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nEStA EDIção

AprendizAdo EM Alto níVEl 

De acordo com o estudo internacional Panorama da Educação 
de 2013, realizado em 34 países pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil 

tem uma média de 12% de adultos com idade entre 25 e 64 anos 
com educação superior completa. Esse dado mostra que o sistema 
educacional do Brasil vem passando por grandes transformações 
devido ao acesso à informação e aos cursos superiores. Entretanto, 
para alcançarmos os altos níveis do conhecimento, é preciso usar e 
abusar dos recursos tecnológicos, pois o número de brasileiros com 
educação superior ainda é baixo se comparado com outros países, 
inclusive os emergentes. 

Mas essa lacuna vem se fechando diante do mercado de 
oportunidades para as instituições de ensino. O Grupo Anhanguera 
Educacional, matéria de capa desta edição, se destaca no segmento de 
educação ao promover o conhecimento, a inovação, a criatividade e o 
espírito empreendedor dos estudantes. Com as soluções analíticas do 
SAS, a instituição é capaz de fazer um acompanhamento mais próximo 
do estudante atendendo as demandas mais particulares de cada aluno. 

Esta edição também traz uma matéria sobre o crescimento 
exponencial do volume de dados, movimento que desafia a gestão da 
informação nas áreas de Tecnologia e de Negócios. A plataforma SAS 
Data Management tem o papel de auxiliar na transformação do Big 
Data em um ativo corporativo e estratégico para o core business.

E por falar em Big Data, a seção Opinião traz um interessante 
artigo da diretora da área de Melhores Práticas do SAS, Kimberly 
Nevala, sobre os novos recursos de gestão para superar os desafios 
na era de grandes volumes de dados. 

Boa leitura!
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em pAUTA SAS DAtA MAnAGEMEnt

O crescimento exponencial do volume de dados desafia 
as áreas de Ti e de Negócio. A montanha de infor-
mações, estruturadas ou não, aumenta a cada dia 

e a grande maioria das empresas, em todo o mundo, está 
tentando lidar com o cenário e definir novos projetos em 
função do fenômeno. Nessa hora, entra em cena o Big Data. 
Por mais desafiador que aparenta ser, ele já faz parte da 
agenda de investimentos de líderes de Ti.

Na visão da consultoria Frost & Sullivan, o Big Data 
vem crescendo 25% ao ano no Brasil, com oportunidade 
de mercado superior a R$ 1 bilhão até 2016. Para a iDC, 
o avanço esperado pode passar dos 230% nos próximos 

DADOS: PoDERoSoS
E INDEPENDENTES

cinco anos na América Latina, com expectativa de atingir 
quase US$ 2 bilhões nos próximos dois anos. No mundo, 
a iDC projeta um crescimento anual de 31% até 2016, o 
que representa US$ 23,8 bilhões de negócios.

Se confirmadas essas projeções, o Big Data exigirá 
ainda mais sinergia entre as áreas de Ti e de Negócio. 
De fato, para os líderes, as empresas devem orientar as 
diretrizes com base em dados devidamente analisados, 
empregando a tecnologia na tomada de decisão. 

Antigamente, não era possível fazer uma profun-
da análise da informação a fim de tirar valor estraté-
gico para as organizações. Mas, hoje, a tecnologia 
existe e foi desenhada para maximizar o potencial 
da gestão de dados, como é o caso do SAS Data 
Management - solução que tem como característica 
integrar em uma única plataforma todas as estraté-
gias de gerenciamento de dados. 

GuARDIõES DE DADOS
A ideia é facilitar a colaboração entre as áreas de Ne-

gócio e Ti com uso de metadados mais consistentes. Ou 
seja, extrair o máximo valor das informações por meio 
da governança. Na visão da líder em Melhores Práticas 
e Data Management do SAS, Analise Polsky, existem 
visões conflitantes dentro das organizações, uma ver-
dadeira queda de braço entre Negócios e Ti.

PRINCIPAIS RESPONSABIlIDADES 
DOS ADMINISTRADORES DE DADOS:

• Garantir a conformidade com as políticas de governança;

• Promover estratégias de dados integrados em vários domínios;

• Fomentar o uso de padrão de dados;

• Definir procedimentos de dados, normas e orientações;

• Servir como contato principal para problemas de dados;

•Identificar oportunidades de melhoria de dados.

