
s duas letras que trazem embutidas

a inteligência dos negócios, BI,

representam hoje a tecnologia que

receberá o maior valor dentro dos

investimentos em tecnologia da

informação das maiores empresas

do País, perdendo apenas para

outra sigla, esta praticamente de

domínio público para quem transi-

ta no meio de TI, que é o ERP -

Enterprise Resource Planing, ou

sistema de gestão integrada. Aliás,

este cenário foi uma das conclusões

do estudo Panorama de TI 2005,

publicado na edição 136 de Infor-

mationWeek Brasil (leia mais em

www.informationweek.com.br).

Mas o que vem a ser esta tal

de inteligência dos negócios ou BI

(business intelligence)? Essas

soluções já foram chamadas no

passado de sistemas de apoio à

decisão e sistemas de apoio aos

negócios. As ferramentas de BI

atuais extraem informações de

bancos de dados e datawarehou-

ses, organizam de acordo com as

queries (questões) feitas à solu-

ção, cruzam dados, entre outras

funções. Essas ferramentas pro-

metem colocar informações ao al-

cance daqueles que dependem

delas para tomar decisões cruciais

para os negócios.
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"Desde 2000, ouvimos
dizer que o business intelligen-
ce seria a tecnologia do próxi-
mo ano, mas ainda não chega-
mos lá". Essa afirmação é
recorrente entre os principais
fornecedores de soluções de
BI. Uma das explicações para
o fato de a tecnologia ainda
não ter decolado é que as
empresas têm priorizado
investimentos em sistemas de
gestão integrada (ERPs).

"Em muitos casos, o siste-
ma de gestão não atendeu às
expectativas e teve de ser refei-
to", explica Claudia Fuller,
gerente de marketing da
Hyperion, um dos principais
fornecedores de BI. "E, diante
disso, as pessoas ficam des-
confiadas quando você apre-
senta uma nova solução",
complementa.

Para Flávio Bolieiro, dire-
tor-geral da MicroStrategy -
outro forte atuante deste setor
no Brasil - "os ERPs foram
implementados a custos
muito maiores do que o pla-
nejado e não trouxeram o dife-
rencial prometido", o que
reforça a tese da desconfiança
a respeito de novas soluções
que parecem "milagrosas".

Mas esta roda-viva, na
qual uma tecnologia não deco-
la por problemas de imple-
mentação de uma outra ante-
rior, parece estar no fim. "Con-
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sidero que as 500 maiores
empresas do país já sabem o
que é BI e reconhecem seus
benefícios. As demais ainda
estão na fase de descobrir",
comenta Fernando Corbi, da
Business Objects.

Para a IDC Brasil, os prin-
cipais motivos que levaram à
adoção de plataformas de BI
em 2004 foram necessidades
de empresas satisfazer e reter
clientes e, em seguida, do
aumento de vendas e receita,
o foco no crescimento dos
lucros e na redução de custos.

RESULTADOS CONCRETOS
Quem já apostou no BI

tem colhido bons frutos. A
Alamo Engenharia de Manu-
tenção, por exemplo, depois
da adoção de uma solução da
Datasul, há cerca de oito
meses, passou a visualizar

melhor as despesas e o fatura-
mento. "De cara, obtivemos
uma redução de 20 mil reais
por mês somente em juros
bancários, a partir da concilia-
ção de débitos e recebimen-
tos dos clientes", relata Fer-
nando Carrano Matias, dire-
tor administrativo financeiro
da companhia.

Vale destacar que 20 mil
reais foi o valor total do investi-
mento da Álamo na solução da
BI. Mas o retorno não ficou
só nisso. "Reduzimos em 5%
os preços dos projetos, em
média, o que proporcionou a
conquista de novos clientes e

a retenção dos
atuais". Em três
meses, o total de
economia da em-
presa resultante do
uso de business in-
telligence chegou a
400 mil reais. Des-
de a adoção da so-
lução, o cresci-
mento acumula-
do da empresa
atingiu 30%.

Para a Sky,
provedora de ser-

viços de TV por assinatura,
um dos benefícios percebidos
depois da implementação da
solução de BI da Business
Objects foi o controle maior
em todas as etapas das ações
de marketing.

No caso da Shell, a rapi-
dez na coleta de informações
com o uso da suite da Cog-
nos, desde o início do ano,
levou ao aprimoramento de
uma ferramenta com a qual a
companhia controla os pos-
tos de venda de combustível.
"No nosso negócio, as mar-
gens são muito competitivas.
Temos de monitorar o mer-
cado diariamente e reagir
rápido", explica Alexandre
Marins, gerente de sistemas.

Outra vantagem deste
monitoramento é permitir que
se façam investimentos pon-
tuais no momento mais apro-
priado. "Sabemos exatamente
a hora de trocar as bombas de
combustível dos postos aten-
dendo os requisitos ambien-
tais e de segurança e evitamos
a antecipação de investimen-
tos", complementa Frederico
Santos, gerente de investimen-
to de varejo para a América
Latina da empresa.

OS SEGREDOS DO SUCESSO

Há alguns passos a serem
seguidos para que um projeto
de BI tenha sucesso.
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O primeiro é ouvir o usuá-
rio, ou seja, sentar com o mar-
keting, o financeiro, o RH ou
qualquer outro departamento
que vá fazer uso da solução e
verificar suas necessidades.
Parece óbvio, mas não é. "Mui-
tas vezes chegamos numa
empresa e perguntamos se
eles têm algum projeto de BI.
Eles dizem que sim, mas que
ninguém está usando", conta
Antônio Augusto, presidente
da Execplan, distribuidores do
FastBI. "Mesmo que a parte
tecnológica funcione bem, se
não houver envolvimento do
usuário, o projeto tende a de-
cepcionar", complementa
Claudia, da Hyperion.

