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No palco do SAS Fórum Portugal 2015, o “big data” não foi uma novidade
e a internet das coisas (IoT) partilhou o protagonismo com a analítica.
O “streaming” de dados potenciado pela IoT tem de ser analisado para
que a geração de valor seja efectiva para as organizações e para os negócios.

SAS Fórum Portugal 2015

Fernando Brás, director executivo
do SAS,não tem dúvidas ao afirmar
que a analítica das coisas (AoT) é o
cenário que se enquadra no contex-
to de“big data”de que todos falam.
As necessidades de optimização, a
imediatez do tempo real e o “strea-
ming”de dados valorizam os dados
de uma forma nunca vista conferin-
do-lhes um estatuto de importância
sem precedentes e abrindo a porta a
uma nova era, a do conhecimento.
Nesta era, a analítica envolve orga-
nizações,clientes,parceiros e univer-
sidades numcontexto de análise per-
manente que está a mudar a forma
como fazemos negócios.“O conhe-
cimento é a fonte de poder mais de-
mocrática”, já dizia Alvin Toffler.

Poderá residir nesta nova fonte
de poder a capacidade de se alterar
o contexto de crise actual,queVítor
Bento, economista, disse ter sido
“mal diagnosticado e mal resolvi-
do”. No palco do SAS Fórum Por-
tugal 2015, este especialista alertou
que o facto de a nossa economia es-
tar há mais de uma década a marcar
passo e a perder velocidade é um
constrangimento que tem de ser eli-
minado,porque está a prejudicarvá-
rios quadrantes da economia,como
são os dos recursos humanos,da ge-
ração de capital produtivo e da pou-

F

Analítica dá novo
sentido à internet
das coisas

pança. Até que ponto pode a infor-
mação ajudar o país a dar um pas-
so emfrente e potenciaro crescimen-
to na próxima década? Os dados
são o novo combustível das econo-
mias e dos negócios.

Esta mensagem marcou a inter-
venção de David Leon,“managing
director” da Accenture Digital, no
SAS Fórum 2015, e materializa-se
nas reais perspectivas de crescimen-
to da produção de dados a nível
mundial. “A quantidade de dados
vai crescer de 4,4ZB para 44ZB em
2020”,assumiu David Leon.Segun-
do este especialista,a quantidade de
informação analisada crescerá de
22% em 2013 para 37% em 2020,
sendo que mais de 85% deste uni-
verso de informação digital é produ-
zido pelas empresas.

Mas como podem as organiza-
ções avançar para a jornada analíti-
ca e aportarvaloràs suas operações?
David Leon diz que o primeiro pas-
so é expandir as ferramentas analí-
ticas e pô-las a funcionar. O com-
promisso com o investimento e a
gestão orientada para a analítica dos
dados são outras directrizes que de-
vem ser assumidas.

“À medida que o volume e a
complexidade da informação au-
mentam há novas oportunidades
analíticas que as empresas podem
potenciar para criarem valor para o
negócio”, afirmou o especialista.

“O digital é o novo normal”,ga-
rantiu Peter Hinssen, autor do livro
“The Network Always Win”. E é
nesta nova normalidade que as or-
ganizações têm de se mover.“Já não
se trata só de uma questão de tecno-

logia, mas sim de comportamento.
As redes são o novo paradigma de
comunicação”,assumiuHinssen.Se-
gundo ele,a agressividade dos negó-
cios será maior quanto maior for a
sua entrega ao novo paradigma das
redes de comunicação.

As empresas têm de se tornar re-
des, mais rápidas, mais ágeis, mais
eficientes e fluidas. Eliminar barrei-
ras e dar um novo papel às TI.
“Qualquer oportunidade é uma
oportunidade para usar tecnologia.
Acriatividade dos utilizadores ultra-
passa todas as barreiras, o seu po-
tencial é ilimitado”,acrescentou Pe-
ter Hinssen. Neste cenário digital,
Hinssen garante que a informação é
o elemento disruptivo que conduz a
inovação tecnológica e a inovação
dos negócios, e que mais do que se
preocuparem com o volume de da-
dos que produzem ou recebem, as
empresas terão de solucionara ques-
tão dos filtros,porque é na definição

de bons filtros que está o segredo do
negócio.

“Para ter uma visão personali-
zada do cliente, as empresas têm de
começar por integrar fontes de da-
dos online e offline”,afirmou Suneel
Grover, “principal solutions archi-
tect”no SAS.Os novos conceitos de
“predictive analytics” e “digital in-
telligence” estão preparados para
corresponder às mudanças que es-
tão a acontecer do lado da experiên-
cia de utilização,sustentadas na web
e nas apps.

