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Varejo começa 
a estudar o 
consumidor 

com mais rigor 
a partir do uso 

de soluções 
de inteligência 
analítica, que 

transforma dados 
em informações 
valiosas, capazes 

de fidelizar o 
cliente por meio 

de campanhas 
que o atraiam para 

novas compras

Os editores

Quanto mais 
análise, MelhOr
a antiga máxima do varejo de que o cliente tem sempre razão continua atual. O que mudou 

são as formas de tratar a questão. Se antes o varejista conhecia seu cliente e conseguia 
prever, com uma boa dose de intuição, qual a melhor forma de agradá-lo, as soluções 

analíticas, hoje, garantem mais inteligência na hora de atrair o consumidor.
Historicamente um setor conservador no uso de TI, o varejo vem investindo cada vez mais em 

soluções que aprimorem as técnicas tradicionais de tratar o cliente. Pesquisa recente do SAS nos 
EUA, comentada nesta edição em cobertura da maior feira do setor no mundo, a NRF, aponta a 
necessidade de conhecer os hábitos de consumo dos clientes e ir além, utilizando corretamente 
as informações obtidas para garantir a vida dos negócios. 

No Brasil, o Pão de Açúcar, em destaque na matéria de capa, é um dos melhores exemplos 
dessa investida.  O grupo varejista já sabe que não basta fazer pesquisas que geram dados 
importantes, mas processados de forma inadequada. Pioneiro no Brasil por ações que visam 
melhor conhecer e atender os seus clientes, o Grupo é usuário há nove anos de soluções SAS. 

A reportagem revela como a inteligência analítica transforma dados de consumidores em 
informações valiosas e analíticas, o que garante agilidade e praticidade na tomada de decisões. 
Como é o caso dos benefícios trazidos pela mais nova aquisição do Pão de Açucar, o Campaign 
Management. Por meio dessa solução de gerenciamento de campanhas, empresa e cliente 
tornam-se cada vez mais próximos. 

O Campaign Management também está no centro das atenções do SAS ao oferecer soluções 
analíticas no modelo SaaS (Sofware as a Service). O sistema de gerenciamento de campanhas foi 
escolhido para inaugurar no Brasil a modalidade de venda. A oferta de software como serviço 
vem crescendo no País e tende a evoluir principalmente em momentos de crise, quando empresas 
buscam soluções mais flexíveis. 

O cenário de instabilidade financeira é pano de fundo em outra reportagem que avalia o uso, 
pelo Governo, de soluções de inteligência nos negócios. Pressionada a reduzir orçamentos e tornar 
a gestão mais eficiente, a administração pública está diante da oportunidade de implementar 
soluções analíticas que garantam melhor controle, redução de custos e mais transparência. 

Os tempos difíceis, na verdade, trazem desafios e oportunidades. A saída pode estar a oito 
passos, conforme apresenta o artigo “Escala de valores”. Ou ainda na entrevista com Alyssa Farrel, 
gerente de Sustentabilidade do SAS, respondendo questões sobre a utilização de tecnologia para 
vencer barreiras e adotar iniciativas sustentáveis. 

Mais detalhes? É só conferir nas próximas páginas. 
Boa leitura!

editorialeditoriAl
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em pautaem PAutA | DESTAqUES DA NRF

e m sua 98ª edição, a NFR, feira da 
National Retailers Federation (Fe-
deração Nacional de Varejistas), 

realizada no início de 2009 em Nova 
York, aconteceu em um dos cená-
rios econômicos mais críticos de sua 
existência. Principal mostra do varejo 
americano, o evento espelhou bem 
os efeitos da crise na economia mais 
afetada do mundo pela queda do mer-
cado financeiro global.

“A NRF ratificou que a crise é sé-
ria”, observa o diretor comercial das 
verticais de Governo, Varejo e Middle 
Market do SAS, Ricardo Carlotto, 
acrescentando que nas apresenta-
ções, os palestrantes se dividiram 
entre pessimistas e otimistas. “Os 
pessimistas acreditando que a situa-
ção não se resolve em menos de um 
ano e meio; e os otimistas, ressaltan-
do a capacidade dos americanos de 
superar situações difíceis”.

O sócio sênior da consultoria 
Gouvêa de Souza & MD – parceira 
do SAS Brasil –, Alexandre Horta, 
conta que encontrou “Nova York em 
oferta”. O especialista destaca que o 
Natal de 2007 já havia sido ruim para 
o varejo e, em 2008, a black Friday 
(sexta-feira seguinte ao Thanksgiving, 
feriado de Ação de Graças, e que abre 
a temporada de Natal), também não 
foi boa. “As lojas chegaram ao Natal 
fazendo promoção, e ninguém em 
sã consciência faz promoção antes 
do Natal”. 

sinais positivos
Carlotto e Horta perceberam, no en-
tanto, em meio às evidências da crise, 
sinais positivos na NRF. O executivo 
do SAS chama a atenção para os cinco 
temas recorrentes no evento, apon-
tados como saídas possíveis para o 
varejo diante do cenário econômico: 
customer centricity (foco no cliente), 
multicanais, sustentabilidade, força da 
marca e simplicidade. O sócio da Gou-
vêa de Souza concorda e destaca mais 
dois aspectos: a inovação nos pontos 
de venda e a adoção crescente, pelo 
segmento, de soluções analíticas e tec-
nologia da informação. 

Sobre o foco no cliente, pesquisa 
recente do SAS ouviu 150 executivos 
de organizações líderes no mercado 
americano e mostrou que conhecer 
os hábitos de consumo dos clientes e 
utilizar corretamente as informações 
obtidas a partir das interações realiza-
das com eles pode representar a con-
tinuidade e a ampliação dos negócios 
de muitas empresas. 

Segundo o estudo, entre as empre-
sas que possuem alto nível de intera-
ção com o consumidor, 81% registraram 
melhoria no desempenho competitivo. 
A pesquisa revelou ainda que embora 
76% dos entrevistados afirmem que 
incentivam os empregados a tratar os 
consumidores de maneira adequada, 
apenas 62% proveem as ferramentas e 
o treinamento necessário para conquis-
tar a confiança dos clientes. 

Horta lembra, como caso de suces-
so em foco no cliente, o exemplo da 
Best Buy. Sete anos atrás, a varejista 
de eletrônicos iniciou um processo de 
segmentação da clientela, que resultou 
em melhorias no atendimento e cria-
ção de espaços específicos nas lojas. 
“Nos últimos dois anos, a Best Buy viu 
a CompUSA e a Circuit City, seus prin-
cipais concorrentes, falirem enquanto 
ela demonstrava que determinadas 
idéias, bem implementadas, vendem 
bem – mesmo em momentos difíceis 
para o varejo em geral e para os de 
itens de valor elevado em particular”, 
analisa o consultor. 

Análises em alta
Maior feira de varejo do mundo, a NRF, nos EUA, 
valoriza as soluções analíticas como arma para 
enfrentar a crise. Empresas que as adotaram 
ostentam números positivos e varejistas brasileiros 
sensibilizam-se para este poderoso instrumento de 
apoio a decisão estratégica POr OCtaviO tOstes
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Pontos de  
venda interativos
Outro grande varejista americano, a Fe-
derates Departament Stores – detentora 
das sete bandeiras da loja de departa-
mentos Macy’s – ilustra bem as possibi-
lidades da operação multicanal baseada 
em soluções de inteligência analítica. 
Com 400 campanhas regionais por ano 
em todo o território americano, ope-
rando por meios que vão do e-mail ma-
rketing aos catálogos, além de anúncios 
em rádio e televisão, a empresa adotou 
a solução SAS de Customer Relationship 
Management para segmentar clientes e 
otimizar suas ações de marketing. 

O resultado, relata o diretor de Es-
tatística de Marketing Paul Coleman, 
foi o “ganho de milhões de dólares 
nas campanhas de marketing do gru-
po”, além da significativa redução de 
custos. Carlotto, do SAS, observa que 
“remeter um catálogo de 100 páginas 
para milhões de clientes representa um 
alto investimento, cujo retorno é baixo. 
Enviar um catálogo de 10 páginas para 
um público segmentado resulta em 
menores custos e maior taxa de res-
posta. Isso é tratar indivíduos de forma 
customizada”, observa Carlotto. 

Se fora das lojas as soluções ana-
líticas viabilizam resultados como os 

obtidos pela Macy’s, dentro a disputa 
pela atenção do consumidor se vale 
cada vez mais das telas interativas e dos 
smartphones como meios de comu-
nicação. “O touch screen nos termos 
consagrados pelo iPhone da Apple e os 
celulares com capacidade de receber 
mensagens interativas via bluetooth 
serão as fronteiras da comunicação 
do varejo com os clientes nos próxi-
mos anos. Isso ficou claro nessa NRF”,  
observa Horta. 

O valor das opções
O consultor destaca ainda, como ten-
dência, a valorização do conceito de sus-
tentabilidade desde que se traduza em 
decisões de negócio voltadas a reduzir 
o consumo de energia e outros custos 
em toda a cadeia produtiva do varejo. 
“Também nesse aspecto, o Wal Mart é 
um caso de sucesso”, afirma lembrando 
que o maior varejista do mundo recu-
perou, graças a iniciativas sustentáveis, 
sua imagem afetada pelo gigantismo da 
operação global, pela compra de produ-
tos chineses, problemas com sindicatos 
e alto consumo de energia decorrente 
do uso de grandes servidores. 

Atuar sobre os fornecedores, como 
fez o Wal Mart, é uma das ações do 
projeto da Family Dollar, cliente SAS 
com 6.600 lojas e faturamento de 6,8 
bilhões de dólares. Mas o projeto desta 
cadeia de lojas que nasceu oferecendo 
produtos de até 3 dólares – uma das 
estrelas do enfrentamento da crise, ao 
registrar no ano passado valorização 
de 42% de suas ações, melhor desem-
penho do índice Standard & Poors 
500 – é bem mais amplo. Prevê uma 
transformação profunda ao longo de 
três anos, iniciada em 2007, com o ob-
jetivo de oferecer melhor experiência 
de consumo para os clientes, aumentar 
a produtividade do estoque e elevar a 
eficiência da cadeia de suprimentos.

Na base do projeto da Family 
Dollar está a adoção das soluções 
SAS de planejamento de mercadorias. 

a nrf no meio da crise: 
inteligência analítica 

ajuda empresas a 
atravessarem um dos piores 

cenários em 100 anos
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em PAutA | DESTAqUES DA NRF

“O SAS é nosso parceiro estratégico. 
Foi escolhido porque é líder em seu 
segmento e suas soluções são essen-
ciais para atingirmos nossos objetivos”, 
afirma o vice-presidente de Soluções 
de TI e Distribuição do Grupo, Mike 
Laurenti. O executivo atesta a princi-
pal conclusão do estudo que o PhD 
em Inteligência Analítica Tom Daven-
port apresentou na NRF, feito com as 
33 maiores redes varejistas dos EUA: o 
setor está convencido de que o uso de 
soluções analíticas, aplicadas com uma 
visão ampla da empresa que considere 
produtos, clientes e processos, propicia 
vantagens competitivas relevantes.

retorno do investimento
Entre as empresas pesquisadas por 
Davenport, constam a eBay e a Ama-
zon, pioneiras no comércio eletrônico 
americano e mundial. Não por acaso, 
a Amazon, inovadora no cruzamento 
de dados de seus clientes em busca de 
customização permanente no relacio-

namento virtual com eles, surpreendeu 
os analistas ao anunciar, no severo qua-
dro do varejo no quarto trimestre de 
2008, o crescimento de 18% nas vendas, 
que alcançaram 6,7 bilhões de dólares, 
e o aumento de 9% nos lucros, que so-
maram 225 milhões de dólares. 