A plataforma SAS Data Management auxilia na transformação 
do big Data em um ativo corporativo  PoR lé IA  MAChADo



CARACTERíSTICAS DE uM
ADMINISTRADOR DE DADOS: 

• Saber falar sobre dados e negócios; 

• ter disposição para colaborar; 

• Ser naturalmente curioso e analítico;

• Promover o valor da qualidade dos dados.
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“Ninguém é dono do dado, a informação não 
pertence a uma pessoa ou a uma área, mas é 
construída e compartilhada pela organização”

Analise Polsky, líder em Melhores Práticas e Data Management do SAS

“A qualidade dos dados é um grande desafio para 
o Big Data. Muitas empresas enfrentam processos 
complexos para obter essa informação na hora da 
tomada de decisão e esse cenário precisa mudar. É 
importante que haja um diálogo e trabalho de parceria 
entre os analistas de negócio e os profissionais de 
tecnologia”, aponta.

Segundo Analise, as duas áreas têm o papel de 
‘guardiã dos dados’, com responsabilidades mútu-
as de supervisionar e ser o ponto de contato para, 
juntas, definir e padronizar as decisões. “Ninguém 
é dono do dado, a informação não pertence a uma 
pessoa ou a uma área, mas é construída pela or-
ganização e precisa ser compartilhada entre todos 
os departamentos responsáveis por cada projeto”, 
acrescenta a especialista.

Para ser um guardião de dados, continua ela, o 

profissional precisa possuir algumas características: colaborar 
com os processos da organização; falar a linguagem técnica e 
de negócio; ser naturalmente curioso; ter a capacidade de re-
solver problemas; e promover a participação dos colaboradores 
nos projetos empresariais. Do lado da companhia, o desafio é 
integrar o guardião de dados à estratégia de Big Data, tratando 
a informação como um ativo da empresa.

“Os gestores precisam formalizar a responsabilidade, a fim de 
apresentar para a organização quem está cuidando do dado e 
reconhecer que o guardião é uma parte importante dos processos 
decisórios. É preciso também estar sempre atento à adaptação 
das pessoas às diretrizes, com apoio e treinamentos para um 
aprendizado constante. E essa jornada pode ser facilitada pelo 
uso da tecnologia”, completa Analise.

Atento a essas necessidades, o SAS Data Management per-
mite que as organizações possam gerenciar seus projetos de 
integração de dados de forma eficiente, em menos tempo, com 
qualidade e baixo custo. Esse portfólio foi desenvolvido para or-
ganizações de todos os setores que implementam um ou mais 
projetos de integração e governança de dados. z 
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ConhECIMEnto 
no RITMO DA 
INOVAÇÃO

Soluções analíticas do SAS auxiliam o 
Grupo Anhanguera Educacional a aprimorar 
a qualidade do ensino e contribuir com o 
desempenho dos alunos      PoR lé IA  MAChADo

N
as últimas décadas, a educação 
brasileira passou por grandes 
transformações, principalmen-
te em relação ao acesso à 
informação e aos cursos su-

periores. Porém, o que foi conquistado até 
aqui ainda precisa avançar na igualdade 
de oportunidades a todos os cidadãos. Até 
porque as deficiências do sistema brasileiro 
de educação são obstáculos para o crescimen-
to econômico e social do País, impacto que atinge 
diretamente a produtividade e a capacidade de inovar, além 
da competitividade diante do mercado internacional. Para 
alcançar altos níveis de escolarização, reduzindo o número 
de repetência e evasão escolar, o Brasil precisa sanar uma 
dívida educacional com a sociedade, uma pendência histó-
rica que vem sendo quebrada com o avanço da tecnologia 
e desbravamento acadêmico. 

Nesse contexto, o Grupo Anhanguera Educacional 
conquistou papel de destaque no mercado brasileiro de 
educação superior, por contribuir com a democratização 

ao ensino superior, ofertando cursos com quali-
dade para um público que não tinha acesso à 

educação. Desde a sua fundação em 1994, 
a Anhanguera atua com a missão de con-
tribuir com o projeto de vida do jovem pro-
fissional, priorizando o relacionamento com 
o aluno para proporcionar as melhores ex-

periências educacionais por meio de ofertas 
direcionadas aos anseios de cada estudante. 

Nos últimos 20 anos, a instituição cresceu de 
forma robusta e se tornou um dos maiores grupos 
educacionais do mundo. 