Nesta era da digitalização, a fi-
delização do cliente ganha novas ar-
mas,mas internamente as organiza-
ções têm de se preparar para as uti-
lizar. Mieke de Ketelaere, do SAS,
recomenda aos gestores que mobi-
lizem as suas equipas para este novo
cenário de interacção com o cliente
e que reforcem a sua capacidade de
resposta à imprevisibilidade do con-
sumo.

Em Portugal há sectores que já
estão despertos para estas temáticas
da digitalização e da importância do
cliente.Na banca,o SantanderTotta
é um exemplo.“Temos de ter mais
conhecimento para servir os clientes
digitalizados”,sustenta Sara da Fon-
seca, da direcção de coordenação e
desenvolvimento de clientes e CRM
do banco.Segundo ela, a competiti-
vidade e a maior exigência dos clien-
tes criaram um contexto que exige
mais inteligência da parte do Santan-
der Totta.

A gestão da informação dos
clientes e a sua posterior utilização
em benefício do próprio através de
serviços e produtos personalizados
é uma vantagem clara para os negó-
cios e para as instituições públicas.
Luis Diez,da Gestão de Informática
da Segurança Social espanhola,trou-
xe ao palco do SAS Fórum a sua ex-
periência na área analítica com a in-
tegração das várias fontes de infor-
mação e na gestão dos mais de 2.500
milhões de acessos diários à base de
dados.Vantagens como a eficiência,
a redução de custos, a gestão em
tempo real e o combate à fraude fo-
ram sublinhadas por este responsá-
vel que diz ter já criado um contex-
to interno organizacional que o po-
siciona para dar seguimento a um
projecto de “big data”. A analítica
da internet das coisas e das pessoas
são o objecto central deste “big
data”de que tanto se fala.Um novo
contexto de “streaming” de dados
que “desafia as tecnologias de pro-
cessamento de informação e susten-
ta a analítica em tempo real”, afir-
mou Mathias Coopmans, do SAS.

Foram mais de 900 as pessoas que marcaram presença na 20ª edi-
ção do SAS Fórum Portugal, que decorreu no Centro de Congressos
de Lisboa. Casa cheia para ouvir os cerca de 27 oradores que subi-
ram ao palco onde a analítica foi a protagonista. Ao músico David
Fonseca coube o encerramento do evento. O músico partilhou a sua
experiência em termos de “engagement” nas redes sociais e como,
de forma simples e original, se relaciona com o público, mostrando
de que forma dinamiza a sua relação com o público que o segue. Dei-
xando aos presentes a mensagem implícita de que a inovação tecno-
lógica associada aos contactos pode fazer a diferença nas aborda-
gens de negócio que são feitas aos mercados na era digital.

VINTE ANOS DE ANALÍTICA COM CASA CHEIA

O economista Vítor Bento deu uma palestra sobre as perspectivas
económicas para Portugal.
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OPINIÃO

POR ÁLVARO SANTOS,
“BUSINESS INTELLIGENCE UNIT
MANAGER” DA GSTEP

“Internet of Things”
Nos dias de hoje, com a exponen-
cial evolução tecnológica e com a
introdução de dispositivos eletró-
nicos comunicantes, entrámos
numa nova era denominada “In-
ternet ofThings”. Estas novas rea-
lidades, associadas a inúmeros dis-
positivos que se encontram dispo-
níveis no mercado, obrigam as or-
ganizações a repensar os seus mo-
delos de negócio.

Tomemos por exemplo a área
seguradora, em que os seguros au-
tomóveis estão associados a um
conjunto de variáveis como idade,
modelo e cilindrada do veículo, de
forma a poder definir-se o prémio.
Com o aparecimento destes dispo-
sitivos, o paradigma irá mudar
para uma perspetiva de prémio ge-
rado com base no perfil de condu-
ção do condutor, assegurando um
princípio mais justo e aumentan-
do a responsabilidade deste. Ou-
tras funcionalidades destes dispo-
sitivos incluem a deteção de coli-

“A IoT e os inúmeros
dispositivos que se encontram
disponíveis no mercado,
obrigam as organizações
a repensar os seus modelos
de negócio.

OPINIÃO

RUI ROSADO GONÇALVES,
“PARTNER” DE IT ADVISORY DA KPMG

IFRS 9 – Transformação da
gestão de risco e os desafios
para os sistemas de informação

sões, disparando alertas de forma
instantânea.