Os casos de sucesso da Amazon e 
de outros varejistas, e em especial a ên-
fase dessas empresas no conhecimento 
do consumidor, sensibilizaram os cerca 
de 150 varejistas brasileiros presentes à 
NRF, na avaliação de Carlotto e Horta. 
O executivo do SAS destaca ainda que, 
assim como nos Estados Unidos, tam-
bém no Brasil os usuários das soluções 
analíticas aplicadas ao varejo têm ob-
tido resultados que compensam esse 
investimento – e cita os exemplos do 
Grupo Martins, Pão de Açúcar, Pernam-
bucanas e Riachuelo. 

O consultor da Gouvêa de Souza 
observa que, no País, muitas empresas 
ainda se encontram no estágio inicial 
de investir o mínimo necessário para 

aproveitar melhor a base de dados 
que já formaram mas, sem um trabalho 
adequado de “higienização” sobre esses 
dados, o investimento pode ser inútil. 
“Antes de se aplicar inteligência analíti-
ca, é preciso inteligência para limpar e 
organizar o que se tem, para, a partir daí, 
começar a conhecer melhor o cliente e 
assim fazer a diferença”. Uma lição que, 
parece, estará mais bem compreendi-
da pelos varejistas do Brasil, dos EUA e 
do mundo pós-crise, quando a NRF de 
2011 se realizar excepcionalmente em 
Washington DC para comemorar seu 
primeiro centenário. n

horta, da Gouvêa 
de souza & Md: 

sustentabilidade 
efetiva melhorou a 

imagem do Wal-Mart

Carlotto, do sas: 
foco no cliente é a 
palavra de ordem

Online
Casos de sucesso:
• Macy’s - www.sas.com/success/federated.html
• Family Dollar - www.sas.com/news/
preleases/FamilyDollarNRF2009.html
• Saiba mais sobre estudo sas que 
aborda o foco no cliente como 
importante diferencial competitivo
www.sas.com/offices/latinamerica/
brazil/news/releases/2008/
dezembro/04dezembro08_foconocliente.html
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a parceria entre o SAS e o Centro de Polí-
ticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas 
(CPS/FGV) visa apoiar profissionais no 

desenvolvimento de pesquisas por meio do uso 
de soluções SAS, que melhoram e otimizam os 
processos de análise, mineração de dados e faci-
litam a conclusão de estudos importantes para o 
desenvolvimento socioeconômico do país. 

As soluções contribuirão com as atividades 
diárias do CPS, que é responsável pelo relacio-
namento entre a pesquisa aplicada e a imple-
mentação de políticas públicas nas áreas social 
e do trabalho. A participação do SAS dará mais 
agilidade à leitura e manipulação das informa-
ções originadas de bases de dados oficiais de 
outras entidades, como por exemplo, o IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

O Centro de Políticas Sociais atua, primor-
dialmente, nas áreas de avaliação de programas 
sociais, mensuração de pobreza e desigualda-
de, economia do trabalho e microeconomia, 
tanto para subsidiar a elaboração de políticas, 
quanto informar o público leigo e produzir 
material acadêmico específico. Dessa maneira, 
a produção do CPS favorece o acesso a infor-
mações e conhecimento de pesquisas, proje-
tos e políticas de cunho social, fortalecendo 
o debate público. 

 Em 2008, as soluções SAS apoiaram o estu-
do “Miséria e a Nova Classe Média na década da 
igualdade” sob a coordenação de Dr. Marcelo 
Cortes Neri, do CPS/FGV. Em 2009, a parceria 
beneficiará estudos sobre microcrédito, Classe 
média e salário mínimo.  

A parceria entre SAS e CPS é parte do Pro-
grama Acadêmico SAS, que trabalha com mais 
de 2 mil universidades e centros e pesquisa para 
alavancar o uso de soluções estatísticas, há mais 
de três décadas. 

sAs apoia pesquisas 
acadêmicas e de interesse público

em PAutA | CPS/FGV

Com a recém parceria firmada com o Centro de Políticas Sociais 
da Fundação Getulio Vargas, o núcleo de estudos garante 
agilidade no processamento de dados POr an dr É rUas

Online
O Projeto “CPS Brazil” visa incluir o país no debate social 
internacional através da tradução das pesquisas para o 
inglês. Veja publicações em www.gusasbrasil.com.br/
publicacoes/publicacoes_pesquisa_neri.html
• CPS (www.fgv.br/cps)  
• Home Programa Acadêmico (www.sas.com/offices/
latinamerica/brazil/govedu/index.html) 

Desde seu nascimento, incentiva a busca 
por conhecimento e a aproximação das insti-
tuições de ensino à realidade do mercado, que 
demanda cada vez mais o uso da inteligência 
analítica aplicada aos negócios. n

“Com o auxílio do software SAS foi possível 
processar uma grande quantidade de dados 
em tempo recorde: a defasagem entre a 
liberação física do microdado da PNAD 
no IBGE e a sua difusão foi de uma hora e 
quarenta minutos.  A pesquisa foi lançada,  
24 horas depois da liberação dos microdados”
— Dr. Marcelo cortes Neri
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destaquedestAque | GRUPO PãO DE AçúCAR

D
esde o fim da hiperinflação, o 
varejo brasileiro tem aprimo-
rado rapidamente seus siste-
mas de gestão em um proces-
so contínuo de amadureci-

mento e intensificação da competitividade. 
essa evolução se traduziu em investimentos 
em tecnologia da informação para melhorar 
a relação com os consumidores. o segmento 
começou a armazenar dados das transações 
comerciais e analisar o comportamento de 
compra para direcionar melhor suas ações. 
as empresas passaram a se orientar pelo 
cliente, colocado no centro das atenções.

Muitos varejistas ainda utilizam o méto-
do tradicional: pesquisas que geram bancos 
de dados com informações valiosas, porém 
muitas vezes perdidas ou processadas ina-
dequadamente por falta de metodologia 
eficiente. Para solucionar essa questão, as 
empresas organizam as informações em 
bases de dados analíticas e automatizam 

processos, ganhando agilidade e praticidade 
nas tomadas de decisão. 

essas informações organizadas são funda-
mentais para se definir, com maior segurança, 
sobre o melhor mix de produtos para cada 
loja; otimizar receitas ao fixar o melhor preço, 
as melhores promoções e, ao remarcar preços, 
evitar perda de margens – tudo isso, levando 
em conta a estratégia de marca e posiciona-
mento de mercado. 

a busca pelo estoque ideal, através de 
previsões de demandas mais acuradas, pro-
porciona menor custo de inventário, que 
por sua vez resulta em maior disponibilida-
de de capital de giro e, consequentemente, 
de investimentos em áreas estratégicas. Por 
exemplo, expansão da rede ou novo centro 
de distribuição. 

É o caso do Grupo Pão de açúcar, que há 
nove anos colhe bons frutos da adoção das 
soluções sas e se tornou referência do uso da 
inteligência analítica no varejo brasileiro.

O Grupo Pão de Açúcar já se beneficia  
das soluções SAS há nove anos PO r an d r É rUas

10 | sascom
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loja do Pão de 
açúcar: na era 

do cliente
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Foco no cliente
Um dos temas mais destacados na 
NrF (National retailers Federation) 

– a maior feira de varejo do mundo – 
foi o foco no consumidor. o que po-
deria ser considerado apenas mais 
um discurso ou pequenas ações iso-
ladas, como enviar mala direta para 
clientes ou segmentá-los em clusters, 
na verdade evoluiu para uma prática 
em que todo o posicionamento e a es-
tratégia são desenvolvidos pensando 
no cliente. 

antes, o varejo – supermercado, 
loja de departamento – comprava 
seus produtos em uma boa negocia-
ção com os fornecedores e os expu-
nham nas lojas. Hoje, ao contrário, 
a área de compras de um varejista 
já escolhe o sortimento pensando no 
cliente que pretende atingir e não 
mais apenas no resultado financeiro 
estabelecido como meta. 

o foco no cliente se manifesta 
ainda no layout da loja, na exposição 
dos produtos e na sequência de sua 
base. ”Portanto, não é simplesmen-
te comprar bem, conseguir um bom 
preço e depois tentar vender esse 
produto pelo melhor preço possível. 
Mas realizar a compra e a escolha do 
sortimento pensando no cliente, ou 
seja, deixar de vender o que compra 
para comprar o que vende. É toda 
uma estratégia e a execução da ope-
ração orientada para conquistar a 
preferência do consumidor”, analisa 
ricardo carlotto, diretor comercial 
das verticais de Governo, Varejo e 
Middle Market do sas Brasil.

valor nas tomadas 
de decisões
Uma das práticas analíticas mais 
comuns é a segmentação de clientes, 
onde a solução sas identifica e clas-
sifica grupos de consumidores por 
perfis de consumo similares e não 
somente pelas características de ida-

de, sexo, renda, residência 
ou renda. essa segmentação 
é amplamente utilizada na 
definição do mix de produtos 
para cada loja, bem como na 
estratégia de relacionamento 
com os clientes. 

outra análise realiza-
da com a solução é a basket 
analysis, ou análise da cesta 
de produtos, que identifica a 
correlação entre os produtos 
para um mesmo segmento de 
clientes. No caso de um su-
permercado, essa informa-
ção permite fazer previsões 
de vendas mais precisas em 
uma promoção. Por exemplo, 
é possível saber que a venda 
do sabão em pó alavanca as 
vendas de chocolate; ou seja, 
produtos que aparentemente 
não possuem nenhuma corre-
lação racional, mas cuja venda ocorre 
devido ao comportamento de compra 
do público de uma determinada loja. 
o que pode variar para cada loja. essa 
solução permite saber qual a próxima 
oferta para quem comprou determi-
nado produto. “assim, a análise de 
cesta ajuda a definir a promoção, per-
mite previsão de vendas mais acurada 
e o entendimento do comportamento 
de compras do consumidor para cada 
loja”, observa carlotto. 

Um bom exemplo da aplicação da 
segmentação de clientes e da basket 
analysis é o Programa de Fidelidade 
Mais, do Pão de açúcar, que identi-
fica e analisa o perfil de consumo de 
cada consumidor. “Por meio do uso 
das duas soluções combinadas”, ex-
plica carlotto, “o varejista passa a co-
nhecer o comportamento de compra 
do seu cliente e explorar potenciais 
oportunidades de negócios”. 

