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sta edição da revista SASCOM marca o início 

de uma nova etapa do projeto editorial do ESAS, com a distribuição conjunta das edições 

brasileira e norte-americana da publicação. A partir 

dessa iniciativa, ao invés do acesso a apenas uma 

parcela de bons artigos traduzidos, você, leitor, passa a 

ter em mãos todo o conteúdo produzido no exterior, 

juntamente com matérias, textos e novidades que 

fornecerão um panorama abrangente e detalhado das 

atividades, análises e aplicações das soluções SAS aqui 

no Brasil.  

Informações precisas, completas e aprofundadas estão 

justamente em destaque nessa nova edição nacional, 

com a apresentação do case da Golden Cross, 

operadora de saúde suplementar que adotou o 

Enterprise Guide para auxiliar o processo de coleta, 

análise e geração de dados confiáveis para a tomada de 

decisão em toda a organização. 

Essa edição ressalta ainda os benefícios 

proporcionados pelo Enterprise Risk Manager em 

meio ao crescimento das necessidades das empresas 

em gerenciar riscos, além do reconhecimento da 

gestão diferenciada do SAS, que foi classificado em 

primeiro lugar no ranking “100 Melhores Empresas 

para se Trabalhar”, da revista Fortune. 

Boa leitura!
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O CAPITAL 
HUMANO EM 
PRIMEIRO 
LUGAR

Além disso, o SAS está presente no 

ranking desde 1998 e esta é a sétima vez 

que a empresa circula na lista de Top 

10, e a sua quinta aparição no Top 5. 

Cuidados com a saúde, políticas 

para maternidade e ênfase em um 

estilo de vida balanceado foram alguns 

dos critérios para que o SAS se 

destacasse na relação da Fortune. 

Neste ano, o prêmio considerou o 

modo que as companhias auxiliaram 

seus funcionários frente à recessão. 

“Enquanto muitas empresas 

reduziram postos de trabalhos e 

b e n e f í c i o s ,  o  SA S  e s t av a  n a  

contramão. O fato de mantermos 

esse posicionamento em tempos de 

crise nos coloca em melhores 

condições para suprir a reviravolta 

do mercado e as suas necessidades”, 

opina Jim Goodnight, CEO e 

fundador do SAS. 

Personificada na figura de 

Goodnight, essa visão mais humana 

foi reafirmada no período de 

turbulência econômica e incluiu 

ainda o reforço dos investimentos em 

Pesquisa & Desenvolvimento.  

Fazendo um paralelo com o conceito 

de liberdade de Jean Paul Sartre e os 

dias contemporâneos, esse valor está 

associado com os princípios atuais de 

sustentabilidade, onde o mundo 

busca a sua manutenção por meio de 

compromissos com o homem e o 

meio ambiente.

D e f e n s o r a  d e  p r i n c í p i o s  

sustentáveis, a gestão de Goodnigh se 

traduz em índices conquistados pelo 

SAS,  mesmo  enfrentando  as  

condições instáveis do mercado. 

Com um crescimento 2,2% maior que 

os resultados de 2008, o SAS manteve 

seu ritmo constante de evolução ano a 

ano. As receitas oriundas apenas de 

vendas de software saltaram 3,3% em 

um período em que os fornecedores 

registraram diminuição. 

Para 2010, Goodnight reitera o 

comprometimento com a inovação, 

c o m  s e u s  f u n c i o n á r i o s  e  

especialmente com o caráter 

singular que sempre diferenciou a 

companhia no mercado. “Repetimos 

a promessa que fizemos no ano 

anterior – o SAS não fará demissões”. 
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EM PAUTA PRÊMIO MELHOR EMPRESA PARA SE TRABALHAR

SAS É CLASSIFICADA COMO A PRIMEIRA EMPRESA NO 
RANKING DAS “100 MELHORES EMPRESAS PARA SE 
TRABALHAR”,  DA REVISTA FORTUNE

r o f i s s i o n a i s  f e l i z e s  e  

m o t i v a d o s  s ã o  m a i s  Pp r o d u t i v o s  e  g e r a m  

resultados satisfatórios. Apesar de sua 

lógica irrefutável e de seu apelo cada 

vez mais irresistível, essa máxima 

ainda é pouco praticada no âmbito das 

corporações, que em sua grande 

maioria ainda centra as suas 

estratégias no lugar comum das velhas 

e ineficazes políticas engessadas de 

Recursos Humanos, em que o bem-

estar do funcionário está entre as 

últimas prioridades. 