Tomemos agora a área da saú-
de pública: no passado, as pessoas
hipertensas teriam de se deslocar
aos centros de saúde para monito-
rização e controlo da sua tensão ar-
terial. Este tipo de serviço e acom-
panhamento médico têm custos as-
sociados que nos dias de hoje po-
dem ser minimizados através de
uma variedade de dispositivos mé-
dicos que temos nas nossas casas,
como os medidores de tensão arte-
rial, uma vez que se tornaram aces-
síveis ao consumidor.

Evidentemente, a monitoriza-
ção não substitui o diagnóstico e o
acompanhamento por um médico,
mas com a evolução dos dispositi-
vos a informação por estes recolhi-
da pode ser processada e enviada
para análise com a introdução de
um sistema de alertas. É possível
direcionar, otimizar e focar os re-
cursos humanos e materiais onde
mais são precisos, podendo até des-
vendar-se padrões de acontecimen-
tos que antecedem outros proble-
mas médicos, desencadeando as-
sim ações preventivas e proativas.

Todos estes dados produzidos
por uma panóplia de dispositivos
em todas as realidades das nossas
vidas terão de ser processados e
analisados. Esta realidade leva-nos
a entrar no mundo do “big data”
e do“analytics”, e esse futuro está
às nossas portas.

Artigo escrito em conformidade
com o novo Acordo Ortográfico

A adopção da norma IFRS 9 obri-
gará a uma significativa transfor-
mação da gestão de risco implican-
do um conjunto de alterações que
originarão diversos desafios às ins-
tituições financeiras.

No curto/médio prazo será ne-
cessário preparar as organizações,
o que exigirá atenção e espaço nas
agendas dos gestores, bem como a
canalização de recursos para im-
plementar as transformações ne-
cessárias.

Complementarmente aos desa-
fios de preparação dos sistemas de
informação acrescentam-se desa-
fios de cariz metodológico e ope-
racionais, associados aos contro-
los sobre o reporte e mobilização,
para aumentar ainda mais os ní-
veis de colaboração funcional,
uma vez que a implementação da
IFRS 9 exigirá o envolvimento de

recursos com competências trans-
versais a toda a organização, in-
cluindo financeira, risco e TI.

É expectável, no entanto, que
os maiores desafios estejam rela-
cionados com o tratamento dos
dados, nomeadamente a identifi-
cação de fontes de dados correctas
e a preparação de uma arquitectu-
ra de sistemas de informação inte-
grada e unificada, que permita
maior sofisticação analítica. A ar-
quitectura de informação das ins-
tituições financeiras é complexa
sendo importante decidir como en-
quadrar a solução de IFRS na ar-
quitectura actual, procurando se-
leccionar adequadamente as fon-
tes e capitalizar os investimentos
já realizados complementando-os
com novas componentes modula-
res. Também ao nível da qualida-
de de dados, que actualmente já é

um desafio, a norma IFRS 9 impli-
cará ainda maior atenção devido
aos requisitos de informação his-
tórica, cálculos com base em da-
dos muito granulares e cruzamen-
tos e projecções de múltiplas fon-
tes e sistemas. Adicionalmente, as
necessidades relacionadas com a
determinação de perdas esperadas,
que é suportada por um volume si-
gnificativo de“inputs”subjectivos
e macroeconómico, só serão pos-
síveis com evolução e sofisticação
da capacidade analítica.

A resposta a estes desafios será
tanto mais eficiente quanto a capa-
cidade para antecipar dificuldades
e planear as transformações neces-
sárias com um “roadmap” supor-
tado por metodologias comprova-
das, ferramentas e aceleradores ali-
nhados com as necessidades e con-
texto específico de cada instituição.

OPINIÃO

MIGUEL FARIA MONTEIRO | “DIRECTOR
CONSULTING SERVICES” DA CGI

Transformação digital
na banca de retalho
A transformação digital é uma das
principais tendências no sector da
banca de retalho. De facto, as enti-
dades do sector entendem a impor-
tância que tem e quão crítica é para
o seu sucesso no mercado. Embora
possa contemplar iniciativas tão dis-
tintas como a migração de sistemas
centrais ou o desenvolvimento de
aplicações móveis que permitam aos
seus clientes aceder a dados do seu
património financeiro,a transforma-
ção digital é mais do que uma estra-
tégia de marketing – é uma mudan-
ça fundamental na forma como as
organizações aprendem, interagem
e satisfazem as necessidades dos seus
clientes.

