supermerca-
dos, Material de Construção, Eletro-
eletrônicos, Lojas de Departamentos 
e Drogarias, entre outros.

Entre as soluções SAS, Américo 
de Paula destaca: 
z otimização de Preços – precifica 
produtos a partir de regras de negócio 
e modelos avançados de otimização 
em todo o ciclo: preço regular, pro-
moções e  remarcações/liquidações.

z Projeção de demanda – fornece 
previsão acurada de vendas e per-
mite reduções de estoque em toda 
a cadeia, além de planejamento de 
compras junto aos fornecedores e 
redução de rupturas (mercadorias 
em falta). 
z crM analítico – esse conjunto de 
soluções identifica padrões de com-
portamento de compras e grupos 
de clientes, seja a partir dos tickets 
identificados ou não. Estas análises 
permitem definir melhor que sorti-
mento ter em cada loja/região, assim 
como que campanhas utilizar para 
cada público, aumentando o retorno 
de cada uma delas.
z Planejamento de espaço – voltado 
à análise de espaço por região/loja/
departamento, possui módulo de 
geração de planogramas para a dis-
posição dos produtos em gôndolas e 
outros espaços em três dimensões.

Parceria estratégica
Américo ressalta que não apenas 
grandes empresas do setor (Pão de 
Açúcar e Grupo Martins) são usuá-
rias SAS, mas também organizações 
de médio porte. Para ampliar o uso 
de soluções analíticas no setor, o SAS 

firmou parceria com a consultoria 
Gouvêa de Souza & MD , maior em-
presa do Brasil especializada em Va-
rejo, Marketing e Distribuição.  Pelo 
acordo, além da troca de experiências 
e do know-how em Varejo aportado 
pela parceria,  serão realizados even-
tos em conjunto, bem como prospec-
ção de clientes e condicionamento do 
mercado através do incentivo à ado-
ção de soluções analíticas específicas 
para os desafios do setor.

“O varejo está atravessando uma 
fase de mudanças radicais, com a 

BeneFícioS daS 
SoluÇÕeS SaS 
oBTidoS Por 
clienTeS de VareJo

Previsão de demanda
10% redução no erro 
da previsão
3% redução de vendas 
perdidas por rupturas
17% redução em estoques

otimização de Preços
•  3,1% ganho em Margem Bruta
•  91% aumento em lucro 

antes dos impostos
•  0,5% aumento na Geração  

de Caixa

otimização de espaço
•  7,4% aumento em vendas
•  1,8% ganho em Margem Bruta
•  19% redução em recursos  

de lojas

Planejamento de Sortimento
•  17% economia em estoque
•  24% aumento na Geração  

de Caixa
•  Mais de US$ 200 milhões 

livres para reinvestimento sem 
qualquer adição aos estoques

de Paula, do SaS: 
Setor passa por 

mudança profunda 
que exige recursos 

específicos para ser 
bem explorada

Horta, da 
Gouvea de 

Souza & Md: 
a solução 
é varejo e 

indústria se 
unirem, para 

conquistar 
o cliente
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entrada de consumidores das clas-
ses C e D; no entanto, a ampla ofer-
ta de crédito pessoal, vista até há 
algumas semanas, já não existe em 
mesma proporção”, observa Américo. 

“É neste momento que as empresas 
precisam de soluções que as ajudem 
a entender e prever o comportamen-
to dos clientes, para que possam 
capturá-los e obter o melhor retor-

no financeiro possível em situações 
futuras”, complementa.

Dentro dessa parceria, o SAS trou-
xe o vice-presidente de Planejamento 
de loja da Lowé s, Tom Nelson ao 
11º Fórum de Varejo da América La-
tina, promovido em São Paulo pela 
GS&MD recentemente. Ele apresen-
tou o caso de colaboração da cadeia 
varejista com seus fornecedores estra-

tégicos, para Planejamento de Espaço 
e Geração de Planogramas para cada 
uma de suas 1.600 lojas nos Estados 
Unidos e Canadá (leia o boxe). Assim 
como a Lowé s, seu principal concor-
rente e líder no varejo de Materiais de 
Construção dos EUA, o Home Depot, 
são clientes de longa data do SAS e tra-
balham com a empresa no desenvolvi-
mento de soluções para o setor. n 

verTicAl | VArEJO

lowe’S: inoVaÇÃo conSTruída coM SoluÇÕeS de inTeliGência

Let́ s build something together 
(vamos construir juntos). Sob 
esse lema, a cadeia de varejo de 
material de construção, uten-
sílios domésticos e jardinagem 
Lowé s, segunda maior dos 
Estados Unidos, está construin-
do também novos modelos 
de relacionamento com seus 
fornecedores e clientes – tudo 
baseado no uso de soluções  
de inteligência. 

Com mais de 1600 lojas 
nos EUA e Canadá, mais de 5 
milhões de metros quadrados 
de pontos de venda, a Lowé s, 
fundada em 1946, ostenta hoje 
faturamento de 48,3 bilhões 
de dólares, lucro de 2,8 bilhões 
de dólares e 215 mil emprega-
dos que atendem a 14 milhões 
de compradores toda semana. 
Ocupa a 48ª posição no ranking 
das 500 maiores empresas da 
Fortune e para 2009, a previsão 
é de abrir mais 85 lojas, remode-
lar algumas das maiores e insta-
lar os primeiros estabelecimen-
tos no México além de explorar 
oportunidades internacionais.

Planogramas integrados
Uma loja típica da Lowé s tem 
3,5 mil metros quadrados, 20 
categorias de produtos, 40 mil 

mercadorias estocadas por loja e 
500 mil produtos disponíveis por 
encomendas. Um dos diferenciais 
em relação à concorrência, em 
especial o Home Depot, é que 
enquanto este é reconhecido como 
uma grande loja de material de 
construção, a Lowé s oferece as 
mesmas mercadorias e mais opções 
– dentro de um minucioso plano 
de sortimento articulado com uma 
comunicação visual em constante 
aperfeiçoamento.

“Temos uma equipe de 41 es-
pecialistas totalmente dedicada à 
elaboração dos planogramas, ainda 
assim, 65 de nossos fornecedores 
elaboram os planogramas de seus 
próprios produtos”, explicou Tom 
Nelson, durante o evento. 

Essa decisão parte do princípio 
de que quanto maior a coopera-
ção entre fabricante e lojista, me-
lhores são as vendas dos produtos. 
Os fornecedores estão diretamen-
te conectados, via web, com a so-
lução SAS de controle de estoque 
da cadeia, assim como os gerentes, 
o que permite a eles renovar os 
pedidos antes que as mercado-
rias acabem. Da mesma forma, a 
comunicação visual do ponto de 
venda é feita pelos fornecedores, 
dentro de padrões estabelecidos 
pela cadeia.    

dados para vender
A Lowé s usa também soluções 
para minerar dados de vendas 
e dos consumidores de modo 
a definir mercadorias e escalas 
de atendentes com base nas ten-
dências de vendas detectadas 
pelas soluções analíticas. Esses 
recursos são aplicados também 
para identificar as zonas quentes 
de venda dentro das lojas e a 
informação é utilizada na formu-
lação da estratégia dos pontos 
de venda. 