Em direção oposta a essa corrente, 

o SAS vem colhendo resultados 

consistentes ao investir em uma 

gestão diferenciada de seu “capital 

criativo”. Mais uma prova do sucesso 

na escolha desse caminho foi dada no 

início deste ano, quando a companhia 

foi listada em primeiro lugar no 

ranking das “100 Melhores empresas 

para se trabalhar”, da revista Fortune. 

A idade da razão 



p e r m i t a m  g u i a r  n o s s o  

comportamento futuro de melhor 

maneira ao encontro de nossos 

objetivos. Não fazê-lo é como tentar 

guiar olhando pelo retrovisor. 

Nós do SAS estamos centrados 

nesses dois temas: estruturação de 

dados e a sua modelagem para auxiliar 

na tomada de decisões. As questões dos 

sistemas transacionais talvez nunca 

sejam resolvidas plenamente, afinal 

mudam os negócios, mas uma vez que 

se esteja em um certo patamar 

sistêmico, surge a oportunidade para 

análise daqueles dados gerados (e outros 

que podem ser capturados por tantos 

meios hoje em dia).  Sempre noto que o 

cliente SAS é uma empresa que já possui 

um certo grau de sofisticação. 

Recentemente, o World Economic 

Forum 2010 debateu como alguns 

países estão se especializando 

perigosamente. Alguns artigos 

demonstram que com a migração do 

parque industrial mundial para a Ásia, 

sobraria para países como o Brasil o 

p a p e l  d e  u m a  e c o n o m i a  d e  

commodities. O interessante foi que o 

exemplo citado foi o Reino Unido, país 

que se tornou um centro financeiro 

mundial, especializando-se a tal ponto 

que perdeu importância relativa em 

outros setores de sua economia. Veio a 

crise e justamente o Reino Unido foi 
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OPINIÃOPRÊMIO MELHOR EMPRESA PARA SE TRABALHAR

SAS é classificada como a primeira empresa 
no ranking das “100 Melhores empresas para 
se trabalhar”,  da revista Fortune

r o f i s s i o n a i s  f e l i z e s  e  

m o t i v a d o s  s ã o  m a i s  Pprodutivos e geram resultados 

satisfatórios para as suas empresas. 

Apesar de sua lógica irrefutável e de seu 

apelo cada vez mais irresistível, essa 

máxima ainda é pouco praticada no 

âmbito das corporações, que em sua 

grande maioria ainda centra as suas 

estratégias no lugar comum das velhas e 

ineficazes políticas engessadas de 

Recursos Humanos, em que o bem-estar 

do funcionário está entre as últimas 

prioridades. 

Em direção totalmente oposta a essa 

corrente, o SAS, desde sua fundação, 

vem colhendo resultados consistentes 

ao investir em uma gestão diferenciada 

de seu “capital criativo”. Mais uma 

prova do sucesso na escolha desse 

caminho foi dada no início deste ano, 

quando a companhia foi listada em 

primeiro lugar no ranking das “100 

M e l h o r e s  e m p r e s a s  p a r a  s e  

trabalhar”, da revista Fortune. 

Personificada na figura de Goodnight, 

essa visão corporativa mais humana foi 

reafirmada no período em que a 

turbulência econômica atingiu seu apogeu 

e incluiu ainda o reforço dos investimentos 

em Pesquisa & Desenvolvimento. 

Fazendo um paralelo com o 

conceito de liberdade de Jean Paul 

Sartre e os dias contemporâneos, esse 

valor está associado com os princípios 

atuais de sustentabilidade, onde o 

mundo busca a sua manutenção por 

meio de compromissos com o homem 

e o meio ambiente. Defensor de 

princípios sustentáveis, a gestão de 

Goodnigh reflete nos pilares das 

iniciativas orquestradas por ele, 

traduzidas em índices conquistados 

pelo SAS, mesmo enfrentando as 

condições instáveis do mercado. Com 

um crescimento 2,2% maior que os 

resultados de 2008, o SAS manteve seu 

ritmo constante de evolução ano a 

ano, desde a sua fundação, há 34 

anos. As receitas oriundas apenas de 

vendas de software saltaram 3,3% em 

um período em que os fornecedores 

registraram diminuição. 

Para 2010, Goodnight reitera o 

comprometimento com a inovação 

tecnológica, com seus funcionários 

e especialmente com o caráter 

singular que sempre diferenciou a 

c o m p a n h i a  n o  m e r c a d o .  

