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editorial

O valOr da infOrmaçãO

A visão da informação como mensagem entrou em destaque com a 
publicação em 1948 de uma influente dissertação de Claude Shannon, A 
Mathematical Theory of Communication. Essa dissertação fundamentou 

a Teoria da Informação e dotou a palavra informação não somente de significado 
técnico mas também de medida. 

Mais de meio século após a conclusão de Shannon, houve uma explosão 
de dados com a propulsão da internet. Espera-se que até 2010 o volume de 
informação digital no mundo dobre a cada 11 horas. Um dos maiores desafios 
enfrentados pelas empresas atualmente é a descentralização das informações, 
espalhadas em soluções tecnológicas de retenção de clientes, material de 
apoio à decisão, ambiente heterogêneo de TI e uma infinidade de documentos 
fiscais e regulatórios. 

Segundo a consultoria IDC, a dificuldade de encontrar uma informação pode 
representar para uma empresa de mil funcionários o custo de US$ 6 milhões de 
dólares por ano. E não ter o conhecimento das oportunidades vale ainda mais. Para 
quem atua como intérprete do mercado, a veracidade e detalhamento na análise 
das informações são extremamente críticos para o negócio. 

Apoiada em um verdadeiro arsenal tecnológico, com a finalidade de 
transformar dados armazenados em diversas fontes geradoras, a Serasa – 
reportagem em destaque - enxergou valor no garimpo automático da análise de 
informações textuais. Pioneira no Brasil no uso da solução SAS para mineração de 
textos, a empresa busca o estado da arte na criação de produtos e serviços. 

Responsável poR quatRo milhões de consultas diárias respondidas 
on-line e em tempo real, demandadas por 400 mil clientes diretos e indiretos, a 
Serasa adquiriu a solução em março desse ano. A solução de mineração de textos 
otimiza o processo de extração de dados não estruturados de forma automatizada 
e atenderá o mercado latino-americano da companhia em três áreas iniciais: avalia-
ção de crédito, fraudes e marketing.

A extração de dados não estruturados pode ser aplicada para compor diversas 
estratégias empresarias e acadêmicas, a exemplo das notícias publicadas a 
respeito da visita de Jim Goodnight ao Brasil, durante a versão latino-americana do 
World Economic Fórum, assunto tratado nessa edição. 

Da mesma forma, o conhecimento atingido entre usuários SAS, acadêmicos 
e especialistas no encontro de clientes mundiais da empresa gera um conteúdo 
textual. Esse é outro bom exemplo de que como informações não estruturadas 
podem ser analisadas, visando o aperfeiçoamento dos novos produtos. 

Esta edição traz ainda em destaque, a solução de Previsão de Demanda, além 
de Business Intelligence e Business Analitics específicos para o segmento de 
pequenas e médias empresas no Brasil. Em comum entre todas essas opções está 
a valorização da inteligência analítica nos ambientes empresariais.
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nesta edição

em destaque

vale quantO 
revela
Serasa enxerga oportunidades na 

mineração de dados não estruturados 

para aumentar a qualidade das 

informações fornecidas aos clientes da 

América Latina. A empresa é a primeira 

usuária corporativa da solução SAS para 

mineração de texto no Brasil 
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Longe do pessimismo que to
mou conta de executivos 
durante a versão latinoame

ricana do Fórum Econômico Global, 
realizado no Rio de Janeiro, em abril 
deste ano, o CEO e fundador do SAS 
Institute, Jim Goodnight, demons
trou tranqüilidade, a mesma que 
pontua seu estilo calmo, observador 

e de olhar crítico no presente e futu
ro. Experiente, Goodnight participa 
como palestrante no Fórum Econô
mico Mundial, discutindo temas que 
abordam padrões internacionais, re
gulamentações e economia globa, na 
América Latina, África, Ásia e Índia. 

Rigor de quem tem participação 
ativa na sociedade, o CEO do SAS 

em seu discurso defendeu uma 
visão corporativa mais humana 
e responsável para driblar as re
viravoltas financeiras. Segundo 
ele, muitos líderes assumem uma 
atitude cruel na política de cortes 
de pessoal para reduzir despesas, 
inclusive durante os processos de 
fusões e quisições. 

Retórica 
Diante de uma platéia com mais 
de 500 lideranças empresariais da 
América Latina e representantes de 
governos, apesar da serenidade ao 
falar, Goodnight mostrou firmeza 
na defesa de que o ser humano é a 
força motriz para a geração de re
sultados positivos nas organizações. 
Incisivo, o CEO do SAS discordou 
da forma como muitas corporações 
conduzem os processos de aqui
sições, modelo predatório para 
profissionais e para a evolução da 
tecnologia. Ele acredita que demi
tir funcionários para equacionar 
os desequilíbrios financeiros nem 
sempre é a melhor resposta. 

Educação também é outra obsti
nação do CEO, que fundou o SAS a 
partir de sua tese de doutorado em 
Estatística pela Universidade Es
tadual da Carolina do Norte. Essa 
atmosfera acadêmica é algo que 
o dirigente diz preservar tanto na 
sede da empresa, em Carolina do 
Norte, quanto em ações de apoio ao 
ensino nos Estados Unidos. A em
presa também mantém o patamar 
histórico de investimentos anuais 

liderança 
respOnsável
Durante o Fórum Econômico Mundial, Jim Goodnight 
criticou o modelo de aquisições utilizado atualmente 
por companhias abertas e defendeu a condução 
de negócios com mais responsabilidade 

Fórum Econômicoem pauta

Jim Goodnight, 
fundador e CEO 

do SAS Institute
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em P&D na ordem de 22%, o que 
equivale, este ano, à cerca de US$ 
400 milhões. 

tudo na dose certa
Jim Goodnight tem por hábito, uma 
vez por semana, distribuir choco
late confeitado M&Ms na sede da 
corporação. As calorias dos funcio
nários são perdidas na academia 
de ginástica, nas dependências 
do prédio. O Brasil segue a mesma 
prática de consumo de chocolates 
semanalmente. 

Característica de líderes de TI, as 
aquisições também estão no cardá
pio do fundador do SAS. Entretanto, 
na visão dele, a compra de outras 
empresas deve estar atrelada às so
luções que integrem o portfólio da 
empresa e preservem o capital tec
nológico e humano.

Não por acaso, Goodnight co
laborou na redação do artigo “Ge
renciando a Criatividade”, do autor 
Richard Florida, publicado na Har
vard Business Review (Julho – Agos
to 2005). O tema confirma que as 
empresas prosperam quando fazem 
o melhor uso de seu “capital criati
vo”, ou seja, pensadores criativos 
cujas ideias agregam valor a pro
dutos e serviços. 

empreendedor 
O CEO do SAS não descarta a possibi
lidade de adquirir outras empresas 
do setor, a exemplo do que já ocor
reu no ano passado, quando o SAS 
incorporou algumas companhias, 

a exemplo da Teragram e IDeaS. E, 
complementa, “o SAS não está à 
venda, como preconiza o mercado”. 

A consolidação do setor acabou 
facilitando a vida do SAS, que ficou 
isolado na competição pelo dispu
tado mercado de soluções de BI, 
segmento que, segundo o Gartner, 
continuará concentrando em 2009 
grande parte dos investimentos na 
área de TIC. 

Diante desse cenário, o DNA 
inovador da corporação será man
tido sempre calcado em pesquisa 
e desenvolvimento, refletindo o 
jeito de quem não abre mão de seu 

projeto de vida e não mede esforços 
para tornálo real, conduzindo dia
riamente uma orquestra de aproxi
madas 12 mil pessoas com maestria. 

“Inovação é a chave para o sucesso 
do negócio.Todas as tardes, 95% dos 
meus ativos saem pelos portões da 
companhia e é meu trabalho man
ter um ambiente que façam essas 
pessoas voltarem todas as manhãs. 
Esse é o nosso diferencial competi
tivo”, conclui. z

online
Cobertura – SAS na mídia:
www.sas.com/br/news/noticias.html 

Paixão pela academia 
transformada em negócio
Jim Goodnight, fundador e CEO do SAS Institute, líder mundial em 

software de inteligência analítica, está no comando desde a funda-

ção da empresa em 1976. Empreendedor, o executivo tem obtido 

resultados constantes em crescimento e inovação, um feito pouco 

comum na indústria de software. 