Por exemplo, o consumidor ”san-
tos” tem 40 anos, mora no bairro do 
Morumbi e costuma fazer compras to-
das as terças e sextas-feiras às 20 ho-

ras, e sempre compra pão, frios e suco 
light. Por meio da análise da cesta de 
produtos conclui-se que há uma for-
te correlação entre pães, frios e sucos 
light. então, o “santos” é inserido na 
próxima promoção de sucos light com 
grande probabilidade de ele respon-
der positivamente à oferta. Portanto, 
além de conhecer o perfil de consu-
mo e o comportamento de compra do 
cliente, a solução também contribui 
para potencializar o relacionamento 
com o cliente do varejo, através de 
ofertas mais assertivas.

Dessa maneira é possível criar 
ofertas e campanhas personaliza-
das para cada cliente, integrando as 
soluções analíticas à solução cam-
paign Management. “o Gerenciador 
de campanhas utiliza a seleção dos 
clientes, feita pela análise de cesta e 
pela segmentação, para realizar uma 
campanha customizada ao target 
desejado, criando ofertas personali-
zadas para cada cliente. isto propor-
ciona melhores resultados, otimizan-
do os investimentos em marketing.  

destAque | GRUPO PãO DE AçúCAR

Patrícia harumi tsuji, 
do Grupo Pão de 
açúcar: “o Campaign 
Management ajudou 
na formatação dos 
nossos processos”
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e isto tudo alinhado a estratégia de 
ter o cliente no centro de todas as re-
lações”, finaliza carlotto.

Grupo  
pão de Açúcar
o Grupo Pão de açúcar foi pioneiro no 
Brasil por ações que visam melhor co-
nhecer e atender aos seus clientes. esse 
objetivo faz com que a empresa invista 

continuamente em ferramentas que 
proporcionem um conhecimento mais 
analítico e profundo do cliente.

em 2008, o programa de relacio-
namento Mais foi expandido e, para 
suportar esta estratégia, a área de 
crM implementou, em março do 
ano passado, a solução de Gerencia-
mento de campanha do sas. 

segundo Patrícia Harumi tsuji, 
gerente de inteligência de Merca-

do/crM do Grupo Pão de açúcar, 
“o campaign Management ajudou 
na formatação dos nossos proces-
sos. antes o conhecimento se per-
dia com a saída de um integrante 
da equipe. com o Gerenciador de 
campanhas, isso não acontece mais. 
se quisermos rever os dados no pró-
ximo ano não haverá problema, pois 
tudo está centralizado na solução”, 
explica a gerente.

ti – UM dOs Pilares estratÉGiCOs dO GrUPO PÃO de aÇúCar
Executivo analisa os benefícios da área de Tecnologia da Informação

Para Hugo Bethlem, vice-presidente 
da Cadeia de Suprimentos e TI do 
Grupo Pão de Açúcar, a Inovação 
Tecnológica busca soluções que 
gerem maiores retornos de pro-
dutividade e informação aos seus 
stakeholders. “Utilizamos o SAS para 
toda a inteligência de entendimento 
e análise dos nossos tickets de com-
pras, perfil dos clientes e potenciais 

ações de CRM que podem ser 
desenvolvidas para o aumento das 
vendas com melhor rentabilidade.

Ousamos, buscando novas 
tecnologias ainda incipientes no 
mundo, ainda mais no Brasil, como 
handhelds (terminais portáteis) para 
pedidos de entrega em domicílio 
nos anos 90; etiquetas eletrôni-
cas; internet; e-commerce; RFID 

(identificação por rádio frequên-
cia); rastreamento completo dos 
veículos da companhia e transfe-
rências eletrônicas das notas fiscais 
entre os centros de distribuição 
e lojas; e agora o gerenciador de 
campanhas que visa suportar toda 
nossa estratégia de relacionamento 
com o consumidor para as diversas 
bandeiras do Grupo “, afirma.

hugo Bethlem 
e Cristina serra, 

do Grupo Pão de 
açucar: o grande 

desafio do mercado 
é conseguir se 

diferenciar. e com 
as soluções sas isso 

tornou-se possível
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destAque | GRUPO PãO DE AçúCAR

com a implementação da solu-
ção, o departamento ganhou mais 
agilidade em diversas ações, como 
filtrar os públicos e analisar campa-
nhas de marketing direto. o que era 
feito anteriormente de forma manu-
al passou a ser automatizado. Houve 
uma economia de tempo e criou-se 
uma metodologia de trabalho. se-
gundo Patrícia, a solução sas gerou 
uniformidade dos processos, criando 

padrões e diminuindo, automatica-
mente, a margem de erro. 

Para ilustrar os benefícios da so-
lução, um exemplo é o que acontece 
com uma das campanhas do progra-
ma de relacionamento. Para todos os 
novos clientes usuários do Mais são 
enviados e-mails ou malas diretas de 
boas vindas. “a solução sas automa-
tizou as rotinas necessárias para ge-
renciamento do programa, um exem-

plo é o módulo de schedule (agenda) 
que permite programarmos as datas 
das campanhas num processo 100% 
automático. Não é preciso encos-
tar um único dedo para acontecer”,  
brinca Patrícia. 

outro exemplo de funcionalida-
de é a padronização na dinâmica de 
troca de arquivos com fornecedores. 
a própria solução se encarrega de 
enviar arquivos como mala direta, 
e-mail e outras ferramentas de rela-
cionamento com o cliente, no layout 
correto e em um prazo menor. “antes 
da solução, realizávamos, em média, 
cinco campanhas por mês. Depois de 
sua implementação, houve um salto 
para dezoito”, finaliza Patrícia.

Desafios do setor
Para cristina serra, diretora de co-
nhecimento do Mercado & consu-
midor, relacionamento e serviços, 
existem alguns desafios no setor. 
Um deles é conseguir identificar o 

sOBre O GrUPO
O Grupo Pão de Açúcar opera 597 lojas, 74 postos de combustíveis e 
142  drogarias em 14 estados e no Distrito Federal e registrou vendas 
brutas de R$ 20,9 bilhões em 2008. A estrutura multiformato do Grupo é 
formada por supermercados (Pão de açúcar, extra Perto, CompreBem 
e sendas), hipermercados (extra), lojas de produtos eletrônicos/
eletrodomésticos (extra-eletro), lojas de conveniência (extra fácil), 
‘atacarejo’ (assai), operações de comércio eletrônico (extra.com.br e Pão 
de Açúcar Delivery), postos de combustíveis, drogarias e uma ampla 
rede de distribuição. O Grupo mantém um atendimento diferenciado ao 
consumidor e forte posicionamento nos principais mercados do país.

eficiência e agilidade: 
soluções analíticas para 
o fortalecimento e 
crescimento do Grupo
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consumidor. “o Mais oferece uma 
base de clientes bastante expressiva, 
que possibilita a realização de cam-
panhas que conversam diretamen-
te com o publico alvo. entretanto, 
em relação às outras bandeiras do 
Grupo, ainda temos dificuldades na 
identificação dos clientes. Para isso, 
é necessário um programa de fide-
lidade como o que existe no Pão de 
açúcar”, afirma. 

o grande desafio do mercado é 
conseguir se diferenciar. as campa-
nhas geralmente ficam limitadas ao 
preço e à oferta. o importante é en-
tender o comportamento do cliente 
e realizar campanhas especificas que 
atendam às necessidades e expectati-
vas do consumidor. 

antes das soluções, todo o proces-
so era realizado em cima de pesquisas 
de mercado. “começamos a realmen-
te ler a composição de tickets com o 
sas. Depois, adquirimos o campaign 
Management para internalizar e inte-

grar toda a parte analítica e o geren-
ciamento das campanhas, que antes 
ficava com a nossa agência, fora do 
escritório. Queríamos centralizar o 
conhecimento, como desenhar uma 
campanha, selecionar o público, co-
locar em prática, gerenciar e avaliar 
a performance. e também aprender 
com o passado e aplicar em campa-
nhas futuras”, explica cristina.

Para a diretora, independente-
mente das campanhas de marketing 
direto, a comunicação deve, de um 
lado, falar na linguagem correta, se 
destacar dos concorrentes, e, de outro, 
ter uma estrutura cada vez mais inte-
ligente para saber que produto ofertar. 
isso só se conquista com a análise dos 

tickets. também existe uma análise de 
performance de ofertas, que permite 
checar o cross selling que cada pro-
duto oferece. outro fator decisivo na 
área de varejo, segundo a profissional, 
é fazer com que os profissionais que já 
trabalham no ramo há trinta, quaren-
ta anos percebam a inteligência ana-
lítica como um aliado e não como um 
inimigo que vai substituí-lo. n

sOlUÇões aliadas aO CaMPaiGn ManaGeMent

n sas enterPrise GUide: 
Ajuda na análise dados com usabilidade muito mais fácil do que uma 
solução de programação. Ideal na elaboração de estudos, relatórios de 
acompanhamento, diagnósticos, voltado para toda a área de inteligência. 
“Mensalmente, realizamos ofertas para aproximadamente 500 produtos 
apenas na mídia TV. Uma das missões de nossa área é avaliar os 
resultados de cada promoção”, conta Patrícia, do Grupo Pão de Açúcar. 

Segundo ela, existem vários indicadores que apenas a área de 
inteligência de mercado/CRM consegue filtrar, como o índice de 
penetração de uma oferta no cupom fiscal. “Numa oferta de leite, por 
exemplo, a solução permite avaliarmos cada cupom em que a oferta 
esteve presente. Imaginem milhões e milhões de cupons que são 
analisados todos os meses. O SAS ajudou a transformar esses dados em 
informação útil para a empresa”, complementa Patrícia.

A diretoria de Conhecimento do Mercado & Consumidor, 
Relacionamento e Serviços, em São Paulo, concentra o uso da solução 
SAS e desenvolve estudos para todas as bandeiras. “É um volume 
de informação realmente absurdo. Para se ter uma idéia, foram seis 
bilhões de itens armazenados no ano passado e o processamento só foi 
possível graças às soluções SAS”, finaliza a gerente.

n WeB rePOrt stUdiO: 
Basicamente gera relatórios via web com uma interface mais amigável.  
“Um dos grandes ganhos dessa solução é que permite começar 
e terminar o relatório sem sair do SAS. Por exemplo: a partir do 
momento que uso um aplicativo como planilhas ou apresentações 
multimídia simultaneamente, normalmente seriam necessário exportar 
ou importar arquivos. Porém, com o Web Report, tudo acontece 
em uma mesma plataforma, o que gera agilidade, automatização e 
disseminação das informações”, comenta Patrícia.

Online
• Maximize retornos de estratégias de 
comunicação com o cliente
www.sas.com/solutions/crm/mktauto/index.
html#section=6 
• transforme a experiência do cliente em 
vantagem competitiva
www.marketingpower2.com/webcast/
webcastreg.php 
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oponto comum entre as 
crises econômicas, desde 
o início do século 19, é a 
dificuldade de entrever 

com precisão os efeitos a médio e lon-
go prazo. No passado, as depressões 
podiam ser explicadas a partir de 
fatos concretos como guerras, revo-
luções ou catástrofes naturais. Mes-
mo assim, o curso era imprevisível. a 
crise mundial de 1921 foi superada 
em apenas um ano. Já a depressão si-
milar de 1929 se prolongou por mais 
de dez e a convulsão japonesa de 1992 
também persistiu por anos.