Mesmo sem um programa 
de fidelização – inviabilizado 
por sua política de preços re-
baixados diariamente -, a cadeia 
recolhe os dados por meio do 
Garden Club, cartões de crédito 
e promoções com a Nascar, 
organizadora da principal prova 
de automobilismo do país. E, 
com base neles, dispara news-
letters avisando aos consumi-
dores que eles estão a apenas 
uma compra para ter direito a 
descontos especiais. Ao utilizar 
soluções de inteligência desde 
1998, a cadeia descobriu, de 
fato, que boas estratégias de 
espaço dentro das lojas aumen-
tam as vendas – o que os re-
sultados financeiros da Lowé s 
vêm confirmando ano a ano. n
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verTicAl | MANUfATUrA

o 
casamento entre a oti-
mização de preços e a 
capacidade produtiva 
já não é mais segredo 
para o executivo de 

negócios das empresas. Mas a espe-
cificidade de alguns segmentos de 
mercado ainda é um desafio. Assim, 
a compra da Integrated Decisions and 
Systems (IDeaS) pelo SAS, em agosto 
de 2008 reflete a tendência de focar 
em nichos específicos, como é, neste 
caso, a hotelaria. 

Ramo de negócios sazonal por 
excelência, a precificação hoteleira 
segue determinados padrões alheios 
aos demais segmentos. “Na manufa-
tura, exploramos muito a questão da 

otimização de preços e de capacidade 
produtiva”, afirma Ivan Pezzoli, dire-
tor de vendas divisão de manufatura 
do SAS. “Mas a IDeaS especializou-se 
em uma solução de otimização per-
feita para rede hoteleira”, acrescenta. 

Os hotéis lidam com um tipo de 
ativo cuja ocupação é sazonal. Por 
isso, é necessário aplicar conceitos 
relativos à previsão da demanda, 
para estimular essa demanda ao 
se modificarem as tarifas do hotel. 
Isso trará mais lucratividade nos 
períodos de baixa ocupação e pode-
rá também maximizar os lucros nos 
períodos de alta. 

Se o seu concorrente mexe no 
preço dele, até quanto você precisa 

alterar o seu, antes de perder a clien-
tela? “O objetivo das técnicas de oti-
mização é buscar a maximização de 
lucros, acertando o preço, dentro dos 
limites praticados pela concorrência, 
para que a empresa se mantenha 
competitiva”, responde Pezzoli. 

Depois de especializar-se em ho-
telaria, a IDeaS desenvolve agora 
uma solução para estacionamento 
de veículos, área que guarda relação 
com a primeira. Da mesma forma 
que os hotéis, podem ser mais foca-
dos em negócios, com alta taxa de 
ocupação durante a semana, e nos 
finais de semana podem baixar o 
preço radicalmente a fim de man-
ter a taxa de ocupação. Um dos di-
ferenciais da IDeaS é oferecer esse 
sistema on demand, no esquema de 
Saas (software as a service). 

Janela de oportunidades
Em épocas de crise econômica como 

Perfeito para seu negócio
Na otimização de preços, é fundamental 
identificar o melhor modelo matemático 
para sua atividade SilVia anGeraMi



sascom  |  21

a atual, Fábio França – parceiro do 
SAS e especialista em projetos de 
otimização – prefere enxergar a crise 
como uma janela de oportunidades. “A 
otimização pode ajudar a empresa a 
decidir onde investirá nos próximos 
dois ou três anos”, afirma. 

Para as empresas de alimentação, 
por exemplo, França afirma 
que o lucro pode estar con-
centrado na movimentação 
de grãos. “É um exemplo 
bem clássico de otimização. 
O lucro da empresa estará 
na economia que ela con-
segue nos custos de frete e 
de armazenagem”. Sob esse 
ponto de vista, a melhor rota 
pode ser a mais longa, exem-
plifica, devido aos custos do 
ICMS, problema específico 
do Brasil. 

França comenta que ao 
investir em otimização, o 
empresário consegue bai-
xar os preços e, ainda assim, 
ganhar mais. “Os medrosos 
vão parar e os corajosos vão 
se dar bem”, afirma. Para 
ajudar nessa tarefa, Fran-
ça comenta que o SAS tem 
soluções capazes de cons-
truir curvas de elasticidade 
de preços não-lineares. “As 
técnicas mais tradicionais 

não conseguem lidar com a não-
linearidade”, compara. 

Gestão de preços
Roberto Koch, gerente de informa-
ções de mercado da Vonpar, vai ain-
da mais longe. “Todas as empresas 
fazem gestão de preços na busca do 

melhor resultado possível. Pode ser 
que o façam de maneira estruturada 
ou intuitiva, mas independentemen-
te da forma, elas enfrentam diaria-
mente novos desafios: o dólar oscila 
demais de um dia para outro, os im-
pactos dos insumos variam, o preço 
do petróleo muda de direção, e a con-
corrência altera sua estratégia. Tudo 
isto impacta diretamente nos preços. 
Assim, o gestor de preços deve ser um 
equilibrista para encontrar a melhor 
relação possível entre o custo e o va-
lor dos produtos”.

Ele afirma que a cada dia você 
tem que encontrar seus novos pre-
ços e encontrar espaço no mercado. 
Todos os dias é preciso praticar um 
preço que ainda seja atraente aos 
seus consumidores, sem repassar 
todos os aumentos verificados nos 
demais produtos da cadeia, a fim de 
não produzir um impacto tão grande 

que paralise os negócios.
No atual cenário econô-

mico, Koch aponta que o 
consumidor também está in-
seguro nesse momento, mu-
dando sua forma de investir 
e de comprar. “Precisamos 
entender se ele vai mudar 
seu comportamento com 
relação a bens de consumo. 
A tendência agora é que ele 
passe a se preocupar em não 
fazer novas dívidas enquan-
to busca manter a qualidade 
dos produtos que consome.”

Essa insegurança e insta-
bilidade trazem mais impor-
tância para a gestão de preços. 
A tecnologia é importante 
aliada para tomar as decisões 
mais eficientes, pois agrega 
modelos matemáticos ao co-
nhecimento de mercado. As 
empresas precisam ter aces-
so a diferentes cenários com 
velocidade para que possam 
tomar a melhor decisão. n

França, especialista em otimização: na crise, os 
medrosos vão parar e os corajosos vão se dar bem

Pezzoli, do SaS: ideaS especializou-se em 
solução perfeita para a rede hoteleira

Vonpar: soluções 
para trabalhar com 
centenas de cenários
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soluçõesSoluçõeS | frAUDES

u m fantasma ronda as transações fi-
nanceiras com cartões de crédito e 
pagamento, sejam feitas pessoalmente 

ou pela Internet: as fraudes bancárias. Quan-
to mais evoluem as redes, deslocando-se de 
pontos fixos para o conforto e a rapidez da 
mobilidade, maiores se tornam os desafios de 
segurança. E se os assaltantes de banco não 
agem mais como antigamente, ao transformar 
computadores em armas, também as institui-
ções financeiras buscam se proteger recorren-
do a soluções tecnológicas avançadas, como as 
soluções de inteligência analítica. 