Doutorado em Estatística pela Universidade Estadual da 

Carolina do Norte, onde foi membro no período de 1972 até 1976, 

Goodnight e um grupo de colegas da Universidade Estadual de Ca-

rolina do Norte criaram o software que originou o SAS. O propósito 

era analisar dados de pesquisas agrícolas. Três décadas depois, as 

soluções da empresa estão alcançando resultados nunca imagina-

dos pelo seu criador. 

Em 2004, a Escola de Negócios de Harvard nomeou Jim Good-

night como um dos “Grandes Executivos Americanos do Século 

XX” por suas três décadas à frente de um negócio que mudou o 

modo como os americanos viveram, trabalharam e interagiram no 

último século. 

Com sólido reconhecimento em inovação – 22% da receita de 

2008 foram reinvestidos em Pesquisa e Desenvolvimento –, o SAS 

está entre as maiores empresas privadas de software e pela sua re-

conhecida cultura corporativa é destaque do programa “Best Place 

to Work” e do ranking da revista Fortune.

BiOgr afia
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Dezoito clientes SAS de 11 
empresas nacionais embar
caram rumo a Washington 

DC para participar do SAS Global Fo
rum, realizado no Gaylord National 
Resort Hotel and Convention Center, 
National Harbor. Neste ano, o País 
teve uma presença maior comparada 
aos eventos anteriores. A comitiva 
brasileira contou, ainda, com pa
lestras nacionais e duas academias 
brasileiras, reunindo um grupo que 
só perdeu numericamente para Es
tados Unidos e Canadá. 

Durante os três dias de evento, 
executivos da Unilever, Vivo, Caixa 
Econômica Federal, INEP, Serasa, 
Grupo Santander, BM&F e HSBC 
puderam conferir as 300 palestras 
ministradas, com conteúdos deta
lhados sobre inteligência analítica 
do negócio. A troca de experiências 
e o relacionamento entre os parti
cipantes são os principais objetivos 
do encontro anual, em que clientes 
apresentaram melhores práticas com 
o uso das soluções SAS, como BASF e 
Universidade de Brasília. 

Pela primeira vez no evento, Ja
mes Bueno de Camargo, Business 
Analyst Manager, da Unilever Brasil, 
considerou a qualidade das informa
ções como um dos elementos mais 
relevantes. “O encontro foi muito 
bem estruturado e organizado, os 
colaboradores e clientes SAS tinham 
à disposição muita informação e 
exemplos práticos que seguramen
te contribuirão para futuras inova
ções.  Outro ponto que me chamou a 
atenção foi a confiança dos parceiros 
e clientes nas soluções do SAS. Isso 
demonstra a seriedade e empenho da 
companhia com o desenvolvimento 
sustentável e contínuo”, observa. 

Outros usuários também revela
ram ser a troca de experiências um 
dos maiores benefícios em encontros 
como o Global Forum. Prova disso foi 

a apresentação da norteamericana 
State Farm, primeiro cliente SAS no 
mundo, realizada durante a abertura 
do evento. Bem humorado, o Vice Pre
sidente de Marketing, Eric Webster da 
companhia do setor de seguros, con
tou a sua trajetória ao longo dos mais 
de 30 anos utilizando as soluções SAS 
e brincou: “agora em vez de pagar pelo 
produto, deveria ganhar em função de 
um relacionamento tão duradouro”. 
Além do principal executivo da com
panhia, todo o board compareceu. 

Os convidados também puderam 
conferir um espaço dedicado à expo
sição de produtos e serviços. A área 
Demo incluiu, ainda, treinamentos, 
dicas e melhores práticas, além de 
estandes de parceiros. Paralelamen
te, usuários puderam tirar dúvidas e 
enviar sugestões. z

BrasileirOs Brilham  
em eventO internaciOnal
Brasil tem participação 
ativa no SAS Global 
Forum, evento que reuniu 
clientes e especialistas

sas global Forumem pauta

Cinthia Novoa, 
Coordenadora das Áreas 
de Relacionamento com 

o Cliente e Programa 
de Referências do SAS 

Brasil e clientes do País
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Orgulhoso por fazer parte do Grupo 

de Usuários SAS, Carlos André 

Reis Pinheiro, que atualmente faz 

pós-doutorado na Universidade de 

Dublin e já atuou na Brasil Telecom, 

descreve o Global Fórum como um 

encontro dinâmico, que atende tanto 

aos acadêmicos quanto aos usuários 

corporativos, possibilitando a troca de 

experiências e a contribuição para o 

aperfeiçoamento das soluções SAS. 

Nesta edição do Global Fo-

rum, ele participou de um debate 

que reuniu grupos de usuários de 

todo o mundo. Empolgado, Carlos 

André já prepara-se para o GUSAS 

2009 no Brasil, que acontecerá 

dia 20 de agosto, em São Paulo, 

no World Trade Center. A expec-

tativa é reunir no encontro brasi-

leiro mais de 500 participantes. 

Qual a relevância do Global 
Forum para os usuários SAS?
Participo do SGF desde 2005. Sem 

dúvida, esse é o maior benefício 

de um evento dessa natureza. As 

pessoas vão ao SGF para aprender e 

essa postura tem um efeito devas-

tador. Tudo pode ser melhorado, 

mas para isso você deve estar aberto 

para ouvir críticas e sugestões. Neste 

ano, estive com o diretor de R&D 

(Pesquisa e Desenvolvimento) do 

SAS David Duling. Por uma feliz 

coincidência foi ele quem escreveu 

o código do  link analysis. A viagem 

valeu pelas duas horas de conversa.

Como foram as discussões com 
os Grupos de Usuários SAS? 
Como diria o Nelson Rodrigues, 

o brasileiro tem a síndrome do 

cachorro vira-lata. Debatemos as 

atividades dos grupos de usuários 

em seus respectivos países. Parti-

ciparam representantes dos EUA, 

Canadá, México, França, Reino 

Unido, Brasil, naturalmente, e um 

representante para Europa, Oriente 

Médio e África (EMEA). Foi ótimo 

ver que depois dos EUA, nós temos 

provavelmente o mais organizado e 

ativo grupo de usuários SAS, e com 

certeza um dos mais expressivos. 

O nosso encontro nacional, em 

São Paulo, pode ser considerado 

um dos maiores e, principalmente, 

um dos de melhor organização, 

comparado com outros países.

Conte um pouco sobre a sua traje-
tória como usuário SAS, tanto na 
corporação quanto na academia.
Em 2002, quando estava na Brasil 

Telecom, a companhia adquiriu uma 

solução de data mining do SAS. O 

primeiro foco foi a construção de 

modelos de aquisição de clientes 

para a Brasil Telecom Celular. Com 

base no tráfego de chamadas e 

em diversas variáveis cadastrais e 

demográficas, criamos modelos 

envolvendo segmentação compor-

tamental e predição, cruzando as 

características dos propensos con-

sumidores com as probabilidades 

de compra. A Brasil Telecom Celular 

alcançou 1 milhão de clientes em 

menos de seis meses, consideran-

do que sua operação era a quarta 

entrante no mercado. Depois, 

criamos um projeto em conjunto 

com a equipe de marketing chama-

do Nostradamus, que recebeu uma 

premiação de destaque na Brasil 

Telecom. Ele teve como objetivo 

desenvolver modelos preditivos, 

voltados basicamente para com-

pra e abandono de GSM e ADSL.

Paralelamente, em meados 

de 2005, finalizei o doutorado 

na Coppe/UFRJ, desenvolven-

do uma variável topológica para 

redes neurais artificiais utilizan-

do o SAS. Em 2008, iniciei meu 

pós-doutorado na Irlanda. Busquei 

uma parceria com o SAS UK para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

Como usuário SAS, o que recomen-
daria para o mercado corporativo 
que busca inteligência analítica? 
O SAS vai além da oferta de uma 

simples solução estatística. É uma 

plataforma completa para suportar 

todo o processo de inteligência 

analítica. Além disso, diversas solu-

ções pré-concebidas, direcionadas a 

segmentos particulares de mercado, 

como Finanças, Varejo e Telecom.

online
Site de usuários SAS – GUSAS
www.gusasbrasil.com.br 
Programa Acadêmico SAS:
www.sas.com/br/govedu

Testemunha ocular no time nacional
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análisE dE risco E crédito em destaque

O Brasil não saiu ileso da crise 
mundial dos mercados de crédito 
no mundo, deflagrada pela quebra 

do banco Lehman Brothers no ano passado. 
No entanto, aos poucos, esse segmento se 
restabelece e os setores mais afetados são 
monitorados pelo governo para receber tra
tamento diferenciado, de acordo com suas 
necessidades específicas. A gestão de crédito 
e risco no Brasil tem sido uma das maio
res preocupações de corporações no País, 
abrangendo desde a indústria, o comércio 
e o consumidor. 