Hoje, a crise financeira mundial 
pode não ser explicada por fatos tão 
concretos, como no passado, mas a in-
certeza quanto ao tempo de duração 
e o efeito sobre a economia continua 
presente. No caso do Brasil, apesar da 
situação favorável nos primeiros meses 
de 2008, o cenário turbulento trouxe 
cautela a partir de outubro. Governo 
e empresas buscam o melhor remédio 
para tratar o problema, enquanto o 
antídoto continua desconhecido. Nes-
se contexto, soluções de inteligência 
que auxiliem na aNÁlise, PreVi-
sÃo De ceNÁrios e eFiciÊNcia 
oPeracioNal Na reDUÇÃo De 
cUstos, se antes eram necessárias, 
passam a ser imprescindíveis. 

soluções em  
tempo de crise
a gestão pública, mesmo em fase de 
calmaria, é um desafio e tanto para o 
governo. Pressionado como qualquer 
outro segmento da economia, o setor 

público precisa gerir e investir seus 
recursos de forma eficiente e prestar 
contas do seu trabalho à sociedade 
com a maior transparência possível. 
a falta de liquidez internacional e 
suas consequências como redução 
do ingresso de capitais, contração 
do crédito, queda no preço das com-
modities, deteriorização das expec-
tativas dos consumidores, tornam a 
gestão ainda mais crítica.

Diante de uma crise mundial fi-
nanceira é necessário avaliar o que 
pode ter efeito sobre a economia bra-
sileira. a incerteza sobre os reais efei-
tos da crise pode resultar em redu-
ções significativas na arrecadação e 
requer investimentos diferenciados e 
inteligentes para amenizar os efeitos 
desta “doença” que afeta o mundo. 

com um desafio dessa ordem, as 
decisões exigem uma visão que vai 

além das práticas comuns de ges-
tão pública. É necessário usar toda 
informação disponível nos diversos 
setores públicos, fazer análises pre-
ditivas, simular cenários, avaliando 
impactos positivos e negativos an-
tes da tomada de decisões. e mais. 
como otimizar o orçamento públi-
co em ações de combate a crise? as 
soluções de inteligência analítica do 
sas tornam-se uma aliada dos ges-
tores públicos diante da complexida-
de desse planejamento e gestão.  

integração dos 
dados – explorando o 
patrimônio público
informação é o que não falta nos 
órgãos do Governo. são diversos 
bancos de dados, como do Minis-
tério do Planejamento, Fazenda, 
entre outros. além de dados es-

eficiência na redução de custos
A gestão pública é desafiadora por si só. Em um cenário de crise financeira 
internacional ela exige mais do que práticas comuns de aplicação de 
recursos, é preciso investir em inteligência analítica PO r an d r É rUas

alexandre tunes, 
do sas Brasil: 
“análises com bases 
matemáticas e 
não intuitivas”

flávio fernandes, 
do sas Brasil: “é 
importante criar um 
critério de avaliação 
e nós fazemos isso”
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truturados, existem informações 
transitando por todo lado e nos 
mais diversos formatos. Uma das 
grandes vantagens das soluções 
analíticas é que elas podem tratar 
e analisar dados a partir de toda 
e qualquer informação que circule 
nas esferas públicas. 

Por meio dessas soluções de 
inteligência analítica, os gestores 
conseguem extrair as informações 
e receber relatórios que mostram o 
atual panorama e os cenários futu-
ros. “Mesmo munido de informa-
ções, o governo precisa saber usá-las, 
necessita de alternativas e rumos, 
fazer triangulações, incrementar 
os relatórios por meio de soluções 
analíticas e estatísticas para tomar 
a decisão correta”, explica alexan-
dre tunes, executivo de contas de 
governo do sas Brasil. 

a melhor alternativa está além dos 
relatórios. É preciso analisar com base 
matemática e não intuitiva, simulan-
do possíveis cenários. Por exemplo: 
qual o impacto real se o governo ofe-
recer o incentivo fiscal de eliminação/
redução do iPi na produção e venda 
de produtos de informática? “com as 
soluções analíticas do sas pode-se 
fazer a integração de dados e ainda 
a simulação de cenários e otimização 
do orçamento”, reforça ricardo car-
lotto, diretor comercial das verticais 
de Governo, Varejo e Middle Market.

Onde a inteligência 
analítica pode ajudar
soluções baseadas em modelos ana-
líticos e preditivos podem e devem 
ser aliadas do governo na difícil ta-
refa de gerir o orçamento. se a pala-
vra de ordem é economizar, entram 
em cena outras soluções de igual ou 
maior impacto, como sistemas de 
combate a fraudes e de gerencia-
mento de performance. 

No caso de combate a fraude, 
tratam-se de soluções que auxi-

liam na identificação de paga-
mentos impróprios ou indevidos 
de benefícios sociais, garantindo 
que o recurso seja aplicado de 
acordo com o seu propósito. Na 
gestão de performance, as solu-
ções analíticas criam indicadores 
que permitem ao governo definir 
uma estratégia que o auxilie na 
antecipação de ações corretivas, 
visando o atingimento das metas 
e objetivos. e isto pode ser feito 

para cada instituição ou órgão. 
“com essa solução, o governo con-

segue acompanhar e medir todo o 
processo. assim é possível criar um 
critério de avaliação. a instituição 
ou órgão que tiver maior pontua-
ção, por exemplo, irá receber mais 
recursos. são soluções que apóiam 
os gestores nas tomadas de deci-
sões”, complementa Flávio Fernan-
des, também executivo de contas de 
governo do sas Brasil. 

sOlUÇões analítiCas fazeM a diferenÇa

secretaria da fazenda » Melhorando a gestão dos recursos
Auxiliar na simulação de cenários, por meio do uso de um conjunto 
amplo de técnicas de previsão. Melhoria na gestão dos recursos e 
repasses aos municípios por meio da análise e previsão por qualquer 
dimensão: segmento, geografia, tempo entre outros. Tomada de 
decisão na alteração de impostos estaduais com o uso de simulações 
de cenários.

secretaria da segurança Pública » antecipando as ocorrências
Auxiliar nas avaliações do perfil das ocorrências, explorando e 
utilizando, por exemplo, análises de segmentação para conhecer o 
perfil dos boletins, identificando tipos de ocorrências mais comuns em 
determinadas regiões. Concentrar recursos em locais mais propensos 
a ter problemas, além de preparar esses recursos para os tipos mais 
prováveis de ocorrência. Deixar de analisar simplesmente cada uma das 
centenas de ocorrências uma a uma e passar a analisá-las de acordo 
com seu perfil e suas inter-relações.

secretaria de saneamento e energia » reduzindo as fraudes
Auxiliar na detecção de fraude, explorando e utilizando técnicas 
estatísticas para aumento da acurácia na identificação de fraudadores 
suspeitos, utilizando ainda recursos e técnicas de data mining para 
conhecimento e análise de um número maior de atributos. Permitir 
uma visão mais ampla do processo da fraude. Reduzir custo, facilitar a 
alocação de gastos e otimizar a substituição dos medidores.

secretaria dos transportes » Garantindo a acessibilidade
Coordenar os meios de transporte de responsabilidade do Estado. 
Promover a organização, as operações e o reaparelhamento de 
órgãos ou sistemas de transporte de propriedade do Estado. Analisar 
e fiscalizar as alterações tarifárias dos vários meios de transportes. 
Aprovar, controlar e executar planos técnico-econômicos, financeiros e 
administrativos correspondentes aos diversos sistemas de transporte.
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Em uma rápida viagem por órgãos públicos de vários países, é possível constatar como 
as soluções de inteligência analítica do SAS estão contribuindo para o planejamento, 
controle e transparência das ações governamentais. 

No departamento de Correção estadual da flórida (eUa), um dos desafios é 
gerir informações sobre cada preso e condenado no âmbito do Estado. A Solução SAS esta 
permitindo combinar e analisar dados de outras agências estaduais, criar lista de suspeitos e 
implementar políticas na luta contra as drogas.

Na superintendência nacional da administração tributária (sUnat), no Peru, 
a solução SAS foi adotada após a fusão das áreas responsáveis por impostos e pela alfandêga, 
com o propósito de processar informações sobre negócios domésticos e de comércio exterior, 
em conjunto. A partir desse processamento analítico, as autoridades peruanas foram capazes de 
obter perfis usuais mais precisos dos contribuintes e identificar, também com maior precisão, 
casos de evasão fiscal e subfaturamento de importações.

Para o departamento de receita interna (Bir) nas filipinas, o desafio era distinto: 
garantir a aplicação justa e eficiente da legislação tributária comercial e assim recuperar 
a própria capacidade de arredação de impostos do governo. De acordo com autoridades 
governamentais, a perda de arrecadação vinha sendo causada pela complexidade da legislação 
e pelas dificuldades enfrentadas pelo governo para acompanhar o crescimento significativo do 
volume de transações comerciais. Para enfrentar esse desafio, o BIR desenvolveu um projeto 
de reconciliação de cobrança de impostos de grandes empresas, baseado na tecnologia SAS 
de gestão de dados, a partir da qual tornou-se mais fácil acompanhar e auditar a aplicação da 
legislação tributária.

O departamento do tesouro norte-americano não conseguia prover números 
financeiros corretos para definir orçamentos e sistemas contábeis. O processo de reporte era 
bastante complexo e não havia como reconciliar os números. Além disso, tinha que esperar dias, 
ou mesmo semanas, para extrair relatórios para tomadas de decisão cruciais. A solução SAS de 
Planejamento Financeiro permitiu a diminuição do tempo de espera dos relatórios de semanas 
para dias. O Departamento possui agora um sistema que pode dar números financeiros corretos 
e lidar com a complexidade da área contábil governamental. Esta aplicação permitiu que vários 
departamentos dentro da organização, pela primeira vez, completem seus relatórios em tempo 
hábil. Além disso, a solução permitiu armazenar e analisar dados históricos.

O instituto nacional de administração Pública Portuguesa (ina) realiza 
treinamentos, consultoria e atividades de pesquisa para quase 16 mil funcionários/ano. O INA 
oferece mais de 500 cursos. Entre os benefícios alcançados por meio das soluções analíticas 
do SAS está a melhora na acuracidade das análises, na redução dos trabalhos manuais, na 
identificação de áreas de interesse, cursos e segmentos e na definição de ações futuras. n

sOlUÇões sas PelO MUndO
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Online
• Acesse campanha “A vez do Setor Público” em www.sas.com/br/sascom/online/governo.html
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mudanças no ambiente 
regulatório, na de-
manda dos clientes e 
exigências de inves-

timentos em infraestrutura criaram 
novos desafios para as utilities no 
mundo todo. o mercado, que englo-
ba empresas de distribuição de ener-
gia elétrica, gás, água e saneamento, 
passa por um momento de grande 
transformação com um ambiente 
regulatório mais rigoroso e uma de-
manda cada vez maior por prestação 
de serviços especializados. Portanto, 
para manter a competitividade em 
um cenário desenhado pelo aumento 
da produtividade e a redução de cus-
tos, as companhias precisam investir 
mais em soluções analíticas - Busi-
ness anaytics.

o setor de Utilities busca novas 
estratégias de negócio que possam 
lhe assegurar resultados superiores 
aos de suas práticas regulares. Po-
rém, quais as melhores estratégias 
para cada empresa? como é possí-
vel crescer sob a constante vigilância 
dos órgãos reguladores e governa-
mentais? como balancear o for-
necimento seguro de serviços com 
menor custo e qualidade? e quais 
as melhores soluções para viabilizar 
as estratégias?