O SAS desenvolveu sua primeira solução 
antifraude para cartões de crédito e débito 
,em parceria com o HSBC, entre 2005 e 2007. 
“O HSBC reconheceu no SAS uma empresa 
confiável, capaz de estender essa solução 
a diferentes mercados, incluindo os ‘emer-
gentes’ ”, comenta TJ Horan, diretor de Solu-
ções de fraude do SAS. O grande diferencial 
dessa solução é sua efetividade em tempo 
real, ou seja, ela é a única que oferece a mais 
rápida e precisa detecção de fraude em tem-
po real, em escala global, registrando e verifi-
cando todas as transações feitas com cartão 
de crédito ou débito. 

Essa característica rendeu à solução de ge-
renciamento de fraude do SAS um prêmio iné-
dito, conferido pela frost & Sullivan, em setem-
bro deste ano: o Technology Innovation of the 
Year Award (Prêmio de Inovação Tecnológica 
do Ano), no campo de Detecção e Prevenção 
de fraude Corporativa, por permitir a verifica-
ção de 100% das transações e não apenas um 
subconjunto delas. 

o perigo das fraudes
Fraudes bancárias cada vez mais 
ousadas exigem o uso de soluções de 
inteligência analítica em tempo real por 
parte das instituições financeiras
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soluções

regras sofisticadas
Depois de analisar soluções semelhantes no 
mercado, a frost & Sullivan chegou à conclu-
são de que a solução do SAS integra recursos 
analíticos avançados, capacidades superiores 
de gerenciamento de decisões, além de regras 
sofisticadas que compõem uma estrutura de 
registro e contabilização de transações bancá-
rias, incluindo aquelas que agem em tempo real 
nos pontos de venda (POS). 

Essa abordagem integrada combina inteli-
gência analítica e gerenciamento de alertas que 
ajudam os bancos a se adaptarem ao ambiente 
dinâmico e em constante modificação, capaz 
de equacionar as questões de novas fraudes, 
assim que elas surjam. 

Implementada a solução SAS nos EUA, o HSBC 
deu continuidade ao plano de levá-la a outras re-
giões. “Este ano, o HSBC finaliza a implementação 
da solução na região da Ásia e Pacífico e no reino 
Unido (onde um banco a utilizará para verificar 
transações com cartão de débito), para concluir 
a cobertura mundial em 2009”, relata Horan. 

A economia que essa solução proporciona 
ao HSBC, apenas com a redução de hardware, 
justifica plenamente o investimento, de acordo 
com Horan, que lembra ainda o retorno sobre 
o investimento a ser proporcionado pela re-
dução de perdas. “A fraude está mudando em 
muitos mercados em todo o mundo. Se você 
não captura a fraude em tempo real, pode ser 
tarde demais”, avisa o executivo. Ele explica 
que a abordagem antiga, de testar apenas  
subconjunto das transações, já não atende 
mais. Por isso a solução SAS é inovadora.  

a melhor proteção
Horan assegura que muitas das maiores ins-
tituições financeiras estão interessadas na 
solução antifraude do SAS e, com a crise 
econômica mundial, que transforma ainda 
mais o ambiente de transações financeiras, 
pode-se esperar que os bancos busquem a 
melhor proteção possível. 

“A fraude cresce mundialmente e não é 
diferente no Brasil”, afirma Horan. E a so-
lução do SAS – garante ele – é capaz de 
monitorar diferentes níveis de riscos, identi-
ficando e impedindo as tentativas de fraude, 
em todos esses níveis. A solução do SAS 
oferece essa detecção em tempo real: des-
de a compra e o pagamento, até transações 
não-monetárias, como a mudança de ende-
reço, telefone e senhas”. 

TJ Horan, do SaS: 
nossa solução inova 

ao verificar 100% das 
transações com cartões 

de crédito ou débito
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“A fraude tornou-se um tema incontorná-
vel e que se infiltra no domínio dos serviços 
financeiros e bancários. fraudadores estão 
constantemente inventando novas formas de 
violação das medidas de segurança e, como 
resultado, as instituições financeiras estão lu-
tando para controlar perdas devido a crimes 
de fraude”, diz Achyuthanandan Sampath, 
analista de pesquisa da frost & Sullivan. “A 
solução de gerenciamento de fraude do SAS 
traz todas as capacidades necessárias para 
imobilizar os crimes de fraude. Seus princi-
pais aspectos técnicos também servem como 
testemunho para os progressos realizados no 
domínio da prevenção e detecção de fraude. 
Isso torna a solução do SAS fundamental para 
todas as instituições bancárias e financeiras”, 
completa Sampath.

“Esse prestigiado prêmio da frost & Sulli-
van enfatiza a nossa convicção de que temos 
o mais completo sistema de detecção de 
fraudes disponível hoje”, afirmou Horan. “O 
prêmio reafirma nossa liderança no mercado 
de soluções de fraude e o sucesso que o SAS 
obteve ao se voltar para as vulnerabilidades 
dos nossos clientes”, analisou. 

A frost & Sullivan explica que seu prê-
mio de inovação tecnológica é outorgado 
às empresas ou indivíduos autores de pes-
quisas que resultem em inovação e que con-
tribuam significativamente para a indústria 
em termos de adoção, mudança e postura 
competitiva. O prêmio reconhece a quali-
dade e a profundidade de um programa de 
pesquisa e desenvolvimento de determina-
da empresa. n

SoluçõeS | frAUDES

o caSo do HSBc 

Solução do SAS melhora a proteção antifraude do HSBC

a SoluÇÃo do SaS foi apresen-
tada há um ano no reino Unido 
pelo HSBC. Trata-se de uma nova 
solução de detecção de fraude em 
tempo real, com base em estrutura 
de inteligência analítica. O sistema, 
desenvolvido em conjunto com 
o HSBC, realiza verificações sobre 
fraudes de cartão de crédito e de 
transações em tempo real, melho-
rando a proteção para os clientes 
do HSBC. Concebido desde o 
início para lidar com cartão de 
crédito e débito em escala global, 
trata-se do sistema de detecção de 
fraudes mais completo disponível 
hoje, de acordo com o SAS.

Os consumidores beneficiam-
se dessa proteção melhorada 
contra fraudes, a cada transação 
com cartão, enquanto a solução 
do SAS reduz perdas que chega-
ram a custar US$ 4,84 bilhões no 
ano passado. Esse sistema tam-

bém ajuda o HSBC a descobrir 
transações fraudulentas de forma 
mais rápida e com mais precisão. 
Ele analisa as operações com o 
cartão do banco HSBC, compara-
as com outras alterações no 
comportamento do consumidor 
e possibilita a decisão, em tempo 
real, pela continuidade da opera-
ção, ou pelo contato com o clien-
te para esclarecimento sobre sua 
autenticidade. Com a otimização 
da precisão das decisões, o HSBC 
melhora a eficiência operacional 
e a proteção contra fraudes para 
cada cliente.