Enquanto as instituições financeiras 
discutem perfis de credores e devedores 
para avaliar riscos, bilhões de dados trata
dos de diversas formas saltam nas telas de 
computadores de analistas e consultores da 

Serasa Experian, respondendo on-line e em 
tempo real a quatro milhões de consultas 
por dia, demandadas por 400 mil clientes 
diretos e indiretos. 

Diante de volume tão vultoso de dados, a 
Serasa Experian avalia constantemente as me
lhores práticas de TI para atingir o estado da 
arte em seu principal negócio – a informação.

A Serasa Experian é reconhecida global
mente por promover ideias e metodologias 
para análises de dados, criando valor para 
seus clientes por meio de soluções. A bus
ca pelo melhor resultado de uma análise de 
crédito, no entanto, não se dá apenas pela 
mineração de dados estruturados. 

a explosão dos dados 
não estruturados
Com a profusão de informações na Internet, 
dados são cada vez mais guardados e aces
sados de fontes externas como ferramen
tas de busca, redes sociais, blogs, serviços 
noticiosos e de assinaturas, wiki, fóruns, 
entre outras modalidades. De acordo com 
o Gartner, 80% dos negócios baseiamse em 
informações não estruturadas. O mesmo 
instituto de pesquisa estima que o volume 
desses dados não estruturados dobre a cada 
três meses.

“Para a Serasa Experian, a inteligência 
dos dados é muito mais crítica porque a 
análise de informações está no cerne do nos
so serviço”, explica Fabio Wendling Muniz 
de Andrade, gerente da área de Analytics & 
Data Intelligence. Andrade reconhece, po
rém, que o mercado ainda levará um tempo 
para amadurecer quanto ao uso de soluções 
que automatizem a inteligência analítica 
de negócios por meio da mineração de da
dos não estruturados, “mas queremos estar 

vale 
quantO 
revela
Serasa Experian é a primeira instituição 
a utilizar no Brasil o SAS Text Miner para 
processamento de dados não estruturados, 
além de outras ferramentas proprietárias 
do grupo Experian, de maneira a continuar 
inovando e provendo os modelos matemáticos 
mais precisos do mercado por paula Zaidan
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Andrade, da 
Serasa Experian: 

sabedoria de 
quem enxerga 
oportunidades 
em dados não 
estruturados

prontos e continuar sendo um centro de ex
celência global, agora também para estes 
tipos de dados”.

a mina de ouro das palavras
Usuária da solução SAS Enterprise Miner, 
de mineração de dados estruturados, e de 
outras soluções do próprio grupo Experian, 
a Serasa Experian percebeu uma oportuni
dade no volume crescente de informações 
em forma de texto. “Com o aumento do 
volume de dados não estruturados, notí
cias de jornais, documentos da própria 
organização e principalmente da Internet, 
temos a necessidade de organizálos e es
truturálos para que possam ser utilizados 
mais efetivamente para gerar soluções di
ferenciadas”, afirma Andrade ao explicar o 

O volume crescente dos Dados 
85% de todos os dados armazenados estão 
no formato não estruturado (BuTlER GROuP)

80% dos negócios baseiam-se em informações 
não estruturadas (GARTnER GROuP)

Dados não estruturados dobram a 
cada 3 meses (GARTnER GROuP)

7 milhões de páginas web são 
adicionadas a cada dia (GARTnER GROuP)

A dificuldade de encontrar informação custa 
US$ 6 milhões/ano para uma empresa 
de mil funcionários. A falta de não ter o 
conhecimento nas oportunidades sai caro (IDC)

númerOs
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análisE dE risco E crédito em destaque

motivo da aquisição da solução SAS para mi
neração de textos.

Adquirido em meados de março, o SAS Text  
Miner – que otimiza o processo de extração de 
dados não estruturados de forma automatizada 

– atenderá o mercado latinoamericano da Sera
sa Experian em três áreas iniciais: avaliação de 
crédito, fraudes e marketing. “Ainda neste ano, 
esperamos incorporar os ganhos que virão da 
utilização da informação não estruturada den
tro dos nossos produtos”, prevê Andrade. 

Um dos maiores desafios para os CEOs, CFOs 
e CIOs, atualmente, é a descentralização das 
informações, espalhadas em soluções tecnoló
gicas de retenção de clientes, material de apoio 

à decisão, ambiente heterogêneo de TI e uma 
infinidade de documentos fiscais e regulatórios. 
Segundo a IDC, a dificuldade de encontrar uma 
informação pode representar para uma empresa 
de mil funcionários o custo de US$ 6 milhões de 
dólares por ano. E não ter o conhecimento das 
oportunidades vale ainda mais.

A coleta e análise automática dessas infor
mações fornecem respostas acuradas, além 
de eliminar a dificuldade do processo manual 
de mineração de dados em texto. “O SAS En
terprise Miner prevê exatamente isso. A so
lução extrai informações de qualquer lugar, 
seja em um banco de dados, planilha ou até 
texto com o Text Miner, que podem ser ana

Aplicação na retenção de clientes
Apesar do mercado ainda não ter 
a cultura de adoção de soluções 
de negócios analíticas baseadas 
em mineração de texto, como o 
SAS Text Miner, a Serasa sai na 
frente e é pioneira na adoção da 
tecnologia entre usuários corpo-
rativos no Brasil. 

Nos meios acadêmicos, a solu-
ção já integra pesquisas. Marcelo 
Schiessl, professor da Universi-
dade de Brasília e especialista da 
Caixa Econômica Federal (CEF), 
utilizou-a em sua tese de mes-
trado. “Ele desenvolveu o projeto 
baseado nas reclamações que che-
gavam à central de atendimento. 
Por meio do Text Miner, identificou 
a possibilidade de não só automa-
tizar a garimpagem  das informa-

ções, como reduzir o tempo de 
resposta”, conta André Novo. 

O objetivo era extrair fatos 
relacionais de dados não estrutu-
rados e combiná-los com dados 
estruturados de inteligência de 
negócio, uma vez que 85% de 
todos os dados armazenados 
estão no formato textual, segundo 
estudo do Butler Group.  A solução 
para o Serviço de Atendimento 
ao Usuário da Caixa Econômica 
Federal foi combinar o data mining 
SAS Enterprise Miner com o SAS 
Text Miner. 

O desenvolvimento da solução 
ocorreu em quatro etapas: esten-
der a utilização do SAS Enterprise 
Miner para dados textuais; extrair 
informação de textos nos docu-

mentos do SAC com o SAS Text 
Miner; estruturar em formato ade-
quado à mineração; e integrar esta 
informação à estrutura relacional 
para utilizá-la com soluções de 
inteligência de negócios. 

“Assim, o banco poderia 
aproveitar os recursos de infor-
mação de forma mais eficiente 
e ainda identificar pontos fracos 
segundo a visão de seus clientes. 
Essas novas informações também 
poderiam ser  utilizadas para gerar 
negócios e aproveitar as oportu-
nidades descobertas no texto”, 
conclui Marcelo Schiessl. Além do 
SAC da CEF, a informação textual 
disponível na Internet poderia ser 
estruturada e utilizada pela área 
de Inteligência Competitiva.    
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lisadas de acordo com o interesse do negócio”, 
detalha André Novo, gerente de contas do SAS 
para o Brasil. 

Fabio de Andrade, da Serasa Experian, ex
plica que o maior desafio de sua área é desen
volver constantemente os melhores modelos 
estatísticos que suportem  tanto os produtos 
de classificação de risco de crédito de empresas 
e consumidores, combinado com os serviços 
de consultoria para acelerar o ROI de nossos 
clientes. “Somos um birô de informação e den
tro das nossas competênciaschave está o tra
tamento da informação. A inovação nesta área 
é um dos nossos fatores críticos de sucesso”, 
observa Andrade. 

extratos para excelência
No mundo corporativo, após o desenvolvimento 
acentuado das bases de dados estruturados e 
das modelagens, descobriuse que nem todos 
os cruzamentos identificam informações ou co
nhecimento valiosos para a inteligência com
petitiva. Os gerentes de informações precisam 
de um conhecimento de mercado possível de se 
obter somente com novas modelagens, coleta 
ou desdobramento de dados não estruturados.