Porém, para aprimorar a gestão e a qualidade exigi-
da pelo mercado, a Anhanguera precisava ampliar o escopo 
tecnológico e, para isso, investiu em soluções analíticas e 
ferramentas de gestão de campanhas do SAS, além de outras 
medidas implementadas. Entre as vantagens já mensuradas 
pela instituição, o destaque vai para a conquista de novos 
alunos, a melhor identificação do público-alvo, identificação 
de ofertas mais assertivas e segmentação de perfil do aluno. 
Nesse processo, os investimentos realizados pela instituição 
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em qualidade e tecnologia possuem, acima de tudo, o objetivo 
de fazer o acompanhamento mais próximo do estudante, para 
que a partir das informações coletadas seja possível desen-
volver a atuação em diversas frentes e não deixar que o estu-
dante desista de concluir os estudos independentemente da 
dificuldade estar no acompanhamento das disciplinas ou em 
outros pontos mais particulares, como dificuldade financeira.  

MERCADO DE OPORTuNIDADES
O ensino superior está mais acessível aos cidadãos 

brasileiros. De acordo com o estudo internacional Pano-
rama da Educação de 2013, realizado em 34 países pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), o Brasil tem uma média de 12% de adultos 
com idade entre 25 e 64 anos com educação superior 
completa. Apesar dos avanços, o número ainda é baixo 
se comparado com países mais desenvolvidos. Mesmo 

assim, essa lacuna apresenta grandes oportunidades para 
os grupos educacionais ampliarem a oferta de vagas. Nes-
se sentido, o Grupo Anhanguera Educacional se destaca 
ao promover o conhecimento, a inovação e criatividade, e 
o espírito empreendedor dos estudantes de forma eficien-
te. A meta da empresa é fazer com que os alunos realizem 
seus projetos de vida como profissionais competentes e 
éticos, além de cidadãos conscientes dos seus direitos, 
deveres e responsabilidades sociais.

“Quando comparamos o Brasil com Canadá, Estados 
Unidos ou Coreia do Sul, a taxa de adultos com ensino 
superior ultrapassa 50%. Estamos atrás até de países 
vizinhos da América Latina. Por outro lado, olhamos para 
frente e enxergamos muitas oportunidades, não só de ne-
gócio na área da educação, mas também de crescimento 
do Brasil envolvendo a nova classe média na oferta de 
ensino com qualidade”, aponta Rodrigo Cavalcanti, dire-
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tor de Planejamento Comercial e de Marketing do Grupo 
Anhanguera Educacional. 

Na visão de Rodrigo, a educação no Brasil cresceu muito 
nos últimos anos devido a dois importantes indicadores: a 
presença de grandes grupos educacionais que contribuem 
com a democratização do acesso ao ensino superior e o 
incentivo do governo com programas de financiamento es-
tudantil, como o FiES. “A forte presença de grandes insti-
tuições de ensino aliada aos programas de Financiamento 
Estudantil como FiES, permitiu ao setor ampliar a oferta de 
vagas e viabilizar o acesso ao curso superior. Hoje, é comum 
encontrar em nossas salas de aula alunos que são os primei-
ros da família a cursar o ensino superior. São pessoas que 
sonhavam em fazer um curso superior,  sempre estiveram à 
margem, mas agora podem transformar a própria vida, assim 
como a realidade de suas famílias”, acrescenta. 

MOTIVAÇÃO ACADêMICA
Com o avanço dos negócios, a Anhanguera passou a 

investir em serviços de Marketing direto e fechou contrato 
de terceirização com uma agência. Na época, a instituição 
não contava com uma infraestrutura tecnológica para de-
senvolver um trabalho de relacionamento mais próximo do 
aluno. Para mudar esse cenário, a Anhanguera apostou nas 
soluções analíticas e gestão de campanhas do SAS, a fim de 
melhorar a experiência educacional dos estudantes. 

Desde 2011, as áreas de marketing e de Ti do grupo 
vêm trabalhando intensivamente para aprimorar o uso da 
tecnologia nos processos de negócio e na prestação de 
serviços aos alunos. “Com o crescimento da instituição, 
nos deparamos com a necessidade de um relacionamen-
to mais próximo e direto com o aluno. Fizemos um pla-
nejamento mais profundo de orçamento e estratégia e 
chegamos à conclusão de que precisávamos montar uma 
estrutura interna com recursos tecnológicos, capaz de en-
tregar automatização de processos, agilidade, flexibilida-
de e inteligência Analítica”, conta Cavalcanti. A agência 
sempre foi uma grande parceira da instituição de ensino 
e até hoje tem participação em outros trabalhos internos.