Nas Lojas Renner, a área de
TI fez com que toda a empre-
sa conhecesse a ferramenta e
participasse da customização
da solução da MicroStrategy.
"Atribuo o êxito da implemen-
tação de BI à participação das
pessoas", afirma Luiz Agnelo
Franciosi, diretor de TI da rede
varejista. Márcia Mônaco, ger-
ente de sistemas da infor-
mação da Sky, concorda. "Co-
nhecemos muitos projetos que
não tiveram sucesso por não
terem envolvimento das pes-
soas que efetivamente utiliza-
riam a solução", comenta. "Por
isso, procuramos descobrir as
necessidades dos usuários para
desenhar o projeto".

AGNELO, DAS LOJAS RENNER: PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS É FUNDAMENTAL

O segundo item é obter
apoio do board. Em muitos
casos é a alta direção que patro-
cina a adoção, implementação
e o treinamento de BI. "A
demanda veio diretamente da
diretoria geral, por isso, tive-
mos um patrocínio forte dela",
conta Márcia, da Sky. Foi o
mesmo na 3M. "O apoio da
alta direção foi fundamental
para o êxito", conta Carlos
Gamero, coordenador de sis-
temas de informação. Outro
ponto é "pensar grande, mas
começar pequeno", ou seja,
instalar o BI aos poucos, como
fez Luciano Corsini, diretor de
TI da Visanet, que utiliza fer-
ramenta da Relacionai.

Com o êxito dos projetos,
outras áreas de negócios aca-
bam demandando seus pró-
prios planos e a ferramenta
cresce na empresa. A primeira
área a usar o BI na Sky foi o
marketing. Inspirados pelo
sucesso das campanhas e pelo
retorno positivo, outras áreas
acabaram solicitando módu-
los. "Já temos a ferramenta na
área de vendas, estamos de-
senvolvendo o módulo de
atendimento e começando o
financeiro", conta Márcia.

A Visanetestuda colocar
um sistema de geoprocessa-
mento para visualizar, num
mapa informações gerenciais,
o controle de manutenção, ver-
são do software e do hardwa-
re utilizadas em cada ponto.

AS DIFICULDADES EXISTEM

Há empresas que ainda
não conseguiram nem mesmo
dar o primeiro passo na dire-



ção da implantação de ferra-
mentas de inteligência de
negócios. É difícil, por exem-
plo, convencer a alta direção
de que "reformar" a base de
dados e torná-la mais consis-
tente é essencial para ter infor-
mações válidas.

Waldir Arevolo, analista
do Gartner Group, reitera que
as informações a serem inse-
ridas nos datawarehouses
precisam ser de qualidade
para que o BI funcione bem.
"Se você inserir lixo de um
lado, sai lixo na outra ponta".

Não tão difícil quanto con-
vencer os executivos da alta
direção, mas também desafia-
dor, é treinar os clientes
internos a utilizarem a
ferramenta. "E pratica-
mente impossível colo-
car pessoas de negócios
sentadas numa cadeira
para explicar o manuseio
do programa. Então op-
tamos por colocar o trei-
namento no dia-a-dia,
tomando-o prático e liga-
do ao cotidiano do exe-
cutivo", afirma Alexan-
dre Marins, da Shell.

Os fornecedores
também enfrentam seus
desafios. "Ainda existe a
crença de que o ERP, ou
até mesmo uma planilha
eletrônica, pode fazer o
trabalho do BI", lamenta

Fernando Corbi, da BO. Antô-
nio Augusto, da Execplan,
concorda. "O grande desafio
é provar que o BI não é um
cubo gerador de relatórios".

Ao mesmo tempo em que
tentam ultrapassar essas bar-
reiras, os fornecedores se pre-
param para o futuro. Uma
estratégia da maioria é a verti-
calização, ou seja, fornecer sis-
temas para segmentos especí-
ficos do mercado.

É pensando nisso que algu-
mas empresas conhecidas por
seus ERPs - como a brasileira
Datasul - têm ampliado seu
leque. "Tínhamos parcerias
desde 1998, mas resolvemos

partir para soluções próprias
há três anos porque observa-
mos que era uma tendência",
comenta Fábio Matias de
Souza, diretor-executivo da
franquia de BI da Datasul.
Neste caso, as soluções foram
desenvolvidas internamente.

Mas será que existe a pos-
sibilidade de os desenvolve-
dores de ERP partirem para a
aquisição dos especializados
em BI, para obter vantagem
competitiva? Na opinião de
alguns, como Claudia Fuller,
da Hyperion, sim. "Na medi-
da em que muitas empresas
de EBJP estão interessadas no
mercado de BI, isso é perfeita-

mente possível", respon-
de. Para outros, como
Corbi, da BO, não se
trata de uma grande
questão no momento.
"As empresas de ERP
estão mais preocupadas
com outros assuntos".

Uma coisa é certa: no
atual ambiente corpora-
tivo, onde a informação
é um dos maiores bens
das empresas, saber tirar
proveito dela é um dife-
rencial competitivo ine-
gável. E, pelo que prome-
tem as soluções de inteli-
gência, pode estar aí o
fator determinante para
garantir o sucesso nos
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negócios.

Fonte: Informationweek Brasil, ano 7, n. 139, p. 22-26, 27 maio 2005.