Benefícios alcançados 
nos três primeiros meses 
de implementação 
• Aumento de 87% no número 
de dados processados, incluin-
do cartão de transações e de 
informação dos clientes, com 

a correspondente redução de 
12% nos processos. Isso resultou 
na diminuição de 53% do custo 
de processamento de dados 
por item. 
• Diminuição de 30% do custo de 
processamento das transações de 
cartões sinalizadas como poten-
cialmente fraudulentas. 
• Aumento de 10% da eficiência 
por agentes que investigam casos 
potencialmente fraudulentos, em 
comparação ao sistema proprie-
tário de gerenciamento de casos. 
• redução dos custos de suporte 
de TI, com a eliminação de  
três aplicativos. 

Por acreditar que a detecção 
e a prevenção de fraudes é um 
objetivo cada vez mais importan-
te em toda a indústria de serviços 
financeiros e, dado o sucesso da 
solução do SAS no HSBC, o siste-
ma foi lançado em junho de 2007.



sascom  |  25

SoluçõeS | TExT MINING

informação camuflada
Soluções de mineração de texto ajudam empresas 
a encontrar tesouros perdidos Por SilVia anGeraMi

S e você acha que não está familia-
rizado com a amplitude do con-
ceito de mineração de texto, pos-

so garantir o contrário. Caso você seja 
um dos milhões de usuários do Google, 
é fácil imaginar do que uma solução de 
mineração de texto é capaz. Com acesso 
a mais de 1,3 bilhão de páginas, o Google 
oferece, em média, resultados para mais 
de 100 milhões de consultas por dia em 
menos de meio segundo. 

Mineração de texto, ou Text Mining, 
é também uma solução abrangente. 
Trata-se de obter informação de qua-
lidade a partir de textos. Inspirada na 
mineração de dados, que consiste 
em extrair informação de dados 
estruturados, a mineração de 
texto extrai informação de 
dados não estruturados ou 
semi-estruturados.

Uma das vantagens da  
mineração de texto é permi-
tir que se obtenha informação 
relevante a partir de uma gran-
de base de textos, sem precisar 
lê-los previamente; basta adotar o 
mesmo procedimento da  mineração 
de dados, ou seja, fazer a classificação 
automática de textos e agrupá-los 
por semelhança. Todo o processo de 
mineração de texto consiste em um 
mecanismo de coleta, uma etapa de 
pré-processamento, um mecanismo de 
indexação, a aplicação do algoritmo e, 
finalmente, a análise dos resultados.

 Embora essa descrição pareça  abs-
trata, ela pode conduzir a resultados 
muito interessantes. “A idéia é pegar 
algo não-quantificável, como o texto, e 
transformá-lo em conhecimento”, explica 
Luciano Kalatalo, especialista analítico do 
SAS. De acordo com ele, podem tirar pro-

veito dessa solução os departamentos 
de call center, cobrança e telemarketing, 
muito comuns no mercado brasileiro. 
Todos esses departamentos acumulam 
grande quantidade de informações em 
textos, que não costumam ser analisadas 
com a profundidade que uma solução de 
mineração de texto permite. 

Ao invés, por exemplo, de dar ao 
novo estagiário um milhão de textos, 
para que ele chegue a determinadas 
conclusões, é possível fazer isso por 
intermédio da tecnologia, tornando o 
processo mais ágil e muito mais eficien-
te. Desse processo, certamente emergi-
rá alguma informação importante para 
o seu negocio.  

 Luciano aponta ainda a influência 
da Internet nessa área. “Muitas empre-
sas desejam avaliar a aceitação de seus 
produtos na Internet. Com uma solu-
ção de mineração de texto é possível 
ter acesso a recursos de leitura, em di-
ferentes formatos, como blogs e sites 
de relacionamento. “Identificar as pala-
vras que mais se repetem pode ser um 
recurso importante para os negócios”, 
comenta Luciano. Vamos imaginar um 
site de uma empresa de cartão de cré-
dito. Entre as pessoas que reclamam, 
algumas cancelam o cartão. Luciano 
assegura que é possível criar um mo-
delo estatístico que meça o compor-
tamento desse cliente insatisfeito, que 
culminará no cancelamento do cartão. 
“É possível termos uma avaliação pré-
via que aponte se a pessoa vai ou não 
cancelar o cartão, o que permite uma 
ação pró-ativa visando a retenção do 
cliente”, afirma ele. 

 
Honda 
A American Honda Motor Co. é uma das 
empresas que descobriu o valor da im-
plementação das capacidades avançadas 
da mineração de texto. Graças à efici-
ência de sistemas de armazenamento 
de dados, e para reduzir o custo da 

memória, a maioria das organizações 
têm acumulado enormes repositó-
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rios de dados. Apesar dos avanços 
no tratamento, nas velocidades e 
nas técnicas analíticas, esses repo-
sitórios permanecem praticamente 
intocados e não-explorados, como 
um grande e desconhecido conti-
nente. Algumas das bases de dados 
contêm comentários de clientes 
refletindo seus desejos, opiniões e 
interesses. Ao contrário dos recur-
sos naturais como o petróleo ou o 
ouro, porém, esse tipo de informa-
ção enterrada é relativamente fácil 
de extrair. 

Este tesouro escondido é fre-
qüentemente capturado como 
palavras ou texto em uma varie-
dade de linguagens e estruturas 
de frases. Antes do advento das 
tecnologias de mineração de 
texto, para decifrar padrões ou 
tendências ocultas neste tipo de 
informação diferenciada seria ne-
cessária uma equipe de lingüistas 
especializados. Converter essa in-
formação camuflada em utilizável 
por qualquer tipo de solução de 
inteligência analítica costumava ser 
considerada uma tarefa hercúlea.

Além de obter respostas ex-
celentes e rápidas nos casos de 
reclamações sobre produtos, ao 
dominar melhor a técnica de text 
mining a empresa pode começar a 
planejar melhor os produtos que pre-
tende lançar. 

Na Honda, quando surge uma re-
clamação ou defeito, agora é possível 
solucionar em um dia, o que antes le-
vava uma semana. Muitas vezes antes 
mesmo de causar transtornos e insatis-
fação por parte dos clientes, que con-
tam com a perfeição de seus carros. 
Assim como no setor manufatureiro, a 
solução se mostra muito interessante 
também para as verticais de teleco-
municações e de finanças. : Ela pode 
melhorar a eficiência do call Center 
e “hoje o Brasil é o puro call Center”, 
compara Luciano. “Com a nova lei que 

obriga as empresas a tratarem melhor 
os clientes, a solução de mineração 
de texto pode ser uma indicadora da 
qualidade de atendimento, além de 
ajudar as instituições a melhorarem os 
serviços”, completa 

na academia 
As soluções de mineração de texto não 
estão presentes só no mundo corpora-
tivo. figuram no ambiente acadêmico. 
A pesquisa de mestrado desenvolvi-
da por Hélia de Sousa Chaves ramos 
na UnB (Universidade de Brasília) este 
ano, intitulada “Análise do conteúdo 
de um sistema de informação destina-

do à microempresa brasileira por 
meio de aplicação da Descober-
ta de Conhecimento em Textos”, 
trouxe importantes descobertas 
científicas, e baseou-se na solu-
ção do SAS. 