É justamente com o intuito de 
discutir e endereçar estas questões, 
que o sas patrocina o Fórum ti & 
Utilities deste ano. em sua última 
edição, executivos responsáveis pela 
área de informática nas concessio-

nárias de serviços públicos tiveram a 
oportunidade de trocar experiências 
entre si e com fornecedores de tec-
nologia para o setor. o evento deve 
reunir os mais importantes profissio-
nais de ti das empresas de energia, 
gás, saneamento e de operadoras de 
telecomunicações do país.

Gestão avançada
com o desafio de suprir essas neces-
sidades, o sas apresenta para as em-
presas de Utilities soluções analíticas 

que proporcionam benefícios, como 
reduzir custos de operação, predizer 
a demanda, antecipar falhas e otimi-
zar a manutenção, identificar fraudes, 
dimensionar o risco corporativo, além 
de apurar e gerir a sustentabilidade, 
atendendo as demandas regulatórias 
de qualidade de fornecimento e satis-
fação dos consumidores. 

“o anúncio de um investimento 
de 23 bilhões de reais para 2009 por 
parte das concessionárias de serviço 
público indica a necessidade delas in-

mais lucro e menos 
riscos para o setor 
Como as empresas podem realizar análises, previsões e otimização dos seus 
negócios, diminuindo custos e aumentando a lucratividade PO r an d r É rUas

 antonio Bordalo, do sas: 
soluções analíticas, o 
caminho mais rentável e 
seguro para as empresas 
alcançarem seus objetivos



sascom  |  21

vestirem em soluções analíticas para 
atingir seus objetivos de forma mais 
rentável e segura”, afirma antonio 
Bordalo, diretor das verticais de te-
lecomunicação e Utilities, do sas.

Para ilustrar como as soluções 
sas podem auxiliar as companhias 
nas tomadas de decisões, temos o 
exemplo da cemig, uma das duas 
únicas empresas brasileiras (a outra 
é a holding itaú) a integrar o seleto 

Índice Dow Jones de sustentabi-
lidade (Dow Jones sustainability 
World indexes, ou DJsi World), 
criado em 1999. 

a empresa precisava aperfeiçoar 
o processo de elaboração das previ-
sões, tendo em vista o novo modelo 
para o setor elétrico. o sas desen-
volveu diversos cenários e fez a pro-
jeção das respectivas necessidades de 
energia em cada um deles. Para isto, 

o sistema combinou vários recursos 
tecnológicos avançados, como redes 
neurais, modelos de séries temporais, 
árvores de decisão, entre outros. n 

n redUÇÃO de CUstOs:  
gerenciamento de performance 
e custeio por atividade – custeio 
ABC – permite à empresa um 
melhor conhecimento de seus 
custos, possibilitando uma gestão 
mais eficiente.

n PrOjeÇÃO da deManda  
e da reCeita: realiza projeções 
com elevada acuracidade da 
demanda e receita, segmentada 
por geografia, tipo de cliente, 
tipos de serviços, tarifas e outras 
dimensões definidas, por meio 
da agregação das demandas nos 
níveis mais básicos. 
• Case: Após a implementação 
da solução SAS, a Copenhagen 
Energy, empresa do setor elé-
trico, localizada na Dinamarca, 
dobrou a precisão na previsão 
da demanda e reduziu os custos 
de perdas em 50%. “Realizamos 
uma ampla gama de ensaios 
sobre os dados históricos e ana-
lisamos, em paralelo, previsões 
feitas antes de adotarmos o 
SAS, e o resultado foi impressio-
nante perto dos valores reais”, 
explica o Gerente de Mercado 
de Energia Mikael Gynther, da 
Copenhagen Energy. 

sOlUÇões a serviÇO da MelhOr estratÉGia

Online 
Saiba mais – Casos de Sucesso:
• CEMIG
www.sas.com/success/cemig.html
• Copenhagen Energy
www.sas.com/success/ke.html
• Dominion
www.sas.com/success/dominion.html

Como as empresas podem atingir rentabilidade com maior eficiência e menos perdas para o negócio

n ManUtenÇÃO Preditiva - PaM: 
permite à empresa otimizar os 
custos de manutenção e melhorar a 
qualidade do fornecimento, aumen-
tando a satisfação dos clientes e 
reduzindo o impacto regulatório por 
meio da antecipação de falhas na 
infra-estrutura de operação.

n fraUde: possibilita identificar os 
potenciais fraudadores, reduzindo os 
custos de comprovação da fraude.

n risCO COrPOrativO: empresas 
conseguem identificar, dimensionar e 
gerir o risco de mercado, operacional 
e financeiro, reduzindo a exposição da 
companhia a perdas e assegurando a 
adesão aos marcos regulatórios e so-
cietários, contribuindo para o aumento 
do valor de mercado da organização.
• Case: Com a adoção da solução SAS, 
a Dominion, um dos maiores produ-
tores de energia dos Estados Unidos 
e que atende cerca de 4 milhões de 
clientes em todo o leste dos país, 
obteve aumento de lucro gerindo os 
riscos de mercado.  Parte da gestão 
de risco significa compreender como 
um furacão no Golfo do México ou 
um inverno ameno, em New England, 
pode afetar os preços da energia. As 
variações na utilização pelos clientes, 

a produção e os custos estão entre 
as muitas variáveis que podem 
ter impacto nos ganhos.  “Uma 
questão importante para todas as 
empresas energéticas é a gestão 
dos riscos”, diz David Holden, Vice 
Presidente de gestão de risco. 

Segundo o analista de gestão 
de risco, da Dominion, Joe Coo-
per, a solução SAS Risk Dimen-
sions permite acesso a novas 
técnicas de modelagem de dados 
e análises, que também fornece 
respostas mais rapidamente do 
que nunca. “O que costumava 
levar semanas, agora nos leva dias 
ou horas ou minutos”, finaliza. 

n GestÃO da sUstentaBilidade: 
provê uma solução para o geren-
ciamento estratégico da suntenta-
blilidade, levando em consideração 
a inter-relação entre os programas 
econômicos, sociais e ambientais, 
facilitando a coleta, análise e ge-
renciamento da performance dos 
três indicadores básicos – pessoas, 
planeta e economia – por meio 
do framework do GRI – Global 
Reporting Iniative. Permite a mo-
delagem de emissão de gases e o 
impacto dos cenários alternativos, 
atuais e futuros.
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soluçõessoluções | SaaS

s intomas da crise global, a sucessão de 
falências iniciada no quarto semestre de 
2008 e a onda de demissões do início 

de 2009 evidenciam a necessidade de as em-
presas reduzirem custos, gerenciarem riscos e 
melhorarem resultados. Um dos remédios para 
enfrentar o atual cenário econômico é o em-
prego de novas tecnologias. 

O Software as a Service (SaaS) está se tor-
nando um dos segmentos de TI que mais cres-
cem, principalmente porque provê para as em-
presas uma alternativa aos softwares tradicio-
nais. Antes do surgimento do SaaS, as empresas 
não tinham outra opção senão hospedar seus 
softwares em suas próprias infra-estruturas, 
rodando-os em seus servidores, o que gerava 
altos gastos com software, recursos humanos 
de TI e também com hardware. 

Com a chegada do SaaS, as companhias 
podem pagar não para ter o software em si, 
mas para utilizá-lo, ou seja, é possível ter um 
software implementado como serviço hos-
pedado, acessado pela Internet, o que poupa 
custos com infra-estrutura. É um novo mode-
lo de entrega de funcionalidade de software 
que está se transformando em tendência de 
mercado: vender serviços de um sistema ao 
invés de vender o próprio sistema. Em geral, 
o fabricante do software oferece manuten-
ção, operação técnica diária e suporte ao 
software fornecido.

De acordo com estudo realizado pelo 
Gartner, até 2012, pelo menos um terço das 
aplicações de negócios serão contratadas 
no modelo serviço, no lugar de licença de 
software.. E a onda da terceirização não pára 
por aí. Ainda segundo o relatório, em 2011, 
os pioneiros em adoção de novas tecnolo-
gias vão deixar de gastar com equipamentos 
e, em vez disso, comprar 40% da sua infra-
estrutura de TI como serviço. A banda lar-
ga de alta velocidade vai permitir colocar a 
infra-estrutura em outros sites, com a mesma 
rapidez de resposta.

Benefícios saas 
O conceito de Software como serviço surgiu 
em resposta aos desafios internos das empre-

o sAs na era do saas
Líder mundial em inteligência analítica, o SAS passa a oferecer a grandes, 
médias e pequenas empresas solução e serviço de gerenciamento de 
campanhas no modelo SaaS – Software as a Service. As vantagens 
para o usuário vão da redução de custo à otimização de resultados

ivan Pezzoli, 
do sas Brasil: 
entramos em 
uma nova era
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sas usuárias de tecnologia somado ao aumen-
to do seu poder de barganha (negociação) 
em relação aos fornecedores. Por isso, o seu 
principal beneficio é a redução de custo. O 
que torna esse tipo de software mais barato 
é o seu mecanismo de entrega, que cria uma 
oportunidade para que os departamentos 
de TI alterem o seu enfoque, pois o acesso 
ao aplicativo SaaS é quase sempre vendido 
de acordo com um modelo de assinatura: os 
clientes pagam uma taxa contínua para uso 
do aplicativo. 

Os planos de cobrança variam: alguns pro-
vedores cobram taxa fixa para acesso ilimitado 
a alguns recursos do aplicativo, ou para todos; 
outros cobram taxas variáveis baseadas no 
uso. No modelo SaaS, não existe aquisição, é 
cobrada apenas uma assinatura periódica para 
utilização do serviço. Isso traz implicações inte-
ressantes para o fluxo de caixa da empresa, uma 
vez que os custos periódicos de assinatura de 
um software oferecido como serviço tendem a 
ser menores do que os custos de licenciamento 
do software tradicional.

nova aposta do sas
A partir de abril, o SAS Campaign Management, 
solução de gerenciamento de campanhas,mais 
frequentemente utilizada nas indústrias de va-
rejo e manufatura, será a primeira oferta global 
do SAS como serviço.. “Já estamos preparados 
para oferecer tanto serviços, como a análise de 
dados, quanto soluções, com a implementação 
de sistemas”, adianta Ivan Pezzoli, diretor de 
vendas divisão Manufatura. 

Há no mercado outros modelos alterna-
tivos à compra de licenças de software, po-
rém a vantagem do SaaS está na tecnologia 
adotada, pois as aplicações são desenvol-
vidas para o ambiente web, utilizando pa-
drões abertos, como Java e SOA (arquitetu-
ra orientada a serviços), o que facilita a in-
tegração com outros sistemas e a migração  
de aplicações.