No processo tradicional, a análise de in
formações de uma organização implica longo 
levantamento de dados, seja com base em docu
mentos armazenados na Internet ou em dados 
internos da companhia, gerando um volume 
muito grande de informação não estruturada. 
Os analistas continuamente buscam compre
ender o que ocorre ao redor da organização, 
para desenvolver uma interpretação compar
tilhada que poderá servir como contexto para 
a tomada de decisão. 

Essa tentativa esbarra na necessidade de se 
retirar a equivalência dos fatos, determinar o 
significado das mudanças e isolar as porções 

de eventos para exame mais detalhado. Esse 
filtro gera matériaprima para ser transforma
da em significado e depois em ação. Assim, as 
organizações que desenvolvem conhecimento 
operam com modelos de interpretação. 

“O Text Miner, com o apoio de ferramentas 
da própria Experian, automatizará a análise de 
informações baseadas em texto permitindo que 
elas sejam utilizadas em modelos estatísticos. 
E a solução contribuirá para que aumentemos 
nossa liderança no mercado, bem como a exce
lência na prestação de serviços e produtos mais 
qualificados”, afirma Andrade.  

A Serasa espera também atingir resultados 
operacionais como a otimização de trabalho 
de analistas de crédito, responsáveis pela ava
liação do grande volume de informações sobre 
empresas publicadas em jornais e na Inter
net. “A solução identifica os termos chave no 
texto que possuem valor informacional e vão 
possibilitar maior eficiência na análise das 
informações”. z

A Serasa Experian
Presente em todas as capitais e principais cidades 

do País, totalizando140 pontos estratégicos, 

a Serasa Experian conta com aproximadamente 

2.600 profissionais e a retaguarda 

de um amplo centro de telemática. Como 

maior banco de dados da América Latina sobre 

consumidores, empresas e grupos econômicos, 

a companhia participa da maioria das decisões 

de crédito e de negócios tomadas no Brasil, 

respondendo on-line/real-time, a 4 milhões 

de consultas por dia, demandadas por 400 
mil clientes diretos e indiretos.

online
Saiba mais sobre a Serasa Experian:
www.sas.com/br/sascom/online/serasa.pdf
Valorize o seu BI com Text Analytics:
www.sas.com/events/cm/149049
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A s pequenas e médias em-
presas sofrem pressões por 
resultados da mesma forma 

que as grandes organizações. O setor 
enfrenta também um momento de 
adequação às regulamentações, im
postas pelo governo e pelas compa
nhias que ajustaram seus modelos 
de negócios às regras globais. Nesse 

cenário, os gestores das pequenas e 
médias percebem que precisam cada 
vez mais otimizar resultados para 
suportar  os solavancos do mercado 

– e  apostam em soluções analíticas 
como apoio às decisões. 

Atento a esse segmento, o SAS 
fez um estudo e concluiu que as 
empresas de médio porte amadu

receram. Há uma forte 
demanda por soluções 
de inteligência de ne
gócios em organiza
ções com faturamento 
entre R$ 300 milhões e 
R$ 700 milhões. Depois 
desse mapeamento, a 
oferta do SAS para pe
quenas e médias está 

direcionada para empresas que pos
suem no máximo 25 usuários e até 
quatro processadores. 

Nessa investida as pequenas e 
médias, o SAS – uma das poucas em
presas de capital fechado em uma 
área pródiga em fusões e aquisições 
de empresas em operações em bolsas 

–, mais uma vez optou por uma es
tratégia diferenciada: não desenvol
veu customizações de seus produtos. 

“Optamos por preservar o DNA do 
SAS em nossa oferta para o segmen
to, adequando a relação custo/bene
fício para atender melhor”, ressalta 
Renata Faria, gerente de Alianças do 
SAS Brasil. “Esse será o nosso grande 
diferencial”, completa. 

A estratégia para as pequenas e 
médias é global. No Brasil, entre
tanto, a área de Alianças do SAS – 
criada para atender a nova demanda 

– tropicalizou a lista das empresas 
potenciais e estimou o faturamen
to dessas organizações ao analisálas 

sas para pequenas e  
médias, cOm O mesmO dna
Com uma estratégia específica para o setor, desenvolvida 
pela recém-criada área de Alianças, empresas de 
pequeno e médio porte poderão se beneficiar de 
soluções de inteligência SAS  p oR paul a Z aidan

pEquEnas E médiasVertical

“A CRISE FINANCEIRA REquER 
AGIlIDADE NA toMADA DE DECISõES. 
ESSA é outRA juStIFICAtIVA 
PARA A EStRAtéGIA DE oFERECER 
INtElIGêNCIA ANAlítICA àS 
PEquENAS E MéDIAS CoMPANHIAS”

Renata Faria, 
do SAS
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por segmentos. O estudo identificou 
um públicoalvo de 420 organizações 
de pequeno e médio porte. 

 
inteligência para todos
Enquanto as grandes empresas 
analisam somente cerca de 20% dos 
dados que coletam e armazenam, 
as pequenas e médias atingem per
centual bastante superior, uma vez 
que a complexidade e quantidade 
de suas informações são menores. 
Com isso, um projeto de BI propicia 
resultados mais rápidos nesse per
fil de empresa do que nas corpora 
 ções maiores.

Inicialmente, o SAS disponibili
zará duas ofertas de produtos: uma 
de Inteligência de Negócios – BI e 
outra do Visual Data Discovery – solu
ção que contempla o poder analí
tico do SAS e permite visualização 
gráfica das informações. “As pe
quenas e médias também devem se 
ajustar às exigências das grandes 
corporações, de quem são parceiras 
de negócios. Muitas dessas exigên
cias decorrem de regulamentações 
e políticas empresarias globais”, 
observa a gerente de Alianças do 
SAS Brasil, Renata Faria.  

“A crise financeira requer agili
dade na tomada de decisões. Essa é 
outra justificativa para a estratégia 
de oferecer inteligência analítica às 
pequenas e médias companhias”, 
ressalta ela. As duas ofertas de so
luções para as pequenas e médias, BI 
e Visual Data Discovery, na realidade, 
se desdobram em quatro porque são 

apresentadas tanto na versão cliente 
quanto no modelo cliente/servidor. 

ideas para hotelaria
Para tornar a oferta de soluções para 
as pequenas e médias também dire
cionada a segmentos específicos de 
negócios, o SAS fechou novas parce
rias, como é o caso do setor hoteleiro. 
Para esse setor, a empresa oferece o 
IDeaS – solução comercializada sob 
demanda, para otimização da re
serva de quartos, baseada na aná
lise de preço versus ocupação – um 
dos maiores problemas enfrentados 
hoje pelo setor. 

O presidente do Fórum de Ope
radores Hoteleiros do Brasil (Fohb) 
e diretor Geral da Accor para o Bra
sil e América do Sul, Roland de Bo

nadona, admite que o lançamento 
excessivo de novos empreendimen
tos gerou  defasagem de até 45% no 
preço médio da diária dos hotéis no 
País. Para Bonadona, este fato com
promete seriamente novos investi
mentos e até gastos com reformas 
do parque hoteleiro. 

projeções otimistas
Além de entrar em segmentos inex
plorados, como o de hotelaria, o SAS 
espera aumentar sua receita no Bra
sil em pelo menos 5%, a partir das 
vendas nas pequenas e médias. 

“A projeção de apenas 5% para o 
aumento da receita seria conserva
dora. Acredito que possamos atingir 
de 10% a 15% em 2010”, avalia Renata. 
A executiva reconhece que são metas 

BI SAS
w  Permite à empresa alcançar resultados com baixo custo de inves-

timento, ao consolidar as soluções existentes, devido à capacida-

de de o SAS ler centenas de bancos de dados

w  Alinha TI à demanda de negócios da empresa

w  Provê autonomia aos usuários, bem como gerenciamento da área 

de TI, porque é composto por um único metadado e possui um 

ponto único de informação

www.sas.com/technologies/bi

Visual Data Discovery (VDD)
w  A interface point and click com avançadas análises estatísticas 

possibilita a exploração de informações com visualização interati-

va para a tomada de decisões mais assertivas

www.sas.com/technologies/analytics/statistics/datadiscovery

cOrrente sanguíne a



16   sascom

agressivas, mas acredita no tama
nho do mercado mapeado.