O projeto de Hélia teve por 
objetivo central explorar o conte-
údo textual do SBrT (Serviço Bra-
sileiro de respostas Técnicas), para 
apoiar a geração de indicadores e 
a tomada de decisão estratégica, 
assim como a definição de políti-
cas públicas para o setor produti-
vo de pequeno porte. Ela pesqui-
sou os documentos técnicos que 
compõem o conteúdo textual da 
base de dados para extração de 
informações de interesse estraté-
gico e gerencial. 

“Minha pesquisa aborda a apli-
cação da técnica de Descoberta 
de Conhecimento em Texto (DCT) 
em bases de dados textuais (de 
conteúdos não-estruturados), 
repositórios de informações não 
evidentes, as quais podem se re-
velar importantes fontes de infor-
mação para aplicações diversas, 
envolvendo processos de tomada 
de decisão”, explica. 

Hélia espera, com sua pesquisa, 
extrapolar os limites institucionais, 
empresariais e acadêmicos. “Mi-

nha intenção é que a presente pesquisa 
possa estimular a realização de estu-
dos futuros ou o empreendimento de 
ações que contribuam com a aplicação 
do conhecimento gerado no meio aca-
dêmico para a solução de problemas 
concretos da sociedade”, afirma. n

online
O trabalho completo de Hélia ramos está publicado 
na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
– BDTD (http://bdtd.ibict.br/), base de dados desen-
volvida pelo IBICT (Instituto Brasileiro de Informação 
Científica e Tecnológica) e que dissemina mundialmen-
te, em texto completo, teses e dissertações defendidas 
nas principais universidades brasileiras e as apresentadas 
por brasileiros no exterior. A Universidade de Brasília faz 
parte dessa rede e a dissertação de Hélia está disponí-
vel na seguinte UrL: http://bdtd.bce.unb.br/tedesim-
plificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3420. 

Hélia, da unB: 
mineração de 
textos para 
colaborar 
com políticas 
públicas

Kalatalo, do SaS: 
mineração de 

textos torna algo 
não-quantificável 

em números 
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não há mais dúvida de que es-
tamos todos vivenciando hoje 
momentos muito difíceis den-

tro da economia mundial. Momentos 
como estes são geralmente de grande 
apreensão e insegurança para todos 
os segmentos da indústria e todas as 
regiões, ainda mais nos dias de hoje, 
com a globalização, onde temos gran-
de interligação de fatos e regiões do 
globo, com grande potencial para di-
versos “efeitos dominó” (ou “borbole-
ta” se preferir).

 O que fazer então em momentos 
de crise como este? Devemos simples-
mente rever nossas metas para baixo e 
esperar a crise passar? Nos resignarmos 
à falta de crédito para investimentos, 
desvalorização da moeda, budget dos 
clientes e esperar simplesmente os 
ventos soprarem a favor? Com certeza 
não é o que ninguém gostaria. Mas há 
algo efetivamente a fazer? 

Muita coisa pode ser feita. A histó-
ria é cheia de belos casos de empresas 
que mesmo em períodos complicados 
e complexos como estes conseguiram 
achar seu caminho e retomar o cresci-
mento. Há casos até de empresas que 
cresceram mais em perídodos de de-
saceleração e recessão. O que fizeram 
estas empresas? Basicamente, entende-
ram rapidamente a crise e seus efeitos e 
reposicionaram sua estratégia em fun-
ção do momento. Perceberam (a velo-
cidade é importante neste caso) que o 
momento do mercado havia mudado 
e se focaram nas iniciativas e projetos 
mais atrativos e inovadores consideran-
do esta mudança de cenário.

afirmação  
surpreendente
Gostaria de ilustar minha narrativa com 
uma conversa recente que tive com 
um executivo de uma grande empresa 

de Manufatura. Na verdade, um pros-
pect pois ainda não era cliente SAS. A 
conversa foi no início do ano, portanto 
um pouco antes da crise do Sub-Prime 
norte-americano se espalhar por todo 
o mundo. Estávamos discutindo sobre 
uma solução de CrM Analítico e a im-
portância de conhecer bem seus clien-
tes e com isto ser mais assertivo dentro 
de uma abordagem segmentada. Estava 
mostrando a ele também, através de 
alguns casos, nossa solução de Previsão 
de Demanda, que no caso dele pos-
sibilitaria otimizar a malha logísitica e 
a gestão de estoques. Ele me olhava 
muito curioso e pensativo. reconhe-
cia sem titubear todos os benefícios 
que apresentávamos o que me deixava 
cada vez mais otimista em relação ao 
potencial negócio.

Ao final veio o veredicto surpreen-
dente : “Marcelo, gostei muito do que 
ví, sem dúvida de grande valor para nos-
sa empresa. Mas como o mercado está 
muito aquecido, estamos vendendo 
TUDO que produzimos. Não precisa-
mos necessariamente conhecer nosso 
cliente a fundo, pois hoje, conhecendo 
ou não, estamos vendendo tudo. Não 

precisamos prever nossa demanda pois 
como disse, tudo que produzimos ven-
demos. Nosso problema central hoje 
portanto é a capacidade produtiva e 
todas as nossas atenções e investimen-
tos estão voltadas a este tema”.

Sem dúvida daria para argumentar. 
Daria até para citar um antigo e sábio 
conto que ouvimos de nossos pais e 
costumamos recontar para nossos fi-
lhos (Quem não se lembra da Cigarra 
e da formiga?) Porém saí do encontro 
convencido que não era o momento 
do cliente para o emprego de soluções 
analíticas. Acho que agora talvez esteja 
na hora de retomar a conversa... Até 
porque a empresa em questão foi uma 
das que anunciou grandes prejuizos já 
neste início de crise.

O que entendo com isto é que, no 
momento em que tudo está perfeito, 
o mercado está amplamente compra-
dor e os resultados estão amplamen-
te positivos, a aplicação de soluções 
analíticas, que permitem desde uma 
melhor visibilidade e entendimento do 
que está acontecendo no seu mercado 
até uma capacidade de previsibilidade 
e otimização de resutados, sai do sta-
tus de “desejável” para se tornar uma 
“necessidade”.

É possível trabalhar sem conhecer 
seu cliente e sem orientar suas ativi-
dades comerciais e de marketing sem 
distinção dentro de um ambiente am-
plamente favorável e sem crise? Talvez. 
É possível não precisar saber quanto vai 
vender e não se preocupar com otimi-
zações logísiticas e de estoque neste 
mesmo ambiente favorável, onde se 
escoa toda a produção? Talvez. 

Agora, dentro de um cenário hostil 
e de crise, com grande competitividade 
global, é possivel não conhecer e tra-
balhar estas informações? A história e 
a formiga nos dirão que não... n

A crise global em perspectiva
Marcelo Mendes,
diretor 
comercial do 
SaS cone Sul
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l inda Combs sabe o que é preciso para 
dirigir grandes organizações, que têm 
grandes orçamentos e se defrontam com 

grandes problemas. Controller do OMB (Office 
of Management and Budget – Departamento 
de Gerenciamento e Orçamentos do gover-
no americano), nos Estados Unidos, de 2005 a 
2007, Combs foi responsável pelas auditorias 
de quase US$3 trilhões, todos os anos.