Numa época em que o sector
se debate para reconquistar a con-
fiança dos clientes e dos mercados,

no qual uma nova geração de
clientes apresenta necessidades,
comportamentos e padrões de leal-
dade distintos, onde a crescente
pressão regulamentar obriga a
uma agilidade e esforço de norma-
lização adicionais e onde o menos-
prezo pela cibersegurança pode ter
um sério impacto no negócio, op-
timizar os custos de operação, re-
ter clientes e angariar com investi-
mento controlado é um desafio de-
veras exigente.

Mas então, por onde começar?
Bem,emprimeiro lugar,de fora para
dentro. Ouvindo os clientes e iden-
tificando bolsas de oportunidade
para criar ofertas, produtos e servi-
ços diferenciadores que tirem parti-
do da menor resistência à mudança
dos clientes da era digital.De forma

complementar, os bancos detêm in-
formação massiva sobre os hábitos,
as preferências e as escolhas dos seus
clientes.

Parecem existir oportunidades
para equacionar a forma como os
bancos recompensam os seus clien-
tes pelos gastos que fazeme pela leal-
dade que têmpara coma instituição.
O acesso a serviços e dados, total-
mente agnóstico no que diz respeito
a horário, local ou dispositivo,pode
ser melhorado.A personalização de
ofertas e a gestão da relação podem
evoluir.O aconselhamento financei-
ro, independente ou não, pode po-
tenciar a confiança, numa época de
incerteza.

A transformação digital não diz
respeito a tecnologia e dados, mas
sim à criação de valor.
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FERNANDO RIO MAIOR,
“PRESALES CONSULTANT”,
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE PORTUGAL

Adapte a sua empresa
para a economia das ideias
Podemos dizer que hoje vivemos na
economia das ideias.As ideias sem-
pre alimentaram o sucesso dos ne-
gócios, construíram empresas,mer-
cados e setores.Mas hoje existe uma
diferença: a capacidade de transfor-
mar uma ideia num novo produto,
negócio ou setor nunca foi tão fácil
e tão acessível.Atualmente,um em-
preendedor com uma boa ideia pos-
sui o mesmo acesso a infraestrutu-
ras, logística e recursos que no pas-
sado apenas estavam ao alcance das
grandes empresas.

É neste novo contexto que as
empresas têm de evoluir para a cria-
ção e entrega de novos modelos de
negócio, soluções e experiências. É
fundamental criar novos resultados
a partir de aplicações e de dados e
fazer uma gestão proativa de todas
as formas de risco, bem como im-
plementar novas formas de cons-
truir, operar e consumir tecnologia.
Esta aproximação implica que asTI
não sejam apenas uma forma de su-
portar o negócio,mas se tornem no
próprio negócio. Adiar esta trans-
formação, além de ser uma desvan-
tagem competitiva, coloca em risco
o próprio negócio,colocando as em-
presas à mercê de novos concorren-
tes que nasceram já na era digital.

A Hewlett Packard Enterprise

definiu quatro áreas de transforma-
ção para ajudar as empresas a evo-
luir o seu negócio e a adaptarem-se
a este novo paradigma.

A primeira consiste na transfor-
mação para uma infraestrutura hí-
brida, tirando maior partido da in-
fraestrutura existente, numa arqui-
tetura orquestrada e automatizada,
mais adaptável às necessidades apli-
cacionais. Estima-se que em 2020,
existirão 7,6 mil milhões de pessoas
com 100 mil milhões de dispositivos
inteligentes e conectados que irão ne-
cessitar de triliões de novas aplica-
ções móveis, nativas para“cloud”e
no contexto da“InternetofThings”.
A infraestrutura híbrida terá capaci-
dade de fazer de interface com esta
nova realidade, ao mesmo tempo
que continuará a suportar os am-
bientes tradicionais de TI.

Em segundo lugar, terão de
apostar em proteger-se digitalmen-
te. O leque de ameaças é cada vez
maior e mais diversificado. Torna-
se crucial ter um plano de gestão de
risco completo que inclua não só as-
petos relacionados com a seguran-
ça,proteção e privacidade de dados,
mas que também garanta o funcio-
namento das empresas em caso de
desastres.

A terceira área de transforma-

ção está relacionada com aprovei-
tar a totalidade da informação e de
dados disponíveis para adquirir
vantagens competitivas. Esta com-
ponente de “big data analytics” in-
clui dados estruturados e não estru-
turados e, como resultado, as orga-
nizações terão processos de decisão
melhores e mais rápidos.