“Repetimos a promessa que fizemos 

no ano anterior – o SAS não fará 

demissões”. 

A MATURIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

um dos mais afetados. Uma lição a ser 

lembrada: quanto mais educado um 

país  e  mais diversificada sua 

economia, melhores as condições de 

bem-estar geral. 

Quanto ao SAS Brasil, a operação 

manteve sua posição entre as “top 10” 

subsidiárias em novas vendas, bem à 

frente de todos os outros países 

considerados emergentes.  Esperamos 

ser este um sinal de que não só 

estamos fazendo as coisas certas, mas 

que nosso país tem um nível de 

sofisticação tal que as mais variadas 

empresas enxergam as necessidades 

que as soluções SAS buscam atender.  

Um último comentário para 

nossos empregados e clientes. A 

revista americana Fortune elegeu o 

SAS como a melhor empresa para se 

trabalhar nos EUA. Encorajados por 

essa vitória, é chegado o momento de 

também medirmos a temperatura 

ambiente no Brasil. Participaremos 

este ano pela primeira vez da pesquisa 

“Great Place to Work”, da revista 

Época. Apenas com funcionários 

felizes o SAS sobreviverá com um 

nome digno de respeito e será uma 

empresa com a qual os clientes 

queiram fazer negócios. 

Um abraço, 

Márcio M. Dobal

MÁRCIO M. DOBAL  
PRESIDENTE DO SAS PARA O CONE SUL (BRASIL, ARGENTINA E CHILE)

q u a n t i d a d e  d e  

informação circulando no Amundo está prestes a 

alcançar a  disponibilidade de 

armazenamento de dados do planeta. 

Se antes podíamos nos iludir que 

dados não analisados imediatamente 

poderiam ser acessados mais tarde, 

hoje temos certeza de que a cada 

momento, muitas informações que 

poderiam ser úteis simplesmente se 

perdem para sempre. 

Ao mesmo tempo, para aquilo que 

escolhemos armazenar, o desafio é 

encontrar o que nos é relevante em 

meio a um universo de dados 

mutante. E se já não bastassem os 

dados transacionais estruturados, 

agora assistimos a uma enxurrada de 

dados não estruturados que passam a 

ser alvo de análise das empresas e que 

circulam em meios não tradicionais, 

como blogs, chats, redes sociais, etc. 

Como escolher o que devemos 

guardar e como encontrar o que nos 

interessa para posterior análise? Não 

há como escapar do inevitável. A partir 

de um certo grau de maturidade de 

negócios, qualquer empresa hoje tem 

como um de seus focos uma estratégia 

de gerenciamento de dados. O passo 

seguinte, além dos tradicionais 

recursos de BI para olhar o passado, é 

tentar simular tendências que 

MÁRCIO M. DOBAL



COM A IMPLEMENTAÇÃO DO ENTERPRISE 
GUIDE EM SEU DEPARTAMENTO DE ATUÁRIA E 
ESTATÍSTICA, A GOLDEN CROSS ACRESCENTA 
AGILIDADE, PRECISÃO E CONFIABILIDADE AO 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS 
EM INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA TODA 
A ORGANIZAÇÃO.

dentificar os sintomas, avaliar os riscos, 

estabelecer um diagnóstico preciso e Iescolher o tratamento mais adequado. 

Acompanhar a evolução do quadro, monitorar 

possíveis recaídas e antever prováveis efeitos 

colaterais. Esses e tantos outros procedimentos são 

uma constante no campo da assistência médica. 

Seja em consultas de rotina ou em casos de urgência, 

tais elementos são pontos básicos para garantir um 

atendimento eficaz e confiável, e por consequência, 

o bem-estar do paciente.

Atualmente, é possível dizer que a adoção dessas 

boas práticas não se restringe aos limites dos 

consultórios, clínicas e hospitais qualificados, pois 

muitos desses conceitos já estão no cerne das 

estratégias de diversas corporações. Assim, cada vez 

mais o mercado nos fornece exemplos de empresas 

que buscam a melhor receita e a dosagem certa para 

manter a saúde de seus negócios. 

Não é preciso ir muito longe para atestar esse 

direcionamento. Uma das principais referências 

nacionais no setor de Saúde Suplementar, a Golden 

Cross lida diariamente com o desafio de oferecer um 

padrão de excelência no atendimento, seja ele 

voltado ao usuário final, ou centrado na satisfação 

das demandas geradas por seus parceiros, 

reguladores e público interno. 