Nesse cargo, chefiou o OffM (Office of fe-
deral financial Management, ou Departamento 
federal de Gerenciamento financeiro), foi presi-
dente do CfOC (Chief financial Officers Council,  
Conselho dos Diretores financeiros), dos Estados 
Unidos, e supervisionou três itens da Agenda de 
Gerenciamento do Presidente americano: me-
lhorar o desempenho financeiro, eliminar paga-
mentos impróprios e administrar propriedades. 

Mantendo sólido compromisso de realizar 
avaliações e análises, Combs e sua equipe con-
quistaram um recorde impressionante de rela-
tórios financeiros aperfeiçoados e de aumen-
to do desempenho de praticamente todas as 
agências federais. Algumas de suas realizações 
específicas incluem: 
z  Atualmente, todos os departamentos fede-

rais completam relatórios sobre auditorias, 
desempenho e responsabilidade fiscal 45 dias 
depois do encerramento do ano fiscal. 

z  Dezenove dos maiores 24 ministérios obtêm 
auditorias completas e corretas. 

z  Os pagamentos impróprios foram reduzidos 
em US $9 bilhões. 

z  Propriedades desnecessárias foram vendidas 
por US$4,5 bilhões. 

Nesta entrevista, ouvimos Combs sobre o 
papel que a liderança e a tecnologia represen-
taram no sucesso que ela obteve.

quando iniciou como controller do departa-
mento de Gerenciamento e orçamentos, como 
decidiu qual seria seu primeiro enfoque? 
linda combs: O aspecto que enfoquei pri-
meiramente, e também por último, e que 
sempre focarei, foi o mesmo ao qual come-
cei a me dedicar, há muitos anos: avaliar ou 
mensurar aquilo que é importante. Antes 
de trabalhar no Departamento de Contro-
ladoria, fui diretora financeira da EPA (En-
vironmental Protection Agency, ou Agência 
de Proteção Ambiental), que dispõe de um 
orçamento de US$ 8 bilhões, e do Ministério 
dos Transportes (cujo orçamento disponível 
é de US$58 bilhões). Sendo assim, conheço, a 
partir da perspectiva de um diretor financei-
ro (CfO), o que é realmente necessário para 
realizar uma auditoria correta e completa, 
para aprimorar os controles internos, reduzir 
os pagamentos impróprios e, basicamente, 
como concluir todas as tarefas que os dire-
tores financeiros devem realizar. Esses são 
os principais objetivos que exigi que os di-
retores financeiros nos departamentos e nas 
agências atingissem. 

cFos de sucesso: 
buscando a eficácia
Ex-diretora de Orçamento e Gestão dos EUA 
fala sobre gerenciamento de orçamentos, na 
administração pública e nas corporações

* linda combs 
foi controller do 
oMB (office of 
Management and 
Budget – departamento 
de Gerenciamento 
e orçamentos do 
governo americano)



sascom  |  29

conceito

quando fala em avaliar o que é importante, 
está se referindo principalmente a avaliar 
eventos de destaque nos processos de audi-
toria ou, mais especificamente, sobre atingir 
metas específicas? 
combs: Sobre ambos. O trabalho do diretor 
financeiro não é somente avaliar e monitorar 
os processos de auditoria e financeiros – mas 
também é ajudar os outros profissionais a se 
tornarem mais eficientes e mais efetivos em 
suas operações.

como essas experiências a levaram ao depar-
tamento de Gerenciamento e orçamentos? 
combs: Uma das coisas que minha equipe e 
eu conseguimos realizar de forma consistente 
foi perguntar aos gerentes de unidades: “Qual 
é o pior problema que você precisa solucionar”. 
Quando fiz essa pergunta aos executivos e ge-
rentes das unidades corporativas, na EPA, uma 
das coisas que descobri que era um dos maio-
res de seus problemas estava nos orçamentos 
previstos, pelos quais eles eram responsáveis, 
durante determinado período. Por isso, tive-
mos condições de desenvolver um sistema de 

controle, na EPA, que foi muito além do que 
qualquer pessoa poderia imaginar, no sentido 
de ajudar os gerentes a manterem seus gastos 
dentro dos orçamentos previstos; a cumpri-
rem com a obrigação de devolver dólares não 
gastos, referentes a projetos não iniciados ou 
não concluídos, e a renovar as certificações 
do programa do governo federal, administra-
do pelo EPA, destinado a localizar, investigar e 
limpar os depósitos de lixo tóxico que estão 
abandonados e não estão sob controle, em 
todo o território dos Estados Unidos. 

Outro gerente de unidade da EPA utili-
zou, extensivamente, um sistema de controle 
durante o processo de limpeza dos edifícios 
do Congresso dos Estados Unidos, depois da 
descoberta de antraz no Prédio Central do 
Senado. A equipe desse gerente de unidade 
realmente surpreendeu o Capitólio, porque, 
em qualquer momento que a equipe era cha-
mada, o gerente podia informar exatamente, 
em questão de minutos, quanto dinheiro es-
tava sendo gasto no processo de limpeza e 
em quais categorias, apenas clicando em um 
ícone na tela de seu computador.

Uma das demonstrações que tive, por 
parte de meus gerentes seniores, quando eu 
trabalhava com o Ministério dos Transpor-
tes (MT), foi que seu diretor executivo, Jim 
Goodnight, se dirigiu ao MT e compartilhou 
conosco as informações de seu sistema de 
controle – o sistema que ele observava todas 
as manhãs.

como essas experiências a levaram ao depar-
tamento de Gerenciamento e orçamentos? 
combs: realizávamos, mensalmente, uma reu-
nião do Conselho de diretores financeiros, que 
eu presidia, e da qual todos os CfOs e vice-
CfOs das 24 maiores agências participavam. 
Nos primeiros seis meses, quando eu estava no 
cargo de Controller, em todas as reuniões, um 
dos CfOs de nosso departamento se dirigia ao 
grupo e mostrava o sistema de controle que es-
tavam utilizando ou, às vezes, mostrava um sis-
tema de controle de uma unidade corporativa. 
Essa era uma ótima experiência de aprendizado, 
em que todos podiam observar de que modo 
outras pessoas haviam implementado seus sis-
temas de controle.
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a senhora chegou a convidar cFos e ceos de 
grandes corporações para fazerem apresen-
tações ao seu conselho de cFos. o que isso 
lhe ensinou? 
combs: Um dos mais importantes benefícios foi 
o fato de ter ocorrido um envolvimento de am-
bos os lados. Os CfOs das grandes corporações 
me ouviam falar sobre o que estávamos fazendo 
e aprendiam muito a respeito do governo federal. 
Para eles, as questões de tamanho e enfoque são 
sempre uma lição, e à medida que observavam 
nosso grupo de CfOs, eles percebem que todo o 
orçamento federal é de quase US$3 trilhões e está 
sendo administrado pela pessoa que se senta na 
sala em frente a eles. Isso é surpreendente, porque 
os CfOs, mesmo das maiores corporações, estão 
administrando orçamentos calculados em bilhões 
de dólares, e não em trilhões. O orçamento fe-
deral é, aproximadamente, onze vezes maior do 
que o do Wal-Mart – a maior companhia que faz 
parte da lista da revista fortune 500®. 