Por último, o posto de trabalho
digital do futuro é em qualquer lu-
gar. Proporcionar uma ótima expe-
riência aos colaboradores,aos clien-
tes e aos parceiros, em qualquer lu-
gar, a qualquer momento e a partir
de qualquer dispositivo, permitirá
às empresas melhorar a produtivi-
dade dos seus postos de trabalho.

Ser bem-sucedido nestas áreas
exige mais do que serviços, tecnolo-
gia ou software. Exige um parceiro
de transformação capaz de reunir
todos estes elementos, alinhados de
acordo com cada setor e objetivos
de cada empresa. Acreditamos que
a Hewlett Packard Enterprise é a
empresa mais bem posicionada para
ser esse parceiro de transformação
e estamos muito entusiasmados em
ajudar cada vez mais organizações
nesta jornada.

Artigo escrito em conformidade
com o novo Acordo Ortográfico

OPINIÃO

GEORGE GOUVEIA, “MANAGER” DA
ACCENTURE DIGITAL – “ANALYTICS
LEAD” EM PORTUGAL

O “analytics”
no mundo digital
Muitas empresas estão numa fase
inicial da sua jornada de transfor-
mação para organizações digitais,
no entanto, é já clara a importância
de uma abordagem consistente e
contínua na utilização do
“analytics”, dado que o mesmo
permite às empresas serem mais
ágeis e flexíveis face às alterações
constantes do mercado.

No entanto,as empresas têmob-
tido apenas ganhos marginais,o que
tem limitado a sua capacidade de
obter vantagem competitiva.

O estudo “Linking Analytics to
Performance”, desenvolvido pela
Accenture em parceria com o MIT,
sugere que esta situação é muitas ve-
zes consequência de investimentos
fragmentados,de curto alcance,e da
ausência de uma visão corporativa
do“analytics”.Adicionalmente,de-
monstram que as funções analíticas
de muitas empresas são, na sua na-
tureza, descritivas, ao invés de pre-
ditivas. Isto é,estão a gerar visões re-
trospetivas do que aconteceu,emvez
de“insight”prospetivo que pode ser
aproveitado para a tomada de deci-
são a nível tático,operacional ou es-
tratégico.

Posto isto, é então necessário le-
var em consideração um conjunto
de fatores-chave que permite iniciar
a jornada de “analytics” de forma
consistente.

O primeiro fator é o alinhamen-
to das iniciativas ao valor; as em-
presas que têm alavancado o
“analytics” no seu negócio come-
çam por estipular a visão e a estra-
tégia analítica da organização e,
posteriormente, a sequência das ini-
ciativas, focando-se nas oportuni-
dades que podem gerar resultados
mensuráveis, criando um ímpeto e
um “pipeline” de procura a nível
transversal.

Uma vez estabelecida a visão e
demonstrado o valor do
“analytics”, o próximo passo é es-
tabelecer uma estrutura e modelo

de“governance”que permitam es-
calar as capacidades analíticas a ní-
vel organizacional. Desta forma,
possibilita às organizações estabe-
lecer uma cultura de inovação ana-
lítica e de alinhamento dos recursos
com objetivos estratégicos, além de
desenvolver processos eficientes, o
que apenas é possível através da uti-
lização de um modelo operativo
abrangente para o “analytics”.

A implementação e a sustenta-
ção de uma estrutura de“analytics”
nas empresas não são possíveis sem
encontrar e reter o melhor talento.
Neste ponto, normalmente encon-
tramos dois desafios. O primeiro é
encontrar o número necessário de
recursos especializados, visto que o
“analytics”é uma área relativamen-
te recente e as universidades ainda
não estão a gerar “data scientists”
ao ritmo necessário. O segundo de-
safio é conhecer como alavancar os
“data scientists” de forma sólida,
facto comprovado por um“survey”
realizado recentemente e no qual se
verificou que apenas 5% dos pro-
fissionais estariam a desenvolver e
a aplicar conceitos de “advanced
analytics”.

Face a estes desafios, muitas or-
ganizações consideram o modelo de
“analytics-as-a-service”muito atra-
tivo, já que esta estratégia permite
o acesso a um vasto leque de talen-
to a pedido e alinhado com as prio-
ridades de negócio.

Adotando uma abordagem ba-
seada no valor e orientado aos re-
sultados, as empresas conseguem
“quick wins” que permitem criar
entusiasmo sobre o “analytics”.
Este entusiasmo pode então ser
aproveitado para desenvolver e im-
plementar uma estrutura a nível or-
ganizacional e uma estratégia de ta-
lento que permita usufruir eficaz-
mente do poder do “analytics”.

Artigo escrito em conformidade
com o novo Acordo Ortográfico