A abordagem do novo mercado 
está baseada em parceiros  e também 
na atuação e suporte da equipe técni
ca e de consultoria da companhia.  A 
oferta poderá ou não ser vinculada a 

serviços de implementação realizados 
por parceiros. No total, oito empresas 
do mercado nacional já integram o 
grupo, entre elas CFlex, ValueTeam, 
Accurate, Intermind.  “Para estimu
lar a atuação, lançamos um desafio 
de marketing com prêmios que vão 
desde viagens até a conquista de bo
nificações, o que impulsionará o vo
lume de vendas”, acrescenta. 

Parceira do SAS, Cátia Hirose, da 
Value Team, compartilha da moti
vação. Para ela, as ofertas SAS estão 
muito atraentes para as pequenas e 
médias. “Foi uma iniciativa excelente 
a criação de produtos para esse mer
cado, o que possibilitará o aumento 
de vendas e a maior visibilidade da 
solução”, afirma. Cátia entende ain

da que a ação mostrará para empresas 
menores a viabilidade do uso de uma 
tecnologia de ponta a que essas orga
nizações ainda não tiveram acesso.

Ricardo de Paola, da Accurate 
Software, acredita que a composi
ção preçovalor, bastante atraente, 
facilitará a entrada e expansão nas 
pequenas e médias, aumentando 
a visibilidade da marca SAS. Carlos 
Eduardo Carneiro, da CFlex, comple
ta: “Sem dúvida o SAS dá um grande 
passo em direção a um novo mercado, 
carente de soluções analíticas, apesar 
de seu enorme potencial”. z

pEquEnas E médiasVertical

online
Visite www.sas.com/br/aliancas  
e saiba mais.

Desafiador, mas instigante 
Se, nas grandes empresas, as decisões baseiam-se em soluções analíticas, nas pequenas e médias o estágio 

atual é de implementação ou de aprimoramento das soluções de inteligência já existentes. Entretanto, esse 

quadro começa a mudar. De acordo com a IDC, do total de investimentos em TI realizados no Brasil em 

2008, 13% foram feitos por pequenas e médias empresas. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o País conta com mais de 

6 mil empresas que possuem um quadro de funcionários acima de 500 profissionais. Por outro lado, o uni-

verso de companhias que possuem entre um e 499 empregados é de 420 mil. Porém, para atingirem seus 

objetivos, os provedores ainda necessitam rever os modelos de negócios para o segmento. 

A exemplo dos fornecedores de sistemas de gestão empresarial, que entenderam ser essa uma fatia 

interessante para aumentar a participação no mercado, a estratégia adotada foi ir além de produtos empaco-

tados, mas sob medida. Pesquisa conduzida pela Deloitte aponta que, entre as cem pequenas e médias em-

presas que mais cresceram, 90% afirmam que a inovação foi o principal fator impulsionador do crescimento. 

Essas companhias enxergam duas maneiras de se diferenciar, seja melhorando os processos internos 

e reduzindo os custos, ou investindo em tecnologia para inovar e oferecer produtos com alta margem de 

lucratividade. Portanto, a IDC preconiza que a partir de 2008 a TI se tornou uma prioridade para as pequenas 

e médias empresas, de olho em novidades que contribuam para a redução de custos e a inovação.

ExPECtAtIVA é 
quE AS PEquENAS 
E MéDIAS 
REPRESENtEM 
ENtRE 10% E 15% 
NA RECEItA Do 
SAS EM 2010
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A volatilidade do mercado, as varia
ções sazonais, as crises econômicas 
e demais incertezas, internas e ex

ternas, levam as organizações a descobrir, 
não raro com traumas, que seus processos 
de previsão e planejamento não estão tão 
precisos. Somente as tendências passadas 
já não são um indicador confiável e preciso 
do futuro.

Estudo desenvolvido pelo SAS em parce
ria com a Universidade de Purdue (West La
fayette, Indiana – EUA) avaliou o estado de 
softwares de previsão e de planejamento de 
demanda. Mais de 180 executivos ligados às 
cadeias de previsão de 173 companhias par
ticiparam da pesquisa, destinada a identi
ficar os desafios enfrentados, as estratégias 
bemsucedidas e as diferenças nos processos 
e tecnologias adotadas.

Muitas empresas estão descobrindo 
que seus processos de planejamento de de
manda estão inadequados para lidar com 
a inconstância do mercado atual porque 
indicadores passados nem sempre são in
dicadores do futuro. Intuir ou tentar adivi
nhar demanda futura não é nem um pouco 
recomendável: indicadores e periodicidades 
estão se distorcendo por mudanças no ce
nário econômico. Compreender os efeitos 
de promoções de vendas, eventos de mar
keting e fatores econômicos tem se tornado 
de suma importância. 

Prever a produção e demanda baseadas em 
modelos e hierarquias aumenta a acuracidade 
das informações e reduz a margem de erros em 
todas as áreas da companhia p or paul a Z aidan

em tempOs incertOs, 
avaliações precisas

Mônica 
Szwarcwald 
Tyszler,  do 
SAS Brasil

simulação dE cEnários soluções
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sob medida
As dificuldades relatadas pe
las empresas na pesquisa po
dem ser solucionadas, com 
sucesso, pelo SAS Forecasting. 
Essa solução trabalha com di
versos modelos de previsões 
seja ela de demanda, receita, 
vendas ou até mesmo de pre
visão de inadimplência por 
faixas de atraso. Dessa forma, 
é capaz de apontar, de manei
ra automatizada, o melhor 
modelo para cada série que se 
esteja tratando em diferentes 
níveis hierárquicos. 

Independemente de sua 
área de atuação, toda empre
sa trabalha com hierarquias. 
No Brasil, por exemplo, uma com
panhia pode ter várias operações 
regionais e, para cada uma delas, 
diferentes centros de distribuição, 
com lojas espalhadas em regiões 
distintas, cada qual com um time 
de vendas. 

A solução permite, ainda, fa
zer simulações. Se essa mesma 
companhia atua com eventos e 
variáveis externas (promoções para 
cada perfil de cliente), ela poderá 
fazer propaganda e promoções 
específicas e projetar o aumen
to da demanda em função dessa 
iniciativa. “Esse exemplo aliado a 
possibilidade de escolher modelos 
e suas diversas combinações de 
forma automatizada são a nossa 
grande vantagem”, explica Môni
ca Szwarcwald Tyszler, executiva 

de Prévendas Sênior e Inteligência 
Analítica do SAS Brasil. 

Empresas como a Unilever, que 
contratou a solução SAS Forecas
ting para a gestão de demanda no 
modelo sob demanda, se bene
ficiarão dos diferenciais citados 
acima. As organizações não po
dem mais se dar ao luxo de pro
duzir além ou aquém da demanda 
estimada com precisão. “Sem dú
vida, as melhores práticas para a 
gestão de logística são um ponto 
prioritário na agenda de grandes 
corporações”, afirma a professora 
da Universidade de Brasília, Édina 
Miazaki, também sócia da  Statis
tika Consultoria. 

Especialistas e clientes das solu
ções SAS de previsões de demanda 
tiveram, no SAS Forecasting 2009 

– realizado dias 1º e 2 de junho, 
em Cary (NC),  a oportunidade 
de sugerir melhorias na solu
ção, baseados na aplicação 
em suas empresas, bem como 
ampliar seus conhecimentos. 
Édina apreciou a riqueza do 
encontro, que possibilitou a 
troca de experiência entre pro
fissionais da área, a divulga
ção de práticas interessantes 
e, sobretudo, o acesso a pes
quisas recentes e inovadoras 
de modelos de previsão.  

produção 
monitorada
Melhorar a previsão das ven
das não apenas na cadeia de 

suprimentos, mas também otimi
zar o fluxo de comunicação e pro
ver um crescimento consistente 
do negócio. Esse era o desafio da 
unidade de tintas da Basf, ao ado
tar o SAS Forecasting em 2004. A 
empresa percebeu que, muitas ve
zes, a demanda por novas cores de 
tintas era maior do que a produção 
ou, ainda, que havia necessidade 
de reprocessar produtos que não 
correspondiam exatamente à ex
pectativa do cliente. 