No caso dos softwares de Business 
Analytics comercializados como serviço 
(SaaS), os fornecedores têm sido o instru-
mento para orientar o mercado sobre os be-
nefícios do modelo, principalmente para as 
soluções que exigem atualizações freqüentes 

e hospedagem off-site. Entusiasmado com 
o novo modelo, Pezzoli acredita em bons 
resultados: “Será um casamento perfeito: o 
SAS fará o que sabe fazer melhor e o cliente 
poderá se concentrar em seu negócio”, con-
clui o executivo. n

OUtras Ofertas 
de sOftWare COMO 
serviÇO dO sas

n sas drug development: Esta 
solução específica para a indústria 
farmaceutica, muito utilizada por 
grandes empresas do setor, passa 
a  permitir o desenvolvimento e 
gerenciamento de transformações e 
análises de dados clínicos também 
à médios e pequenos laboratórios, 
através desta nova oferta.

n sas veridiem MrM (Marketing 
resource Management): Esta 
solução calcula os resultados das 
ações de marketing comparando 
os resultados alcançados com os 
previstos determinando assim o 
pay-back destas ações. Permite 
ainda a pré-análise dos resultados 
através da criação de cenários.

n sas ideas: Esta solução calcula 
o valor ótimo para a ocupação 
de quartos em hotéis e vagas de 
estacionamento, maximizando o 
resultado de acordo com os perfis 
de ocupação decorrentes dos 
efeitos sazonais tanto semanais 
como diários, respectivamente.

n sas Ondemand for academics: 
Enteprise Guide: esta solução viabiliza 
o ensino à distância, ao permitir 
que o aluno acesse e manipule 
dados através do próprio PC.
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se considerarmos o entendimento do 
risco de mercado como a ameaça de 
perdas em decorrência de oscilações 

em variáveis econômicas e financeiras, como 
taxas de juros, taxas de câmbio, preços de 
ações e de commodities, a atual crise nos leva 
a algumas reflexões.

A maioria das instituições financeiras acom-
panha, diariamente, dois ou três tipos de me-
didas de risco, para situações ditas “normais”, 
do tipo de um var (value-at-risk ou valor-em-
risco), para situações atípicas ou de stress, para 
captar o risco de movimentos abruptos no mer-
cado, Stop-loss, ou perdas acumuladas.

O valor em risco faz uma série de aproxi-
mações, simplificações e suposições para obter 

uma medida agregada de risco. Estas simplifica-
ções são razoáveis para boa parte de situações 
“normais” de mercado. Porém, as carteiras em 
geral contêm instrumentos não lineares que 
podem reagir de maneira potencialmente mais 
violenta em casos de movimentos abruptos do 
mercado. Além disso, nesses casos atípicos, em 
geral, fenômenos inéditos, ou de ruptura com o 
passado, argumenta-se que a história dos dados 
pouco tem a dizer sobre o tipo de evento que 
pode ocorrer.

A solução mais frequente, nesse caso, é for-
mada pela elaboração de cenários de stress, e na 
reavaliação de toda a carteira com base nesse 
quadro, verificando a magnitude da perda que 
seria gerada por uma situação extrema. Se o 
quadro de stress é bem construído, então o 
resultado é uma perda factível, e deve ser aquela 
esperada caso algo de muito ruim aconteça. 
A vantagem dessa abordagem é explicitamen-
te levar em conta todas as não-linearidades e 
complexidades da carteira em questão.

Justamente neste ponto que a integridade 
da informação, em função da conciliação dos 
diversos tipos de produtos (estruturados ou 
não), é requerida em tempo suficiente para a 
tomada de decisões no qual o modelo requer 
um sincronismo entre as operações das áreas 
de asset, brokers e varejo dentro de uma infra 
estrutura orientada para risco de mercado.

No cenário interno, o Banco Central do 
Brasil tomou algumas medidas contra a crise 
para melhorar a liquidez do sistema financeiro 
e atuou para reduzir a pressão sobre o preço 
do dólar, com vendas da moeda e realização de 

risco de mercado

movimentações 
abruptas de mercado 
requerem um olhar 
analítico e inteligência 
para minimizar os riscos 
e facilitar a tomada de 
decisões em situações 
de carteiras que contêm 
instrumentos não lineares

Celso Mugnela, 
executivo de 
contas vertical 
finanças, do sas
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derivativos. Com o provável enfraquecimento 
da economia em virtude da crise financeira 
e do aperto monetário que o Banco Central 
vem realizando, o mercado já trabalha com a 
possibilidade de uma parada desse aperto já 
no último trimestre deste ano. 

O aumento da volatilidade e a maior ex-
posição financeira no fator de risco cupom de 
IPCA contribuíram para que o VaR da Carteira 
Trading apresentasse elevação no período. 

O cenário de crise, no entanto, no Brasil, 
gera oportunidades para ganhos acompa-
nhados por reforço do Gerenciamento de 
risco de Mercado realizado por meio de 
metodologias condizentes com as melhores 
práticas e conforme as características das 
operações para as:
n Carteira trading: consiste em todas as opera-
ções com instrumentos financeiros e mercado-
rias, inclusive derivativos, detidas com intenção 
de negociação ou destinadas a hedge de outros 
da carteira de negociação, e que não estejam 
sujeitas à limitação da sua negociabilidade. As 
operações detidas com intenção de negociação 
são aquelas destinadas à revenda, obtenção de 
benefícios dos movimentos de preços, efetivos 
ou esperados, ou realização de arbitragem. 
n Carteira Banking: operações não classifi-
cadas na Carteira Trading. Consistem nas ope-
rações estruturais provenientes das diversas 

linhas de negócio do Conglomerado Financeiro 
e seus respectivos hedges. 

O cumprimento desses limites é monitorado 
diariamente pelas áreas de risco de mercado das 
instituições, disponibilizando às áreas de negó-
cio e à Alta Administração relatórios gerenciais 
para controle das posições.

No geral, a mensuração e o controle do risco 
de mercado são feitos por meio de metodolo-
gias de VaR (Value at Risk), EVE (Economic Equity 
Value), Teste de Estresse e Análise de Sensibili-
dade, além de limites de Gestão de Resultados 
e Exposição Financeira. 

As instituições continuamente aprimoram 
seus modelos de mensuração do risco de mer-
cado no controle das exposições assumidas pe-
las mesmas, adotando metodologia adotada 
para a apuração do risco da Carteira Trading, 
o VaR Paramétrico para o horizonte de até 1 
dia, melhorando o nível de confiança em até 
99%. Além disso, no modelo de VaR as corre-
lações e as volatilidades são calculadas a partir 
de métodos estatísticos, com maior peso aos 
retornos recentes. 

Enfim, a industria financeira brasileira possui 
um saudável modelo de risco de mercado em 
contínua evolução em termos de tecnologia, 
processos e infra estrutura que possibilita a 
oferta de produtos com retornos condizentes 
ao cenário e patamar aceitável de risco. n

fatOres de risCO
r$ Mil

2006 2007 2008
Junho setembro dezembro março Junho setembro dezembro março Junho

Prefixado 15.114 13.402 6.729 13.343 26.083 100.199 47.509 9.474 45.426
IGP-M 10.343 7.401 5.865 4.177 14.451 15.176 13.042 6.025 4.529
IPCA 40.855 45.753 17.108 37.787 59.679 171.366 93.481 40.483 51.558
TR 6.164 4.036 2.292 6.110 4.550 10.094 14.973 12.178 20.131
Cupom Cambial Interno 8.609 745 2.714 467 930 686 2.972 4.318 1.756
Moeda Estrangeira 851 5.734 3.154 420 5.107 6.182 969 1.975 1.343
Renda Variável 2.935 1.198 1.552 2.743 967 1.450 5.527 2.823 6.629

Soberanos, Eurobonds e Treasuries 41.098 16.998 9.420 20.861 17.493 38.229 39.444 50.946 24.350

Outros 1.002 250 73 70 5.328 9.134 9.329 8.585 4.738
Efeito Correlação, Diversificação 41.206 18.765 15.976 18.005 68.877 209.561 118.306 48.984 37.433
VaR 85.765 76.752 32.931 67.973 65.711 142.955 108.940 87.823 123.027
VaR Médio Trimestre 71.419 75.632 62.887 55.083 75.392 113.938 116.904 81.944 148.491
VaR Mínimo Trimestre 37.556 52.850 32.931 33.700 52.317 42.385 81.539 47.233 88.372
VaR Máximo Trimestre 100.305 107.750 82.635 78.357 109.539 175.989 139.561 105.812 187.364

Obs: não são contemplados no cálculo do VaR, por serem estrategicamente gerenciados de maneira diferenciada, os investimentos no Exterior projetigos por operações de hedge, em valores que levam em 
consideração os efeitos fiscais, que minimizam a sensibilidade a riscos e correspondentes impactos nos resultados, assim como as posições de títulos externos que estão casadas com captações realizadas no Exterior.

avaliaÇÃO dOs índiCes
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escala de valores
As soluções de inteligência analítica 
variam de nível, das básicas às avançadas. 
Com a complexidade dos negócios, 
condição que se agrava em tempos de 
crise, somente as soluções mais avançadas 
dão conta das demandas necessárias à 
tomada de decisão. SASCOM traz aqui 
a explicação detalhada dos Oito Níveis 
da Análise. E o consultor Bruno Rossi 
apresenta um panorama abrangente 
do uso das soluções de inteligência 
no Brasil, vertical por vertical

oito passos para 
uma visão analítica

n em todas as análises são criadas da 
mesma maneira. Assim como acon-
tece com a maioria das soluções 

de software, você encontrará uma grande 
variedade de recursos, dos mais simples aos 
mais avançados. Veja a seguir como sua van-
tagem competitiva aumenta com o nível de 
aná lise empregada.

1 RELATÓRIOS PADRONIZADOS
fornecem respostas às perguntas: o que 
aconteceu? quando aconteceu?
Por exemplo: relatórios financeiros mensais 
ou trimestrais. 
Todos sabemos disso. Os relatórios são gera-
dos regularmente e descrevem exatamente “o 
que aconteceu” em uma área específica. Eles 
são úteis até certo ponto, mas não para ajudar 
na tomada de decisões de longo prazo.

1 2
3

4conceitoConCeito | ANÁLISE APLICADA
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2 RELATÓRIOS ELABORADOS 
CONFORME A NECESSIDADE (AD HOC)
responda às perguntas: quantas ocorrên-
cias? Com que frequência? onde?
Por exemplo: relatórios personalizados que 
descrevem o número de pacientes de um hos-
pital para cada código de diagnóstico refe-
rente a cada dia da semana. 
Na melhor das hipóteses, os relatórios AD HOC 
possibilitam que você faça as perguntas que 
desejar e solicite relatórios personalizados, a 
fim de encontrar as respostas.

3 PESQUISA COMPORTAMENTAL 
(PROCESSAMENTO ANALÍTICO  
ON-LINE - OLAP) 
fornece respostas às perguntas: onde exa-
tamente está o problema? Como encontrar 
as respostas?
Por exemplo: classifique e explore os dados 
disponíveis sobre diferentes tipos de usuários 

de telefones celulares e seus comportamen-
tos quanto às suas chamadas telefônicas. 
A pesquisa comportamental possibilita a rea-
lização de algumas descobertas. O OLAP per-
mite que você mesmo manipule os dados, a 
fim de descobrir quantos são esses usuários, 
de que tipos e onde estão.