O que aprendemos com eles foi igualmente 
importante. Eu pedia a cada um dos nossos con-
vidados para nos dizer os desafios que enfren-
tavam, particularmente em gestão financeira,e 
como eles resolveram seus problemas. ficou 
evidente que a questão número 1 para eles era 
a mesma para nós: como obter com os gerentes 
das unidades de negócios a informação relevan-
te para o relatório financeiro.

Fornecer informações para as unidades cor-
porativas a ajudou atingir muitos objetivos, 
durante o tempo em que permaneceu em wa-
shington. de que realizações mais se orgulha?
combs: Tenho muito orgulho do fato de ter-
mos conseguido concluir as auditorias anuais 
no prazo de 45 dias a partir do encerramento 
do ano fiscal. Nos dois anos em que atuei como 

Controller, foi a primeira vez na história que 
todos os departamentos cumpriram o prazo 
de 45 dias. Também me orgulho disso porque 
sei o que significam esses 45 dias. Isso signifi-
ca que muitas das eficiências e da efetividade 
em todos os departamentos do governo, que 
atualmente estão sendo obtidas, nunca haviam 
sido realizadas antes. Não é possível cumprir 
com esse prazo, se você não for muito eficiente 
muito efetivo durante o ano todo.

Outra realização da qual me orgulho foi a 
redução dos pagamentos impróprios, e essa 
redução continuará. Se você conseguir reduzir 
esses US$ 8 bilhões por ano, como nós fizemos, 
então, isso poderá ser feito ano após ano e, 
eventualmente, será obtida uma diminuição de 
US$45 ou US$50 bilhões em pagamentos im-
próprios, que atualmente estão sendo feitos.

como a tecnologia continuará a auxiliar nes-
sas áreas? 
combs: Quando falo sobre ferramentas e pro-
cessos, a tecnologia está no topo dessa lista. 
Existem muitas ferramentas disponíveis hoje, das 
quais nem sequer poderíamos imaginar a exis-
tência, na década de 1990. É necessário começar 
com as pessoas certas e acreditar em excelência 
e em máximo desempenho, e realmente designar 
as pessoas para funções pelas quais elas tenham 
uma paixão pelo ótimo desempenho. Mas tam-
bém é preciso acreditar verdadeiramente que a 
eficiência e a efetividade são criadas por meio da 
tecnologia e da análise – e que os CfOs devem 
saber como elas podem ajudar. Ainda existem 
muitas oportunidades no setor público, no sen-
tido de ajudar a criar tecnologias melhores. Os 
líderes, em cada nível, estão ávidos por fazer a 
diferença e por encontrar melhores meios de 
avaliar o que é importante. n

As reuniões com CFOs 
da iniciativa privada 
mostraram que eles 
tinham o mesmo 
problema que nós: obter 
as informações relevantes

conceiTo | LINDA COMBS
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n ão há como negar que trabalhamos 
dentro de uma economia ecologica-
mente consciente.  No início do ano 

o Gartner Inc. apresentou dez previsões que 
podem afetar as decisões de TI e corporativas 
nos próximos anos. Três delas foram:

“Até 2009, mais de um terço dos departa-
mentos de TI terão um ou mais critérios am-
bientais entre os seis principais critérios de 
compras de produtos de TI.” 

“Até 2010, 75% das empresas terão o consumo 
de energia e a emissão de CO2 como caracte-
rísticas fundamentais para a compra de um PC.” 

“Até 2011, os fornecedores das grandes em-

presas do mundo terão que comprovar seu 
comprometimento com a ecologia em um 
processo que será auditado e selecionará os 
fornecedores preferenciais.” **

Essas e outras tendências ecologicamente 
corretas terão um efeito profundo na maioria 
das empresas e órgãos do governo nos pró-
ximos anos. 

Como começar a balancear os riscos e opor-
tunidades exigidos pela sustentabilidade am-
biental? Quais medidas operacionais e mudanças 
comportamentais devem ser promovidas para 
melhorar a sustentabilidade ambiental em toda 
a empresa? Apresentamos cinco estratégias.

cinco estratégias 
para a sustentabilidade no 
ambiente corporativo
Conscientização, liderança, tecnologia, envolvimento e inovação – 
são esses os caminhos para iniciativas ecologicamente corretas 

*alyssa Farrell é 
gerente de marketing 
da área de Soluções de 
Sustentabilidade da SaS



32  |  sascom

1 MelHorar a 
conScienTizaÇÃo 
ecolóGica denTro 
da eMPreSa

A conscientização ecológica começa com a ava-
liação da estratégia de sustentabilidade da sua 
empresa. Comece avaliando as conseqüências 
das atividades corporativas em termos de tone-
ladas de carbono, kilowatt/hora e litros de água. 
Uma vez avaliado o impacto ambiental, estabele-
ça metas realistas para redução desses números.

O próximo passo é adotar uma metodolo-
gia contábil ecologicamente correta e confiá-
vel. Os números deverão ser auditados e da-
dos coletados para serem usados na tomada 
de decisões.

A Cisco Systems é um exemplo de empresa 
que adotou excelentes medidas para melho-
rar a conscientização ecológica, incluindo as 
emissões de carbono. A líder em tecnologia e 
comunicação definiu sua estratégia ambiental 
como prioridade corporativa em 2007 e criou 
um Cisco EcoBoard multidepartamental para 
criar uma estratégia visando à redução das suas 
emissões de carbono e oferta de produtos 
ecologicamente corretos.  Atualmente a Cisco 
conta com iniciativas ambientais em três áreas: 
soluções para clientes, operações responsáveis 
e acompanhamento de produtos. Todas as três 
áreas são avaliadas e monitoradas por um painel 
executivo de sustentabilidade.

2 lideranÇa coM a  
ecoloGia eM MenTe
Quanto maior o nível de conscienti-
zação dentro da sua empresa sobre as 

questões relacionadas à sustentabilidade, mais 
os planos estratégicos começarão a refletir essa 
nova visão. 

Na Noruega, a ConocoPhillips, além de pro-
vedora de energia, é uma empresa que lidera 
pensando em ecologia. Quando a atividade 
principal é trabalhar em ambientes potencial-
mente perigosos como unidades de processa-
mento de petróleo, as condições podem mudar 
e os riscos para as pessoas e ativos podem se 
multiplicar em um piscar de olhos. Ao mesmo 
tempo as operações nessa escala são caras e 
com os preços flutuantes da energia, a grande 
preocupação fica por conta de controlar custos, 

conceiTo | ALYSSA fArrELL
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mas sem comprometer a saúde nem a seguran-
ça. Usuária SAS há mais de dez anos, a Conoco-
Phillips Noruega está implementando SAS Stra-
tegic Performance Management para ajudar a 
monitorar os recursos e gerenciar os negócios 
de forma mais efetiva. O sistema combina da-
dos de vários eventos e seu acompanhamento 
dentro de procedimentos estabelecidos. 

3 enVolVer aS PeSSoaS
O comprometimento dos envolvidos 
é um ingrediente essencial para a sus-
tentabilidade no ambiente corporativo. 