A previsão das vendas foi defi
nida em conjunto com os departa
mentos da organização alinhado 
com vendas e a principal respon
sabilidade do gestor de demanda 
passou a ser ajudar o mercado por 
meio de campanhas de vendas 
e planos de negócios identifica

simulação dE cEnáriossoluções

Édina Miazaki, 
professora da 
Universidade 

de Brasília e 
também sócia 

da Statistika 
Consultoria
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Modelos para todos os setores
O SAS Forecasting permite simular diferentes 

cenários levando em consideração fatores que 

impactam o negócio, como a economia, condições 

do mercado, demografia do cliente, atividades 

de marketing assim como feriados e eventos, 

proporcionando  um grande diferencial competitivo. 

A solução prevê, ainda, automação em larga escala 

da geração de forecast, o que reduz o tempo gasto 

no processo tradicional. 

A flexibilidade da solução beneficia não só o 

setor de manufatura – um dos que historicamente 

automatizou os seus processos mais depressa, uma 

vez que a indústria precisa ter um rigoroso controle 

de seus estoques e produção -, mas também finan-

ças, telecomunicações e energia.

Na Cemig, por exemplo, para as previsões 

de carga de energia de médio e longo prazos, 

são utilizados indicadores do desempenho da 

economia, como o PIB (produto interno bruto) 

nacional, densidade populacional e expectativa 

de vendas no comércio. Nas de curto e curtíssimo 

prazos, são levados em conta o comportamento 

regular dos consumidores, aspectos sazonais 

e previsões meteorológicas, além de eventuais 

condições emergenciais. A partir de todas essas 

variáveis, o sistema elabora diversos cenários e faz 

a projeção das respectivas necessidades de energia 

em cada um deles. 

Na área financeira é possível analisar como está 

a carteira da empresa. Segundo a executiva do SAS, 

para cada dimensão de rede, agência, segmento, 

produto e /ou, safra bem como outras quebras sig-

nificantes no negócio é possível analisar a evolução 

do montante em atraso para as diferentes faixas. 

No setor de telecomunicações, o Forecasting 

pode estimar o tráfego da rede ou faturamento 

da companhia para os diferentes planos (fixo, 

pré-pago, pós-pago, interconexão), tipos de 

tráfego,clientes, ou outras hierarquias relevantes 

para o negócio, seja ela no longo ou curto prazo. 

Pode também fazer a previsão do número ou per-

centual de churn para diferentes quebras possibili-

tando a empresa a tomar decisões estratégicas para 

reter  os clientes mais rentáveis 

dos com os objetivos dos clientes.
Além de escolher o melhor mo

delo, a solução SAS fez um compa
rativo e considerou as campanhas 
de vendas em seus cálculos. Os re
sultados foram analisados e con
solidados em Excel (hierarquia, 
mercado, tecnologia e local do 
produto). Esta análise é feita antes 
que a informação seja transferida 

para o ambiente do sistema de ges
tão da companhia.

O maior benefício para a Basf foi 
o salto da acuracidade na previsão 
de demanda. Evoluiu do patamar 
de 60% para o de 92%, o que impac
tou positivamente o nível se serviço 
para seus clientes conferindo para a 
Basf  o Prêmio Anamaco (Associação 
Nacional de Material de Construção) 

na categoria de Logística e Produção 
por dois anos consecutivos.

“Com o SAS é possível minimi
zar a necessidade de envolvimento 
de pessoal no processo de previsão, 
permitindo que os recursos da ge
rência concentremse mais tempo 
na análise dos resultados/previsão,  
aumentando o valor agregado para 
a companhia, diz Mônica. z
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A s relações humanas são ava-
liadas há mais de um século, 
mais precisamente desde 

1949 quando Georg Simmel divulgou 
sua pesquisa sobre Redes Sociais 
(SNA, a sigla em inglês para Análise 
das Redes Socias), em que a estrutura 
social é apresentada por gráficos, com 
os nós representando as pessoas e as 
interseções, as ligações entre eles. As 
relações que se estabelecem na rede 
podem ter diferentes origens como 
amizade, conversa por telefone, vín-
culo escolar, relação virtual pessoal ou 
profissional, como no caso das pesso-
as que se relacionam em redes sociais 
do Facebook, ou profissionais como o 
LinkedIn para transações financeiras.

A Análise dessas Redes Sociais 
permite identificar e entender o  com-
portamento dos clientes, algo que 
avaliado individualmente não seria 
identificado. Esta análise só foi possí-
vel graças ao avanço dos sistemas de 
informação e a existência de registros 
históricos das operações realizadas pe-
los clientes. Esses registros permitem 
identificar a relação desses clientes, 
por meio da avaliação das suas ope-

rações, interações, dados para contato, 
endereço, telefone, referências, entre 
outras informações.   

As estratégias mais tradicionais 
para análises de clientes, ainda hoje 
utilizadas por várias empresas, têm 
uma limitação que devemos reco-
nhecer e considerar seriamente: elas 
assumem que as pessoas tomam de-
cisões de compra e de fidelidade co-
mercial de forma independente. Mas 
não é isso o que dizem as pesquisas 
nem o senso comum: os clientes se 
respaldam fortemente na consciên-
cia e na experiência dos outros ao 
tomar uma decisão de compra, prin-
cipalmente com relação à aquisição 
de serviços.

Relações amigáveis
As empresas podem se perguntar, 

“Como posso aplicar a Análise de Redes 
Sociais dentro da minha corporação?” 
Os bancos, por exemplo, possuem 
informações sobre as transações que 
ocorrem nas contas. Se conectarmos 
todas as operações, agregarmos o fa-
tor tempo em que elas aconteceram 
e atributos sócio-demográficos (en-

dereço, telefone), podemos criar uma 
rede social e, dentro dela, identificar 
comunidades (grupos de pessoas) 
que poderiam ser grupos de amigos, 
grupos familiares que vivem em ca-
sas diferentes e até mesmo pessoas 
organizadas para cometer fraudes ou 
lavar dinheiro.  A SNA permite identi-
ficar comportamentos porque anali-
sa relações em diferentes níveis, mas 
além de conectar uma conta à outra, a 
SNA relaciona também todas as con-
tas com alguma referência temporal, 
ponderando essa relação e identifi-
cando grupos de alto risco.

Nas telecomunicações, a confor-
mação das “comunidades” nos permite 
implementar estratégias de up-selling 
(existe uma grande probabilidade de 
vender um Blackberry ou iPhone, por 
exemplo, para pessoas que pertencem 
a comunidades onde mais de N mem-
bros possuem um), aquisição seletiva 
de clientes (deduzindo a conformação 
das redes externas, podemos identi-
ficar membros líderes daquelas co-
munidades e tratar de atraí-los para a 
nossa rede), marketing viral (lançando 
campanhas de marketing para pesso-
as identificadas como líderes nas suas 
comunidades, a eficácia da campanha 
tende a ser maior), retenção proativa 
(ao identificar uma tendência de aban-
dono de serviço em uma comunidade, 

redes sOciais em análise
Avaliação possibilita a identificação do 
comportamento humano, resultado em 
ofertas mais adequadas aos clientes

Héctor cobo E octavio duré*artiGo
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podemos atacar os membros rema-
nescentes dessa comunidade antes 
que mudem de comportamento e 
abandonem também o serviço). 

Em relação ao marketing, a SNA 
nos permite identificar as pessoas mais 
influentes em uma comunidade ou 
grupo social (líderes), as quais podem 
difundir uma campanha rapidamente  – 
por estarem altamente conectadas ao 
grupo e ter uma importância dentro 
da mesma, características natas dos 
líderes. As empresas de telefonia fixa 
ou celular, como mencionamos ante-
riormente, antes, dispõem de dados 
sobre as chamadas feitas pelos clien-
tes. Utilizando esses dados é possível 
identificar comunidades de usuários 
altamente relacionados, mediante pro-
cessos que reforçam as ligações entre 
comunidades e separam um grupo de 
usuário de outro. 