4 ALERTAS
fornecem respostas às perguntas: quando 
reagir? quais ações são necessárias imedia-
tamente?
Por exemplo: os executivos de vendas rece-
bem um alerta quando as metas de vendas 
estão abaixo do esperado. 
Com os alertas, você poderá aprender a identi-
ficar a existência de um problema e ser notifica-
do quando algo similar acontecer novamente. 
Os alertas podem ser encaminhados por e-mail, 
informações da RSS (Received Signal Strenght, 
ou força do sinal recebido) ou na forma de in-
dicadores vermelhos em um placar ou painel.

5 6 7 8
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA
fornece respostas às perguntas: Por que 
isso está acontecendo? que oportunidades 
estou perdendo?
Por exemplo: os Bancos poderão descobrir 
por que um crescente número de clientes 
está optando pelo refinanciamento de 
suas casas. 
A partir daqui, é possível começar a realizar al-
gumas análises complexas, como modelos de 
freqüência e análises de regressão. Podemos ini-
ciar procurando saber por que as coisas estão 
acontecendo, utilizando os dados armazenados 
e, então, começar a responder às perguntas, 

com base nos dados.

6 PREVISÃO
fornece respostas às perguntas: 

e se essas tendências conti-
nuarem? quanto será ne-
cessário?
Por exemplo: os varejis-
tas podem prever como 

a demanda por produtos 
individuais irá variar, de 

uma loja para outra.
Atualmente, a previsão com-
põe um dos mercados com 
maior potencial – e também um 
dos melhores aplicativos analí-
ticos, e que pode ser utilizado 
em qualquer local. Em particu-
lar, a previsão de demanda nos 
auxilia a definir estoques, sem 
que o produto fique escasso ou 
em excesso.
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7 MODELAGEM DE PREVISÃO
fornece respostas às perguntas: o que acon-
tecerá em seguida? Como isso afetará meu 
negócio?
Por exemplo: hotéis e cassinos podem prever 
quais clientes terão maior interesse em ad-
quirir pacotes de férias específicos.
Se você tiver 10 milhões de clientes e quiser fazer 
uma campanha de marketing, quem, mais prova-
velmente, responderá a ela? Como você pode seg-
mentar esse grupo? E como determinará quem, 
mais provavelmente, deixará sua organização? A 
modelagem preditiva fornece essas respostas.

8 OTIMIZAÇÃO
fornece respostas às perguntas: Como aper-
feiçoar nossos procedimentos? qual é a me-
lhor decisão para um problema complexo?
Por exemplo: Considerando as prioridades de 
negócios, as restrições de recursos e a tecno-
logia disponível, determine o melhor meio de 
otimizar sua plataforma de TI, a fim de satis-
fazer as necessidades de cada usuário.
A otimização apóia a inovação, levando em 
consideração seus recursos e suas necessida-
des, e ajuda você a encontrar o melhor meio 
possível de atingir seus objetivos.

A melhor análise para seu 
problema corporativo 
A maioria das alternativas analíticas disponí-
veis atualmente é classificada em uma das 
quatro primeiras áreas mencionadas, que re-
latam dados históricos sobre o que aconte-
ceu anteriormente, mas não oferecem ne-
nhuma previsão sobre o futuro. Para proble-
mas mais simples, essas soluções analíticas 
serão tudo o que você precisa. Mas se você 
estiver fazendo perguntas mais complexas 
ou procurando por percepções quanto à 
previsão, então, precisará considerar a se-
gunda metade desse grupo de opções. Me-
lhor ainda, se você aprender a utilizar essas 
tecnologias em conjunto e identificar que 
tipo de análise precisará utilizar para cada 
situação, individualmente, estará realmente 
aumentando suas chances de efetivamente 
dispor de inteligência de negócios.
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*Bruno rossi é diretor 
de Consultoria da asM 
(www.asmlatin.com)

a o trazer esse quadro dos Oito níveis 
análise para o cenário brasileiro, o 
primeiro aspecto que se destaca 
é o que os principais usuários de 

soluções analíticas são os setores financeiro 
(bancos, seguradoras e financeiras), de teleco-
municações, governo (grandes órgãos públicos), 
varejo (grandes redes) de utilidades (serviços 
essenciais) e indústria (de grande porte, espe-
cialmente ligada a consumo).

quanto ao nível de uso, a observação revela 
que as empresas desses setores encontram-se, 
predominantemente, no primeiro grupo de 
soluções (dos níveis 1 a 4). Isso é natural por 
que essas foram as primeiras soluções de In-
teligência de Negócios (BI) adotadas pelas em-
presas, principalmente as soluções de relatórios 
padronizados. Empresas dos setores financeiro 
e de telecomunicações já utilizam as soluções 
do segundo grupo, porém em menor escala em 
relação ao primeiro.

Se recorrermos aos números para clarear 
o quadro, vemos que, consideradas empresas 
de grande, médio e pequeno portes, além de 
organizações públicas, a taxa de utilização das 
soluções dos 8 níveis chega 43%. Desse total, 
apenas 12% fazem uso das soluções do segundo 
grupo. Em outra perspectiva, se considerarmos 
somente empresas com faturamento superior 
a US$ 150 milhões, órgãos públicos e bancos 
de grande porte, esses percentuais se alteram 
de maneira significativa. Nesse caso, 22% das 
organizações fazem uso das soluções do se-
gundo grupo.

A que se deve esse quadro? À própria cro-
nologia do surgimento das diferentes soluções 
e sua decorrente adoção. Em outras palavras, 
soluções como relatórios padronizados foram 
as primeiras a serem adotadas pelo simples fa-
tos de terem sido as primeiras das soluções de 

Inteligência de Negócios (BI). Devido ao grau 
de maturidade dessas soluções e ao conheci-
mento por parte das empresas, é natural que a 
penetração seja maior. Isso vale também para 
relatórios ad hoc e OLAP.

Caminhos da mudança
Apesar da adoção ainda se encontrar em está-
gio de crescimento, já há empresas brasileiras 
que se destacaram significativamente da con-
corrência após adotarem soluções desse tipo. 
Há casos interessantes de soluções de gestão 
de fraudes, por exemplo, tanto no setor públi-
co quanto nos bancos. 

Para que o uso se intensifique, as empresas 
precisam descobrir os benefícios da inteligência 
analítica. Esta descoberta depende da divulgação 
de casos de sucesso e de um processo educativo. 
Nem todos os executivos de negócios – e tam-
bém os de TI – têm noção exata do que cada 
tipo de solução pode oferecer em de capacidade 
de análise e inteligência. Prover esse tipo de in-
formação de maneira estruturada e simplificada 
é papel dos fornecedores dessas soluções e das 
empresas que prestam serviços nessa área. 

Outro fator crítico para a adoção dessas so-
luções é a disponibilidade de recursos humanos 
capacitados para explorá-las. quando não há 
essa disponibilidade, a empresa compradora da 
solução corre o risco de sentir que não está 
extraindo o máximo de valor do investimento. 
Nesse aspecto os provedores de soluções de 
Business Intelligence poderiam investir mais 
em parcerias com universidades e centros de 
treinamento para formar capital humano ca-
pacitado a operar esse tipo de solução. Natu-
ralmente, esses profissionais funcionam como 
influenciadores para uma maior adoção dessas 
soluções entre as empresas. 

O processo educativo vale também para os 
profissionais das empresas que querem prover 
serviços na área de Business Intelligence. Nesse 
caso, cabe aos provedores auxiliar no desenvolvi-
mento desses recursos, os quais atuam em empre-
sas, que, em última instância, se tornam canais de 
implantação de suas soluções e de transferência 
de conhecimento para o público comprador. n

brasil ainda tem muito a se beneficiar
Uso de soluções analíticas pelas empresas 
do País já atinge os níveis mais altos – mas a 
disseminação é pequena diante do potencial 
da inteligência de negócios BrUnO rOssi*

Online
• Estudo IDC – 
Business Intelligence & 
Business Analytics
www.sas.com/br/sascom/
online/idcstudy_bi-ba.pdf
• Mais de 200 executivos 
definem Business 
Analytics e impactos na 
tomada de decisões
www.cio.com/white-pa
per/482740/?source=cio
homepromo_wpslider
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os benefícios 
da adoção de 
iniciativas verdes
O que impulsiona o SAS e outras 
companhias a adequarem suas 
estratégias visando à sustentabilidade?

a economia eco-consciente provoca 
um intenso impacto nas corporações 
de grande porte, que têm as ques-

tões ambientais como prioridade na agenda 
dos grupos de executivos, no mundo todo. 
Organizações como Cisco, Wal-Mart, Dell e 
GE lideram essa iniciativa e, como resultado 
disso, atraem novos clientes, mantém seus 
funcionários e impulsionam as inovações. 
Porém, muitas companhias não sabem como 
começar a analisar e gerenciar precisamente 
seu impacto ambiental. 

Neste artigo, Alyssa Farrell, gerente de mar-
keting para Soluções de Sustentabilidade, do 
SAS, responde a perguntas sobre a utilização de 
tecnologia para vencer esses desafios e analisar 
os benefícios resultantes da adoção de inicia-
tivas verdes.

Como foi que o sas se tornou interessado 
em sustentabilidade? 
Alyssa Farrell: Nosso envolvimento com a 
sustentabilidade deriva das atividades de nos-
sos executivos. Nosso CEO, por exemplo, par-
ticipa do Forum Econômico Mundial, no qual 
existem atualmente muitas conversas ocor-
rendo entre diretores executivos, relacionadas 
à sustentabilidade. Cada vez mais, os executi-
vos estão focalizados no impacto de suas em-
presas no desenvolvimento econômico e da 
educação, no limitado suprimento de energia 
em âmbito global, na restrita disponibilidade 
de água para o consumo, e também em estra-
tégias corporativas com eficiência operacional 
e sustentável.
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*Alyssa Farrell é 
gerente de marketing 
da área de soluções de 
sustentabilidade da sas



sascom  |  31

Nos terrenos que são de nossa propriedade, 
vamos além das regulamentações ambientais 
requeridas para o replantio de árvores, a redu-
ção da emissão de gases e a proteção do habi-
tat. Em nossa sede, na Carolina do Norte, temos 
aproximadamente 1437 km² formados principal-
mente de florestas antigas, lagos e fontes, terras 
para cultivo e áreas naturais. Uma parte de nos-
sa propriedade, em Austin, no Texas, é utilizada 
como morada de diversos tipos de pássaros e 
aranhas, ameaçados de extinção, que são pro-
tegidos pela Lei Federal de Proteção a Espécies 
Ameaçadas. Trabalhamos muito próximos dos 
oficiais municipais e federais, visando manter a 
integridade natural desses importantes habitats, 
por meio de delimitações e de conservação 
apropriadas. Dr. John Sall, nosso co-fundador, 
também está pessoalmente envolvido com 
questões de conservação, por intermédio do 
World Wildlife Fund (Fundo Mundial para a Vida 
Selvagem) e do Environmental Defense Fund 
(Fundo de Defesa Ambiental).  