Os comitês de clientes, as organizações não-
governamentais (ONGs) e painéis de fornece-
dores apresentam informações imediatas que o 
ajudam a reunir forças e exigir transparência nas 
suas iniciativas ecologicamente corretas.

Em um exemplo recente, a grande empresa 
de produtos químicos DuPont criou o Environ-
mental Defense Fund (fundo de defesa am-
biental) para engajar uma ampla comunidade 
na definição de um processo para garantir o 
desenvolvimento responsável de materiais em 
nano escala (escala atômica). Embora a nano-
tecnologia seja uma grande promessa durante 
a “fase de uso” do ciclo de vida de um produto, 
são necessárias mais informações para garantir 
o desenvolvimento de produtos nano com o 
mínimo impacto para o ambiente, a saúde e a 
segurança. A inovadora ferramenta resultante 
desta parceria, a Nano Risk Framework, defini-
rá um campo seguro para empresas que lidam 
com nano materiais.

4 inVeSTiMenTo  
eM TecnoloGia
Como usar a inteligência e os recursos 
de desempenho existentes em prol 

da sustentabilidade corporativa?
Além do consumo consciente de energia 

e água, as empresas também estão buscando 
meios de reduzir os desperdícios como parte 
das estratégias de sustentabilidade. Waitrose 
é uma das grandes cadeias de supermercado 
do reino Unido, comprometida com produtos 
de alta qualidade, de frutas frescas e vegetais 
a produtos embalados, tudo isso aliado a um 
excelente atendimento ao cliente. Com cerca 
de 190 lojas distribuindo 15.500 linhas de pro-

dutos, e um aumento de 30% de novos pro-
dutos a cada ano, a Waitrose precisa garantir 
pedidos com grande precisão para oferecer os 
produtos certos, nas lojas certas e em tempo 
hábil. É fundamental fazer os pedidos corre-
tamente para melhorar as vendas e garantir a 
menor perda possível.

Hoje com a ajuda da solução para previsão 
de demanda do SAS e suporte de parceiros, 
a Waitrose conta com reabastecimento mais 
preciso, satisfazendo as necessidades dos seus 
valiosos clientes e do seu fluxo de   caixa tam-
bém. Desde a implementação do sistema, as 
lojas apresentaram  queda de pelo menos 8% 
no estoque e de 4% de desperdício.

5 Foco na inoVaÇÃo
Conscientização, liderança, tecnologia 
e envolvimento das pessoas são impor-
tantes nas iniciativas ecológicas, mas o 

fator crucial na sustentabilidade ambiental é a 
inovação. É necessário mudar paradigmas, pen-
sar novas soluções e trabalhar com os clien-
tes de uma forma que você nunca imaginou. 

A Novozymes é uma empresa dinamar-
quesa líder em bioinovação. Um dos objetivos 
constantes da Novozymes é melhorar conti-
nuamente as enzimas de forma a compor um 
processo mais sustentável e com melhor custo-
benefício para a produção de biocombustíveis 
comercialmente viáveis.

O software de descobertas estatísticas JMP 
da SAS é uma ferramenta fundamental para as 
pesquisas da Novozymes, exercendo um papel 
importantíssimo no projeto de experimentos, 
análise de dados e apresentação dos resultados 
para os colegas e clientes.

O resultado da pesquisa da Novozymes é a 
redução substancial no custo da produção dos 
biocombustíveis a partir de milho e biomassa 
de celulose através do uso de enzimas. 

As estratégias que você escolher para pro-
mover a sustentabilidade através do maior in-
vestimento de tempo e recursos serão de valor 
único para clientes e acionistas – e, principal-
mente, para as futuras gerações. n

** “Gartner Highlights Key Predictions for IT 
Organisations and Users in 2008 and Beyond,” 
comunicado à imprensa do Gartner Inc., 31 de janeiro de 
2008. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=593207 
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o SAS Institute já completou 30 anos. 
A efeméride remete ao estabeleci-
mento da empresa, em 1976. Como 

usuário do SAS desde 1973, portanto, desde 
antes mesmo do nascimento da empresa 
como tal, é com admiração que vejo o su-
cesso e o desenvolvimento contínuo do SAS.

Professor de estatística e muito interes-
sado em estatística computacional, acompa-
nhei, ao longo desse período, o surgimento 
e o desaparecimento de vários sistemas de 
cálculo estatístico e, estendendo um pouco 
o leque, de sistemas analíticos. Alguns deles 
prosseguiram, com mudanças inclusive no 
público alvo, mas ficaram em posições me-
nores. O SAS teve crescimento ininterrupto e 
aumentou sua abrangência, passando de um 
software de análise estatística para um com-
pleto sistema analítico, com  base muito forte 
no gerenciamento de dados. Mais recente-
mente, o SAS incluiu as chamadas soluções 
em seu portfolio de ofertas, incorporando 
conhecimento de campos administrativos e 
gerenciais. Há inúmeras soluções e, usando-
se uma delas, tem-se acesso, não somente 
às técnicas analíticas, mas ao conhecimento 
técnico no campo substantivo. É como ter 
consultores de alto nível a seu dispor...

Uma razão do sucesso do SAS é conhe-
cida e apregoada pelo próprio SAS Institute: 
cerca de um quarto do faturamento é desti-
nado a pesquisa e desenvolvimento. Isso tem 
sido assim desde o início do SAS. Visitando 
o campus do SAS, em Cary, North Carolina, 
tem-se a impressão de um ambiente univer-
sitário. A  arquitetura paisagística do campus, 
o design dos prédios e de seu interior, tudo 
lembra uma boa universidade americana. 
Ah, e se nos detivermos a ver as pessoas, a 
impressão de um local de pesquisa (e ensino) 

A fórmula  
do sucesso SAS

JoSÉ de carValHo, 
Phd em estatística pela 
universidade de iowa e 
diretor da Statistika

opiniãoopinião | JOSÉ DE CArVALHO

é ainda mais forte. Lá trabalham vários fellows 
da American Statistical Association (Jim 
Goodnight é um deles); pesquisadores de alto 
calibre e renome em estatística trabalham no 
SAS. falo de estatística por ser minha área. Em 
computação, posso lembrar de um software 
do SAS para análise estatística, inteiramente 
visual e interativo, o JMP® (conhecido como 
Jump). Pouca gente sabe, mas o JMP resulta, 
em grande parte, de trabalho de desenvolvi-
mento baseado na linguagem de programação 
para estatística, a LISP,  que pode ser conside-
rada um tema de pesquisa em computação. 
Dizem que é um “brinquedo” do John Sall, 
vice-presidente do SAS e idealizador do JMP. 
É assim em pesquisa... chamam de brinquedo 
um desenvolvimento, apenas pelo prazer que 
se tem de trabalhar nele. Mas o resultado é 
sério e conseqüente.

Tenho orgulho de ter trabalhado para o 
uso do SAS na estatística no Brasil e de tê-lo 
disseminado na nossa universidade. E de 
fazer o meu próprio brinquedo, a Statistika 
Consultoria, com a missão de ser um pólo 
de aplicação estatística de altíssimo nível, 
centrado inteiramente no SAS. É uma fórmula 
de sucesso garantido.  n