Prestando atenção nas caracterís-
ticas da comunidade é possível dedu-
zir a idade, nível socioeconômico e as 
suas necessidades específicas. Esses 
dados permitem criar novos produtos 
e campanhas de marketing dirigidos 
ao líder e aos seguidores da comuni-
dade. O foco no líder reduz o núme-
ro de contatos e consequentemente 
o custo da ação que será realizada e 
se difunde mais a campanha (marke-
ting viral). As abordagens dirigidas a 
necessidades existentes aumentam a 
fidelidade do grupo, já que, retendo 
o líder da comunidade, cria-se uma 

nova âncora, algo que interessa a 
grande parte do grupo.  Hoje a âncora 
é o número do telefone, com a porta-
bilidade numérica restaram apenas os 
contratos por tempo obrigatório, per-
mitindo que os usuários de telefone 
pré-pagos mudem de operadora sem 
perder o número. Essa abordagem 
deveria ser uma prática contínua nas 
empresas de telefonia para aumentar 
a fidelidade dos clientes e, ao mesmo 
tempo, concentrar os esforços corre-
tos de marketing nos consumidores 
mais importantes.

Ainda é possível estudar as redes 
sociais para qualificação das pesso-
as que solicitam crédito, avaliando-as 
pelos atributos que as definem – o 
que é comum – mas também pelo 
risco do grupo social ao qual elas 
pertencem. Dessa forma, os mode-
los de scorecards (avaliação para a 
aprovação de crédito) podem incluir 
variáveis que qualifiquem o ambiente 
social do solicitante.

Existem vários outros exemplos de 
aplicação. Em geral a SNA nos permite 
identificar relações complexas que de 

nenhuma outra forma poderiam ser 
identificadas. Hoje é possível estudar 
redes sociais com milhões de inte-
grantes em questão de horas, ligadas 
por meio de sistemas de comunicação, 
operações bancárias, residências, locais 
de compra etc. 

Portanto, SNA tem como foco as 
relações e interações das pessoas e é 
precisamente a propriedade de voltar-
se para as relações que tem demons-
trado sua eficácia na identificação de 
eventos como a difusão da informação, 
o tratamento eficiente de campanhas, 
o reconhecimento de fraudadores, de 
esquemas de lavagem de dinheiro, de 
evasão fiscal, de estratégias de reten-
ção de clientes e tantos outros.  z

Os clientes se respaldam fortemente 
na consciência e na experiência dos 
outros ao tomar uma decisão de 
compra, principalmente com relação 
à aquisição de serviços

*HéCTor Cobo é diretor de Serviços 

Profissionais SAS Norte da AL

oCTAvIo Dure é gerente de Serviços 

Profissionais SAS Sul da AL

online
Conheça mais:
www.sas.com/solutions/fraud/
social-network
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Apresentando o

sas Business 
analytics

sas businEss analyticsconceito

Encontre o foco e comece por aí

S eus dados estão dispersos, você sabe que eles poderiam ajudá-lo 

a resolver vários problemas, mas a questão é que você não sabe 

por onde começar. O melhor de uma plataforma é que ele ajuda a 

definir o foco. A solução o incentiva a detectar os problemas mais complexos, 

porém viáveis, resolvê-los e começar por aí. Ao implementar as soluções 

SAS para solucionar os problemas mais críticos, você pode continuar 

aproveitando os benefícios desse ambiente e agregar outras funcionalidades 

de forma modular. Mais funcionalidades, mais vantagens e menor custo 

total de propriedade. E onde você deve concentrar seu foco? Há quatro áreas 

abrangentes a serem consideradas.

análise
Os tomadores de decisão precisam de técnicas para a 

coleta, classificação, análise e interpretação dos dados 

para compor um cenário abalizado dos negócios. Melhora 

o nível de detalhe no processo de tomada de decisão 

para responder aos problemas com maior precisão e 

confiança. Em vez de apenas analisar o histórico e usar seu 

instinto, faça estimativas precisas que lhe darão diferencial 

competitivo, a base para planejar o futuro e reduzir os riscos.

integração dos dados
Acesso e processamento dos dados necessários. Melhora a integridade 

dos dados na fonte com processos automáticos que consolidam, limpam e 

padronizam seus dados diretamente nos ambientes operacionais. Viabiliza 

um ambiente colaborativo com um conjunto único de ferramentas que 

possibilitem a reutilização e compartilhamento dos dados para agilizar 

os resultados e reduzir os custos. Conte com informações consistentes, 

confiáveis e fáceis de serem conferidas em todos os sistemas.

soluções 
corporatiVas

relatórios

estrutura para        análise do ambiente corporatiVo
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soluções corporativas
As soluções corporativas são o principal componente do nosso framework para mostrar 

o progresso em termos lógicos, resolvendo os problemas complexos com SAS. Nossas 

soluções corporativas combinam os pontos fortes dos softwares SAS, serviços profissionais, 

treinamento e suporte contínuo. E o mais importante, o SAS possui vasta experiência em 

solucionar problemas no ambiente corporativo, inclusive no combate à lavagem de dinheiro, 

identificação de oportunidades de venda cruzada, avaliação de riscos e previsão de demanda.

Relatórios
A forma como as análises são 

apresentadas e o acesso a 

ferramentas práticas para a emissão 

de relatórios são tão importantes 

quanto os próprios resultados 

presentes no relatório. Ajude as 

pessoas dentro da sua empresa a 

tomarem as melhores decisões, 

dando aos usuários não-técnicos:

w Acesso aos dados certos.

w Meios para que eles possam 

analisar e transformar os dados 

em informações úteis.

w Funcionalidades para a emissão 

de relatórios fáceis e que permitam 

compartilhar resultados.

Com esses recursos e possibilidades 

tão fundamentais e vasta experiência 

e conhecimento em todas essas áreas, 

o SAS conta com a abordagem mais 

consistente para solucionar os seus pro-

blemas, até mesmo os mais complexos, 

usando para isso uma estrutura analítica 

realmente completa.

online
SAS Business Analytics:
www.sas.com/businessanalytics

soluções 
corporatiVas

relatórios

análises

inteGração dos dados

estrutura para        análise do ambiente corporatiVo
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sEguradorasconceito

cOmO medir perfOrmance
sem perder eficiência

J á somam 13 anos desde que dois professores de 
Harvard, Robert Kaplan e David Norton, publicaram 
o livro “A Estratégia em Ação”. Desde então, diversas ini

ciativas de implementação de práticas de gestão de desem
penho organizacional foram desenvolvidas. Contudo, um 
grande contingente de empresas promoveu tais ações no 
âmbito de seus departamentos. Isso significa que os crité
rios de integração e alinhamento dos processos vitais da cor
poração foram preteridos. Critérios esses que contemplam 
a definição sistemática de missão, estratégia e objetivos, 
por meio de fatores críticos de sucesso (CSF’s) e indicadores 
chave de performance (KPI). 

As consequencias são notórias. Alguns programas 
de implementação de gestão estratégica de desempenho 
(Strategic Performance Management) simplesmente se 
transformaram em projetos de mensuração de indica
dores de um departamento ou área de negócios. As es
tatísticas informam que projetos com visão corporativa 
ainda não alcançaram a aderência esperada. Segundo 
uma pesquisa realizada pelo SAS Institute, apenas 34% 
das organizações implementaram SPM no modelo corpo
rativo (enterprisewide SPM).

No entanto, o tema é pauta constante nas empre
sas, seja pela necessidade de aprimorar continuamente 
o desempenho corporativo ou de prover a autoavaliação 
constante da eficácia dos processos. A estruturação depar
tamental das empresas impõe o alinhamento organizacio
nal. O objetivo é identificar oportunidades de melhoria 
e simular cenários e desafios de mercado. Os executivos 
reconhecem que há certa resistência à cultura da mensu
ração. Entretanto, a maior dificuldade advém do uso de 
sistemas não integrados que impedem, sobretudo, de se 
efetuar correlações de variáveis que influenciem os indi
cadores estratégicos.

Nesse sentido, muito se prometeu com a adoção de 
soluções de inteligência de negócio. Porém, devese res
saltar que há uma diferença sumária entre soluções de 
SPM e soluções de inteligência de negócios. Soluções 
de SPM são concebidas para colaborar com gerentes e 
equipes por meio de métodos, ferramentas, tecnologia 
e tratamento da informação no processo de identificação 
das oportunidades de extração de valor econômico em 
cenários diversos. 

Segundo Michael Wootton, especialista do SAS Bra
sil, quando se trata de SPM, podese encontrar empresas 
brasileiras em diferentes níveis d e maturidade. Cerca de 
85% das corporações apenas acompanham indicadores 
que retratam o desempenho de departamentos. Entre as 
15% restantes, dois terços delas acompanham indicadores 
corporativos, mas apenas 5% das companhias nacionais 
já amarraram seus indicadores às estratégias e metas de 
curto, médio e longo prazo.