Por que a sustentabilidade está na agenda 
dos diretores executivos? 
farrell: Uma das razões é que a sustentabilida-
de pode incentivar a eficiência operacional e 
resultados corporativos inovadores. Por exem-
plo, somos proprietários de um edifício em To-
ronto, no Canadá, que está de acordo com o 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design, ou Projeto de Liderança Ambiental e 
em Energia), registrado pelo US Green Building 
Council (Conselho para a Construção “Verde” 
dos Estados Unidos). Este edifício cumpriu mais 
eficiências operacionais do que esperávamos. 
Cisternas de água coletam e armazenam a água 
das chuvas, que cai do telhado. Além disso, ele 
foi projetado para permitir a entrada de mui-
ta luz natural e facilitar uma melhor circulação 
do ar, o que não somente reduz as despesas 
com energia, mas também mantém a saúde dos 
funcionários. No total, o edifício proporciona 
uma significativa economia de custos, tanto em 
termos da energia que poupamos.

A sustentabilidade também está na agenda 
dos diretores executivos porque eles sentem a 
pressão exercida pelos clientes e pelos consu-
midores, no setor de operações B2B (business-
to-business). É crescente o número de pessoas 
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que tomam decisões de compras tendo como 
base as práticas de sustentabilidade das compa-
nhias.  Além disso, atualmente, os funcionários 
se preocupam com os valores corporativos da 
companhia em que trabalham. Por todas essas 
razões, os diretores executivos estão, crescen-
temente, percebendo uma relação direta entre 
a sustentabilidade e o valor para os acionistas.

Quais os efeitos positivos que você tem ob-
servado em virtude da adoção da sustenta-
bilidade, pelo sas? 
farrell: Descobrimos que dedicar maior aten-
ção à sustentabilidade ajuda a impulsionar a 
inovação no local de trabalho. Recentemente, 
desenvolvemos um projeto denominado The 
EcoFamily Challenge (O Desafio da Eco-Família). 
Nossos funcionários e suas famílias foram de-
safiados a realizar cinco atividades sustentáveis 
a cada semana, durante um mês. O resultado 
foi um grande número de inovações nos lares 
e novas idéias que os funcionários apresenta-
ram no ambiente de trabalho. Nosso grupo 
de marketing, agora, tem uma força-tarefa 
especial, que procura por meios de reduzir o 
desperdício nas conferências que realizamos. 
Nosso grupo de tecnologia está ampliando as 
iniciativas de reutilização e reciclagem, além 
da doação de equipamentos desatualizados e 
implantando técnicas para  maximizar a efici-
ência do resfriamento em nossas centrais de 
dados. Também implementamos uma grande 
variedade de iniciativas para reduzir o uso de 
água e de energia em nossas instalações, des-
de sistemas de gerenciamento de energia nos 
edifícios até a reciclagem de óleo de cozinha, 
visando à conversão para combustível biodie-
sel,  até a geração de energia solar em nosso 
campus em Cary.

Como as atitudes e práticas corporativas es-
tão se modificando?
farrell: O movimento pela sustentabilidade já 
existe há cerca de uma década. Uma diferença 
é que, antes, ele costumava ser considerado 
menos relevante. Atualmente, existe um maior 
enfoque em tentar quantificar benefícios, tan-
to em termos de avaliar o impacto das atuais 
práticas nos resultados das companhias, como 
no que se refere a quantificar os benefícios 
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futuros. As companhias estão aderindo à idéia 
de que operar de uma maneira sustentável faz 
sentido, em termos cooperativos, e também 
estão tentando quantificar o retorno de um 
investimento sustentável.

Isso está acontecendo de diferentes manei-
ras para cada organização, parcialmente porque, 
em muitas áreas, existem poucos padrões para 
avaliar as iniciativas para a sustentabilidade. Na 
ausência de melhores práticas documentadas 
quanto às inovações na cadeia de fornecimen-
to, por exemplo, ou quanto a compensação 
pela redução das emissões de carbono, as or-
ganizações estão procurando apoio de sistemas 
de suporte a inteligência de negócios e a de-
cisões executivas, para quantificarem o efeito 
dos programas de sustentabilidade.

Qual é o papel apropriado do governo, no 
sentido de catalisar práticas corporativas 
sustentáveis?
farrell: Os governos já estão desempenhan-
do um papel importante no direcionamento 
da sustentabilidade. Por exemplo, o governo 
dos Estados Unidos proporciona incentivos re-
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lacionados a impostos para os investimentos 
em energia renovável. A Agência de Proteção 
Ambiental, dos EUA, desenvolve um programa 
chamado Líderes Climáticos, que consiste de 
uma parceria entre indústria e governo, que for-
nece orientação e reconhecimento às compa-
nhias que desenvolvem estratégias de mudança 
climática, de longo prazo.

O sas adota análise preditiva, como uma parte 
de seu programa de sustentabilidade. O que é 
análise preditiva e como o sas a utiliza? 
farrell: A análise preditiva é uma forma de 
agregar valor aos dados coletados para a ela-
boração de relatórios sobre a responsabilida-
de social corporativa. Integramos a previsão 
para analisar e prever resultados futuros, com 
base em padrões históricos. Observamos in-
dicadores de desempenho econômico, social 
e ambiental, visando identificar correlações 
que indiquem forças motrizes para  mudanças 
em nossa companhia. Nossos clientes também 
recorrem à soluções de análise preditiva  para 
realizarem análises hipotéticas – por exemplo, 
qual pode ser o impacto no nosso consumo 

de energia se forem feitas modificações em 
um processo de produção? Também depen-
demos da análise preditiva para compreender 
o que poderá acontecer, se mantivermos as 
condições atuais. Esse tipo de análise ajuda as 
organizações a tomarem decisões baseadas em 
mais informações.

a sustentabilidade corporativa visa à con-
quista de vantagem competitiva?
farrell: Certamente, há uma parte do mercado 
que aborda a sustentabilidade apenas adequan-
do-se à legislação. Nós não assumimos essa po-
sição. Para nós, a sustentabilidade nos ajuda a 
atrair novos clientes, a manter funcionários e 
a inovar em nossas operações e produtos. As 
companhias que divulgam seus compromissos 
com a sustentabilidade, como Wal-Mart, Dell 
e GE, estão sendo consideradas como líderes, 
assumindo todos os riscos e os benefícios re-
sultantes dessa posição. A sustentabilidade di-
recionará a competitividade em praticamente 
todas as indústrias.

Como as companhias poderão conquistar 
maior credibilidade em relação aos seus pro-
gramas de sustentabilidade? 
farrell: Primeiramente, as companhias deverão 
procurar participar nas organizações locais, na-
cionais e internacionais, que são ativas quanto 
à sustentabilidade. Desse modo, eles podem 
aprender com seus colegas, o que é muito 
importante, e conquistam o reconhecimento. 
Em segundo lugar, as organizações deverão re-
latar ao público de interesse  seus programas 
de sustentabilidade. Hoje em dia, existe um 
padrão internacional para os relatórios de CSR 
(Corporate Social Responsibility, ou Responsa-
bilidade Social Corporativa), em conformidade 
com a GRI (Global Reporting Initiative, ou Ini-
ciativa Global para a Elaboração de Relatórios). 
Ambos ajudarão a criar credibilidade para os 
membros constituintes de uma companhia.  
(*Esta entrevista foi reimpressa mediante a permissão 

da publicação The Economist.) n

Online
Conheça estratégias de sustentabilidade no  
ambiente corporativo
http://gusas.com.br/mix/transfer/sustentabilidade.pdf
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O s problemas com a qualidade de 
dados existem na maioria das orga-
nizações e poucas delas têm em 

seus planejamentos uma estratégia clara-
mente definida para o tratamento destes, 
invariavelmente realizado em conta-gotas, 
de forma pontual e reativa, através de 
processos manuais. Tecnologias cada vez 
mais evoluídas são aplicadas nos sistemas 
informatizados, inexistindo, porém, o 
emprego dessas no momento da captação 
dos dados e tampouco na análise e corre-
ção dos seus desvios.

Em geral, as corporações qualificam seus 
dados como de boa qualidade, esquecendo-
se, porém, que os mesmos se deterioram 
enquanto dormem. Entre os fatores de 
deterioração se destacam: Erros de grafia na 
captação; layouts incompatíveis com as ne-
cessidades de armazenamento; Incorporação 
de dados obtidos de fontes externas; Falta 
de padrões e regras na captação; Integração 
com sistemas legados; Bases de dados mal 
segmentadas e modelagens inadequadas; Mu-
danças das tabelas oficiais (DNE, IBGE etc.) e, 
finalmente, a falta de ferramentas adequadas 
à disposição das áreas de negócios.

A qualidade de dados não se resume, 
simplesmente, na implementação de rotinas 
informatizadas, mas sim no estabelecimento 
de uma seqüência ordenada e sistematizada 
de processos, suportados por uma solução 
especialista, de uso amigável e flexível, com 
alta capacidade de análise, totalmente inte-
grada e que oferece um amplo conjunto de 
funções para implementação de um sistema 
de qualidade de Dados. Em projetos de qD 
com SAS, foram obtidos Índices Históricos de 
qualificação de Dados Cadastrais, conforme 
ilustrados nos gráficos ao lado.

Em linhas gerais, consegue-se obter, de for-
ma automática, até 70% de recuperação dos 
dados relacionados aos endereços de um ca-

qualidade de dados

jOrGe r. dO CarMO, 
sócio diretor da 
trema Consultoria e 
negócios ltda.
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dastro. Os demais 30% referem-se aos dados 
suspeitos, com 20%, e os resíduos (provável 
“Lixo”) com 10%,  identificados para recupera-
ção através das áreas de back office.

No caso das recuperações de telefones 
(DDD + Prefixo) o índice médio das correções 
é de 7%, enquanto o índice das “famosas” 
duplicidades (critérios variados usados na 
identificação das redundâncias) gira em 
torno de 3,5%. Estes números demonstram 
a eficiência média de uma boa solução para 
qualidade de Dados. 

A TREMA Consultoria e Negócios, 
através de parceria firmada com o SAS 
Institute Brasil em 2007, vem aplicando todo 
seu know how em qualidade de dados e 
oferecendo ao mercado, em conjunto com 
o SAS, soluções desenvolvidas com o uso da 
ferramenta SAS Data Flux. n

Endereços corretos (validados)

Endereços recuperados (corrigidos)

Endereços não recuperados (suspeitos)

Endereços não recuperados (resíduos)

Telefones recuperados DDD + prefixo

Telefones não recuperados (mantidos)

Registros duplicados (redundantes)

Registros únicos (não duplicados)

quAlifiCAção de endereços

quAlifiCAção de telefones

quAlifiCAção de redundânCiAs

50%

7%

20%

93%

96,5%

3,5%

10%

20%

Online
Assista ao webcast “O Alto Custo da Baixa qualidade 
de Dados” acessando www.sas.com/technologies/
dw/etl/dqcleanse/index.html#section=7