A DINÂMICA DA CONFORMIDADE

No segmento de Saúde Suplementar, um dos 

pontos-chave na dinâmica dos negócios é a 

conformidade com as resoluções geradas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

órgão vinculado ao Ministério da Saúde e que 

responde pela regulação, normatização, controle e 

fiscalização de todas as atividades relativas ao setor. 

No início de 2010, por exemplo, a ANS divulgou 

um rol com a inclusão de 70 procedimentos médicos 

e odontológicos que deverão ser cobertos pelos 

planos de saúde a partir de junho. Outra resolução 

instituída em 2009 versava sobre a portabilidade e 

estabelecia a possibilidade dos segurados trocarem 

de operadora sem carência e com direito às mesmas 

coberturas. 

“Cada nova regulamentação traz um impacto 

considerável para as operadoras, já que muitos dos 

procedimentos não estão previstos nas rotinas. Para 

se adaptar às práticas e prazos dessa nova realidade, 

você tem que contemplar esses processos com 

rapidez e avaliar quais conseqüências eles trarão 

para os negócios”, explica Jacqueline Fraga, 

coordenadora do Departamento de Atuária, Preços  e 

Estatística (DEAPE) da Golden Cross.

EM DESTAQUE ENTERPRISE GUIDE NA GOLDEN CROSS

6  SASCOM

DADOS 
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PARA O 
PACIENTE

Por Moacir Drska



EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS

Para enfrentar esses e outros desafios, como a 

minimização da ocorrência de fraudes e 

inadimplência, a Golden Cross diagnosticou que era 

p r e c i s o  i n v e s t i r  e m  f e r r a m e n t a s  q u e  

proporcionassem a conformidade e precisão dos 

dados, juntamente com uma maior agilidade na 

obtenção dessas informações. 

Com essa demanda em mente, a operadora 

decidiu aprimorar os processos realizados pelo 

Departamento de Atuária, Preços e Estatística, 

responsável por capturar, organizar e gerar análises 

e informações que servem como base para a tomada 

de decisão em diversos níveis da organização. 

Usuária desde 1995 dos módulos BASE e STAT, do 

SAS, área evoluiu em 2007 para a implementação da 

solução Enterprise Guide em suas rotinas. 

Jacqueline explica que os primeiros anos do 

projeto com o SAS foram essenciais para criar uma 

base de dados sólida, consistente e confiável, o que 

já destacava o trabalho do departamento como um 

elemento de extrema importância, especialmente 

por atender com eficiência às necessidades que 

evoluíam nos limites da própria operadora. 

“O problema está no fato de que, quanto mais 

informação você fornece, mais essa base cresce e, na 

mesma medida, as demandas por mais dados 

também evoluem. O departamento já não estava 

dando conta dessas operações e por isso a Golden 

Cross decidiu investir no Enterprise Guide”. 

PRECISÃO CIRÚRGICA

Inicialmente, a área utilizou o Enterprise Guide 

para a automação de 15 rotinas, mas hoje a 

ferramenta já abrange 50 relatórios gerenciais. Os 

ganhos em termos de velocidade nesses processos 

são ressaltados pela coordenadora, que também 

aponta outro aspecto positivo proporcionado pela 

solução.

“Quando você formata um modelo e estabelece os 

parâmetros necessários para aquele documento, 

imediatamente o Guide gera um relatório que servirá 

como padrão para essas mesmas operações no 

futuro, o que evita o retrabalho. Ao mesmo tempo, 
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todo conteúdo é disponibilizado em HTML e vai para 

a intranet, o que permite ao executivo acessá-lo 

sempre que precisar”. 

Na prática, essa otimização também se estende 

aos servidores, já que a linguagem HTML ocupa 

menos espaço que as planilhas de Excel utilizadas 

anteriormente. Ao mesmo tempo, rotinas que 

levavam dias para serem executadas, hoje são 

realizadas em questão de minutos. Porém, de acordo 

com Jacqueline, os benefícios da implementação 

não se resumem apenas ao âmbito da agilidade. 

“O grande diferencial é ter informação rápida e 

precisa, pois o Guide permite manipular uma 

grande base de dados em um curto espaço de tempo, 

além de dar confiabilidade às informações. Ele 

fornece todos os dados do cliente. Isso nos ajuda a 

definir estratégias e verificar os resultados das ações 

desenvolvidas junto aos usuários”. 