No caso dessas empresas que efetivamente nortearam 
sua gestão pelo SPM, as metodologias cumprem um pa
pel fundamental. Disciplinas como o Six Sigma, NQP 
(Malcolm Baldrige), EVA, PDCA ou Balanced Scorecard 
– a mais famosa – encaminham a prática organizacional 
para a gestão estratégica de performance. Resta dispor de 

soluções de spm se 
diferenciam pela 
capacidade de dispor de 
meios para prever, reagir 
e responder com rapidez 
às mudanças de mercado
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tecnologia para a aplicação concreta destas disciplinas. Uma 
solução de TI apropriada, tanto para um simples acompanha
mento de indicadores como para uma completa implemen
tação de certa metodologia, deve se adequar aos padrões de 
certificação de institutos como o BSC Collaborative. 

Entre outros requisitos, essas soluções devem atender ao 
processo de colaboração entre todos os funcionários da em
presa (padrão web); garantir a mesma visão da verdade por 
meio de fórmulas parametrizáveis; prever alertas nos casos 
em que os indicadores ou objetivos estejam fora da curva nor
mal; e dispor de ferramental analítico para permitir previsão 
de indicadores, análise de tendências, criação e avaliação 
de cenários e simulações do tipo what-if. Adicionalmente, a 
solução deve incorporar os meios para criar e acompanhar 
as iniciativas para melhoria de indicadores, permitindo a 
interação virtual.

melhor desempenho para seguradoras
Diante desse contexto, há iniciativas no mercado que atendem 
exclusivamente as seguradoras nacionais. Essas soluções in
cluem todos os requerimentos citados para a crescente deman
da do segmento, bem como em outros setores. O uso dessas 
soluções contribui para que as seguradoras consigam superar 
os seus atuais desafios. Segundo estudo realizado pela Accen
ture com 25 empresas do setor no País entre esses desafios 
estão a complexidade na operação em função da quantidade 
de produtos; a busca de eficiência operacional e econômica; 
e a melhoraria do relacionamento com o cliente. 

O estudo aponta corte de gastos pelo setor até 2015. En
tretanto, a área de Tecnologia da Informação ganhará mais 
investimento. Segundo a Accenture, as soluções de inteligên
cia de negócio, balizados em gerenciamento de performance 
e relacionamento com o cliente são importantes para reduzir 
a complexidade da oferta das seguradoras. z

Passo a passo para a gestão 
estratégica de demanda 
Uma boa solução para as seguradoras, tanto para 

um simples acompanhamento de indicadores 

como também para uma completa implementa-

ção de uma metodologia, é ter requisitos míni-

mos que se adequem aos padrões exigidos para 

alcançar a certificação de institutos como o BSC 

Collaborative. Algumas dessas facilidades são:

1Disponibilizar a solução em ambiente web, 

de forma que possa ser acessada de qualquer 

lugar, via browser, mas com segurança da infor-

mação. Isso dará a cada funcionário da empresa 

a visão do andamento da estratégia;

2Armazenar dados em um servidor cen-
tralizado, permitindo que todos tenham a 

mesma visão. Utilizar fórmulas parametrizadas e 

sempre com a garantia de que seja aplicada;

3Gerar e enviar alertas quando um indicador 

ou objetivo estratégico não alcança níveis 

aceitáveis, tanto por email como também na tela 

da solução do próprio usuário;

4 Implementar soluções analíticas para 

fazer forecast dos indicadores, mostrando 

rapidamente a tendência e permitindo a criação 

e análise de cenários e simulações what-if. Assim 

será possível enxergar a influência deles na proje-

ção de outros que se deseja simular, por meio do 

conhecimento de correlações dos indicadores; 

5Desenvolver e acompanhar iniciativas para 

melhoria desses indicadores e permitir que, 

mesmo via web, sejam feitos comentários sobre 

cada item, sinalizando quando um indicador 

recebeu algum comentário; 

6Permitir que cada usuário parametrize a 

sua própria tela no portal, com o intuito de 

acompanhar os indicadores e o mapa estratégico 

pertinente, seja ele corporativo ou até de um 

departamento ou filial;

7Ter a capacidade de extrair facilmente os 

valores dos indicadores dos vários sistemas 

da empresa e quando algum deles tiver que 

ser inserido manualmente, permitir fazê-lo 

também via web

online 
Veja outras matérias sobre seguros:
• O valor ao cliente como foco da organização:
www.sas.com/br/sascom/online/materiaseg01.html
• Reduzindo perdas de riscos operacionais:
www.sas.com/br/sascom/online/materiaseg02.html
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M eu primeiro contato com a Pesquisa 
Operacional (PO) se deu no 4° ano 
da graduação em Computação na 

Unicamp, em um curso de programação li-
near ministrado pelo prof. Hermano Tavares. 
Nessa época dividia meu tempo entre as 
disciplinas obrigatórias e as atividades 
na CONPEQ, empresa júnior da Com-
putação, procurando conciliar o ensino 
acadêmico ao mundo empresarial. 
Foi nesse contexto que a “ciência 
pelo melhor” (www.scienceofbet-
ter.org) me cativou, mostrando 
as dificuldades em diversas 
áreas muitas vezes compar-
tilhavam um mesmo cerne, e 
que ao resolver um problema 
abstrato representando este 
cerne vários problemas reais 
poderiam se beneficiar desta solu-
ção encontrada. 

Segundo o dicionário Houaiss, 
a PO consiste na “análise de pro-
blemas de organização e utilização 
de recursos humanos, materiais e 
financeiros por métodos matemá-
ticos e estatísticos”. A PO é uma 
ciência multidisciplinar, englo-
bando conceitos de administração, 
matemática (incluindo estatística) e com-
putação; esta última intimamente ligada 
ao crescimento exponencial da PO nas 
últimas décadas. Por meio da PO várias 
questões do mundo real estão sendo solu-
cionados, de forma automática e eficiente, 
transformando processos e mercados no 
século XX e XXI. 

No exterior, em particular nos EUA e no 
Canadá, todos aqueles que fazem MBA são 
expostos a PO dentre as disciplinas de mé-
todos quantitativos. Muitos empreendedores 
e gestores aprendem seu valor e modelam 
seus negócios considerando sua aplicação di-
reta. Quando compramos através da Amazon.
com, da DELL.com, ou definimos um roteiro 
pré-agendado na Disney, vários algoritmos 
oriundos da PO são utilizados para fornecer o 
melhor atendimento ao menor custo, maxi-

mizando o lucro destas empresas. 
O site www.scienceofbetter.

org/edelman/winners.htm 
lista os vencedores do 
prestigioso prêmio 
Franz Edelman, ofe-
recido aos projetos 
internacionais cuja 
aplicação da PO foi 
bem sucedida. 

No Brasil, várias empre-
sas aplicam a PO, muitas delas usando 
o módulo SAS/OR disponível na pla-
taforma analítica SAS, como é o caso 
da Petrobrás e da Bunge. O SAS foi 
uma das primeiras empresas a forne-
cer algoritmos de PO em seu sistema, 
sendo atualmente um dos líderes no 
mercado de ferramentas e soluções 
para PO. Como tive a oportunidade de 

utilizar diversos dos principais concor-
rentes nesse mercado durante meu 
mestrado e doutorado, e também 

de manter contato com o time de 
P&D em PO do SAS, posso afirmar que estes 
estão comprometidos, assim como eu, com 
a contínua busca pelo melhor. z 

a cOntínua Busca 
pelO melhOr

Edgar a. cabralopiniao

A CFlex é 
uma empresa 
especializada no 
desenvolvimento de 
sistemas de suporte 
à tomada de decisão 
com elementos de 
pesquisa operacional 
e inteligência 
computacional. Ela 
é parceira do SAS no 
desenvolvimento de 
soluções inovadoras 
que agreguem valor 
ao processo decisório 
de seus clientes. 
Nos seus 13 anos de 
existência, a CFlex 
desenvolveu com 
sucesso sistemas de 
suporte à tomada 
de decisão para 
clientes como a VALE, 
a ALL Logística, 
os Laboratórios 
Fleury e outros. 

PhD em Pesquisa 
Operacional pela 
Universidade de Alberta, 
Canadá, e consultor 
da CFlex Ltda. 

online
•  www.sas.com/technologies/analytics/

optimization/or
• www.cflex.com.br



Os ursos queimam 4.000 calorias por dia enquanto hibernam.

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

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