Com a equipe e infraestrutura montadas dentro de casa, 
a Anhanguera conseguiu avançar ainda mais na qualidade 

• Indústria: Educação 

• Campus: 70 unidades  
• Ensino a distância: 500 polos  
• Cursos: Graduação, Pós-graduação e Extensão 
• Soluções: SAS Analýtics e Customer Intelligence

*perfil  Anhanguera

de ensino oferecida ao aluno e vem aprimorando a experi-
ência acadêmica, tanto nos cursos presenciais quanto com 
as turmas do ensino a distância (EAD). A instituição conta 
com mais de 500 polos de EAD, nos quais o aluno participa 
de aulas presenciais em dois dias da semana enquanto 
estuda o conteúdo teórico pela internet. 

ACESSO AO CONHECIMENTO
Acima de tudo, o principal objetivo da Anhanguera é 

manter seus alunos motivados e com assistência total para 
concluir os estudos. Por isso, a utilização de ferramentas 
de análise de dados possibilita avaliar comportamentos e 
identificar aqueles estudantes que precisam de ajuda. De 
acordo com o diretor, através da modelagem, a Anhanguera 
consegue concentrar seus esforços para auxiliar seu cor-
po discente. “Pretendemos com essas medidas manter os 
alunos motivados. Nosso trabalho também é sustentar a 
autoestima desses alunos incentivando-os e dando acesso 
ao conhecimento”, diz.

Um dos focos da Anhanguera está voltado para uma 
grande parte da população brasileira marcada por lacunas 
no processo de aprendizado. “Nosso papel é cuidar desses 
alunos com acompanhamento pedagógico, oferecendo re-
forço de matérias básicas, como Matemática e Português”, 
conta Cavalcanti. 

Nesse processo, as soluções do SAS também entram em 
cena e formam uma grande rede de inteligência Analítica que 
ajuda a Anhanguera a identificar as necessidades do aluno. 
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As ferramentas auxiliam no desenvolvimento de modelos es-
tatísticos em prol do conhecimento e modelagem do perfil do 
estudante, ajudando na gestão e no apoio ao desenvolvimen-
to educacional, além de gerenciar as pendências acadêmicas 
e financeiras e melhorar a experiência na aprendizagem. 

“Com esse acompanhamento pedagógico, ajudamos os 
alunos a seguirem com os estudos, o que reverte em resul-
tados para a sociedade como um todo e para a Anhanguera. 
Hoje, temos mais de 400 mil alunos, sendo mais difícil dar 
o suporte pedagógico necessário sem o uso da tecnologia. 
Com estas ferramentas, conseguimos apontar aos coorde-
nadores de curso quais estudantes precisam receber mais 
atenção para resolução de problemas acadêmicos ou finan-
ceiros. Esse foi um dos principais motivadores do uso das 
soluções SAS”, aponta. 

EVOluÇÃO NO APRENDIzADO
A Anhanguera também utiliza a tecnologia na captação 

de novos alunos. As inscrições online abastecem o banco 
de informações para o acompanhamento do candidato até 
a matrícula. De acordo com Cavalcanti, essa dinâmica é 
bem complexa. O processo seletivo acontece duas vezes 
por ano e exige uma preparação financeira e estrutural. “Tra-
balhamos com uma grande massa de dados e a tecnologia 
entra como uma ferramenta de gestão das informações do 
estudante, desde a inscrição na prova de vestibular até o 
momento em que faz a matrícula”. 

Outra vantagem da automatização destacada pelo diretor 
está na adaptação dos alunos à vida acadêmica, pois são 
formados por públicos diferentes: jovens que acabaram de 
sair do ensino médio e também adultos acima de 24 anos; 
nesse caso muitos já contam com família própria e precisam 
conciliar casa, trabalho e estudos. 