CONTROLE AMPLIADO

A possibilidade de trabalhar os dados sob 

diferentes prismas é mais uma vantagem 

conquistada com a adoção e a consequente evolução 

do projeto. A base cadastral construída hoje inclui 

informações que permitem traçar um panorama 

completo do segurado, ao trazer o histórico desse 

cliente na sua relação com a operadora. 

“Antes, os dados já vinham consolidados para que 

nós gerássemos as informações. Se algum desvio fosse 

detectado, não era possível se aprofundar nessa 

ocorrência. Agora temos um nível de detalhe e 

conseguimos checar registro a registro, associado por 

associado, o que amplia o monitoramento e a segurança 

nesses processos, além de minimizar os erros”.

Esse estágio de detalhamento também fornece 

uma gama maior de recursos para que o departamento 

possa controlar os riscos inerentes ao negócio e consiga 

tratar de forma extremamente apurada um dos 

aspectos fundamentais de um mercado que trabalha 

com margens reduzidas de lucro. 

“Nós somos responsáveis pela formação do preço 

e também pelo reajuste dos produtos. Sendo assim, 

as facilidades e aplicações fornecidas pela 

ferramenta fazem com que possamos ter 

informações mais robustas para garantir a margem 

de solvência da empresa”, afirma Jacqueline. 
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EM DESTAQUE ENTERPRISE GUIDE NA GOLDEN CROSS

O Departamento de Atuária e Estatística planeja “O Guide aponta qual é o comprometimento de 
renda do segurado. Com a mineração dos dados é agora evoluir em outra solução do SAS, que 
possível ir além e identificar parâmetros como o também começou a ser implementada em 2007, 
perfil de risco desse cliente e mesmo o perfil de mas que, a princípio, ficou em segundo plano com o 
atendimento de um prestador”, explica. projeto de consolidação das operações no 

Enterprise Guide.
Com a base consistente já proporcionada pelo 
Enterprise Guide, a coordenadora ressalta que o Jacqueline Fraga, coordenadora da área, afirma que 
desafio do departamento agora é ampliar a gestão 

o DEAPE atingiu seu objetivo com o Guide e agora 
desses processos, para que ele seja capaz de 

quer se dedicar mais aos processos analíticos, ou transformar essas informações em conhecimento, 
seja, a integrar inteligência a essas informações e para que esse conteúdo possa ser disseminado 
coletadas, recursos propiciados pelo Miner. por toda a corporação. 

ENTERPRISE MINER: O PRÓXIMO PASSO



GOLDEN CROSS

Atuação: Saúde Suplementar

Rede: 23 mil médicos, 1.200 hospitais, 18.500 clínicas especializadas, 
2 mil laboratórios e cerca de 2.500 
unidades de atendimento odontológico em todo o país
 

SOLUÇÕES/BENEFÍCIOS

ENTERPRISE GUIDE 

Proporciona um ambiente de auto-serviço para os analistas �
e estatísticos�
Facilita o acesso a fontes de dados através de uma interface �
gráfica do SAS
Torna os relatórios e análises disponíveis para toda a organização�

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

�
Agilidade

�
Precisão dos dados

�
Disponibilidade dos analistas

�
Minimização de erros

�
Economia de espaço no servidor

Ao mesmo tempo, a coordenadora lembra que 

essa abordagem contribui para que a Golden Cross 

cumpra outra exigência da ANS, que a cada 

trimestre solicita o envio de informações detalhadas 

das operadoras para liberar o reajuste de seus planos. 

ESTUDOS ESTRATÉGICOS

Jacqueline ressalta ainda o fato de que a união 

dos esforços da equipe de Atuaria e Estatística com os 

benefícios gerados pelo Enterprise Guide 

possibilitou enormes avanços operacionais e trouxe 

maior disponibilidade para os analistas do 

departamento, o que se traduziu em uma nova 

esfera de atuação para esses profissionais.

“Todo esse processo permitiu a liberação do 

nosso time para pensar em novos estudos e questões 

estratégicas, como a evolução de alguns produtos e a 

avaliação mais profunda dos resultados de 

determinadas iniciativas desenvolvidas pela 

operadora no mercado”.

Ela reforça que antes do desenvolvimento do 

projeto, essas iniciativas também aconteciam, 

porém, com uma frequência infinitamente menor 

comparada ao que se verifica hoje, pelo fato dos 

colaboradores terem grande parte do seu tempo 

comprometido com a elaboração dos relatórios. 