“Hoje, temos uma abordagem que diferencia o aluno 
que faz um curso presencial do estudante do EAD. Traba-
lhamos com sistemas automatizados de fácil entendimento, 
com interface amigável e maior interação. Para o futuro, a 
ideia é conquistar a maturidade nas soluções analíticas e 
integrá-las ao processo virtual com ferramentas inteligentes 
de conteúdo nos portais para apoio na tomada de decisão 
e gestão da evolução acadêmica”, conclui Cavalcanti. z

“O acompanhamento pedagógico, por 
meio da análise de dados, contribui 

para o desenvolvimento do negócio” 

Rodrigo Cavalcanti, diretor de Planejamento Comercial 

e de Marketing do Grupo Anhanguera Educacional. 
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KIMbERly nEVAlA

* diretora da área de Melhores Práticas do SAS

opiniÃo

A
s informações são moedas da 

economia digital. À medida que 

olhamos o atual cenário econô-

mico, com exigências de redução de 

custos e aceleração dos processos de-

cisórios, a necessidade de extrair valor 

dos dados disponíveis em diferentes 

formatos, nomenclaturas e padrões, 

pode ser possível com a análise de alta 

performance das informações. Podemos 

alinhar essa governança ao Big Data e 

aplicar a análise ao DNA da empresa.

Entretanto, as tendências também 

trazem dificuldades e não seria diferen-

te com o Big Data. As empresas que 

iniciam um projeto com essa tecnologia 

escolhem o caminho da Ti e se preocu-

pam em capturar e armazenar os dados. 

O próximo passo é fazer a seguinte per-

gunta: O que faremos com essas infor-

mações? Em termos de competitividade, 

a organização campeã será aquela com 

maior habilidade e perspicácia de trans-

formar o dado em negócio inteligente. 

O caminho é gerenciar os dados 

da sua empresa. O valor do Big Data 

não está no próprio dado ou na infra-

estrutura criada, mas na capacidade 

de gerar inteligência quando e onde 

for necessário. Para isso, precisamos 

destravar informações em formatos não 

estruturados, o que antes não era pos-

sível. Hoje, temos novas plataformas 

como é o caso do Hadoop, que cap-

tura qualquer dado estruturado ou não 

de maneira eficiente, sem passar pelos 

processos caros de Data Warehouse.

Fontes X Identificação
Onde está a mina de ouro? Onde 

estão os dados que vão fazer a diferen-

ça no meu negócio? A Ti é vista como 

guardiã de dados, mas a governança 

estratégica das informações não é uma 

responsabilidade só da Ti. Podemos 

‘farejar’ dados onde temos valor estra-

tégico, pois as plataformas tecnológi-

cas usam o in-memory, que nos permite 

criar modelos preditivos poderosos. 

À medida que usamos esses mode-

los temos a habilidade de monitorar e 

fazer relatório das mudanças, com plata-

formas móveis de colaboração para en-

tregar o poder de decisão. independente 

do nível de maturidade, do tamanho da 

empresa ou da complexidade dos da-

dos, a gestão permite grandes saltos na 

exploração das informações relevantes. 

Mapa estratégico 
Com tantas possibilidades de lidar 

com o dado de maneira inteligente, o 

que está faltando para as empresas 

ganharem esse alto nível de excelên-

cia e tirar o valor da informação? Dar 

o próximo passo, fazer as perguntas 

do AnAlyTics Ao Big dATA

certas e integrar o analytics à área de 

Negócio, na mesa de decisões.

Nós podemos fazer isso adequada-

mente, mas é preciso ter foco e dar um 

passo de cada vez. Os programas de 

Big Data fracassam porque nós fazemos 

muitas coisas ao mesmo tempo, ao in-

vés de sermos ótimos em poucas coisas. 

Nosso trabalho é gerenciar as expectati-

vas e ter foco claro na inovação. 

As empresas que escolherem um 

projeto de cada vez, e fizerem isso mui-

to bem, terão ótimos benefícios. Com 

o analytics, as organizações podem 

fazer o que sempre fizeram, mas o tra-

balho pode ser realizado de forma mais 

rápida e eficaz. Não resolva todos os 

problemas de sua companhia, mostre 

valor, avalie os dados e caminhe firme 

um dia por vez. 

Além disso, é importante trazer o 

contexto e qualidade do dado e não en-

tregar um dado cru, sem manipulação, 

ou podemos comprometer a análise e 

tomada de decisão. Aqui entra a ideia 

de governança. A estrada para Big Data 

e inovação com analytics pode ser di-

fícil, mas você pode ter sucesso com a 

clareza dos seus objetivos de negócio. 

Veja no que você é bom e aposte sem 

medo de errar. Analytics e Big Data fa-

zem parte de uma jornada que requer 

visão, organização e perspectiva. z

novos recursos de gestão de alta performance são as diretrizes para superar 
os desafios de negócio na era de grandes volumes de informações