“Grande parte do nosso trabalho se destinava à 

geração de rotinas. Hoje, a formatação inicial de um 

relatório ainda demanda um esforço considerável, 

mas depois que você finaliza esse procedimento, não 

precisa mais repeti-lo. Na medida em que esses 

padrões vão evoluindo, nós observamos ganhos 

extremos no campo da produtividade”. 

NOVO PATAMAR

P a r a l e l a m e n t e  a  t o d o s  a s  va n t a g e n s  

proporcionadas pelo projeto, o comprometimento 

do DEAPE ao longo do processo contribuiu para que o 

setor construísse passo a passo um forte caráter de 

credibilidade na relação com outras áreas e acabou 

por alçar o setor a uma nova escala de importância 

aos olhos de toda a organização. 

Jacqueline comenta que hoje, praticamente 

todas as informações necessárias para a tomada de 

decisão na empresa passam pelo departamento. Ao 

mesmo tempo, quando acontece alguma 

inconsistência em outros setores, os profissionais do 

DEAPE são chamados para validar ou não esses 

dados, pelo fato deles terem condições de entender o 

negócio da operadora como um todo. 

“Nós passamos para a empresa a ideia de que é 

muito fácil capturar a informação, diante da 

velocidade que a gente sempre entrega o que nos 

pedem. Meu diretor costumava brincar, dizendo: 

não é só apertar um botão? O Enterprise Guide 

permitiu a realização desse sonho”, conclui.
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estão  do  risco.  Nos  

ú l t i m o s  a n o s ,  a  Gimportância de se aplicar 

esse conceito vem sendo incorporada às 

estratégias empresariais para atender a 

um pacote variado de demandas. 

Porém, se hoje essa consciência já se 

integra à realidade das corporações, o 

grande desafio ainda é como criar e 

colocar em prática uma cultura de risco 

dentro da organização.

“Antes de falar de risco, é preciso ter 

uma base de dados e uma política de 

governança da informação consolidada. 

Em uma iniciativa dessa natureza, 70% a 

80% do projeto se resume na organização 

das informações, e informações de 

qualidade, já que esse é o principal 

combustível de toda análise de risco”, 

explica Luciano Kalatalo, especialista em 

gerenciamento de risco do SAS. 

Segundo Kalatalo, a despeito do 

foco de risco de cada empresa, a 

abordagem ideal a ser adotada após a 

consolidação e centralização das 

informações é a gestão integrada de 

risco, algo que está no cerne do 

Enterprise Risk Manager, solução do 

SAS nessa esfera. 

“Independentemente da motivação 

da empresa, seja regulatória ou mesmo 

a monitoração de possíveis perdas e 

fraudes, o elemento principal é que a 

ferramenta atende de ponta a ponta 

essa questão do risco e se adequa à 

realidade do cliente, seja ele uma 

instituição que está começando do zero 

até uma empresa que já tem um 

processo bem maduro”. 

Além de propiciar a centralização 

da informação, o sistema favorece a 

transparência dos processos adotados 

e permite gerenciar essas ações como 

um todo, desde a identificação e a 

mensuração do risco, até o monitora-

mento contínuo desses indicadores.

  

UM PASSO À FRENTE

 Enterprise Risk Manager 

oferece recursos como Oferramentas para a defi-

nição de padrões, rastreabilidade, 

controle e segurança dos dados, 

relatórios amigáveis que facilitam a 

tradução das análises de risco para o 
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usuário final e funcionalidades que 

permitem uma rápida alteração e 

adequação dos processos e informações 

a novas demandas, como, por exemplo, 

questões regulatórias. 

Porém, mais do que trazer meios 

consistentes para o atendimento de 

exigências atuais, o Enterprise Risk 

Manager vai ao encontro de uma 

mudança de postura nas gestão de risco 

das corporações. Segundo Luciano 

Kalatalo, há poucos anos, o foco das 

empresas era reativo. Agora, elas 

querem cada vez mais se preparar para 

atender à demandas futuras de risco, 

como por exemplo, riscos ambientais e 

de imagem. 

“O risco é um novo valor que a 

empresa vai agregar. Ele não é um foco 

pontual, mas sim uma estratégia de 

longo prazo. O Enterprise Risk 

Manager se insere perfeitamente nesse 

contexto, pois ele fornece todos os 

recursos para que a empresa consiga 

migrar consistentemente dessa 

mentalidade reativa de hoje para uma 

gestão proativa dos riscos”.  

Por Moacir Drska
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