
um dos grandes motivadores de
discussão foi o retorno do investimento
(ROI) deste tipo de solução, além dos
questionamentos quanto ao aumento de
produtividade dos profissionais e se a
empresa, ao final, alcançaria benefícios
proporcionais ou superiores ao
investimento, "É difícil mensurar, mas os
equipamentos podem ser um exemplo.
Se a empresa não tiver certeza da idade,
período de uso e estado de conservação
dos tanques de armazenamento de
combustíveis, corre risco de trocá-los
antes do tempo ou deixar passar a vida
útil e gerar um problema ambiental. São
situações preventivas, mas quando tem
um caso real, graças aos sistemas,
conseguimos tomar decisões no prazo
correto, e evitar riscos e danos à imagem
da Shell", justifica Santos.

Antes do Radar, os profissionais da
área de varejo tomavam decisões
baseadas na reunião de dados dispersos
em sistemas e planilhas, consolidando
dados de regiões, postos, volume de
vendas e outras informações essenciais ao

bom desempenho do departamento.
Hoje, a equipe consegue detectar,

com muito mais agilidade, se há
problema estrutural do ponto
de vista de rentabilidade ou
de volume, como se o
franqueado está comprando
de outras bandeiras ou de
pequenos fornecedores, o
que poderia perdurar por até
três meses no formato
convencional. "Hoje, a área

de vendas é altamente
dependente do ambiente de BI,

porque planeja o que vai
acontecer com cada posto, toma

ações e resgata históricos a partir dos
dados consolidados", confessa o gerente
de análise de investimento do varejo para
a América Latina.

A idéia inicial do projeto Radar era ter
uma base de dados única - com
informações sobre a idade do

Q
uando idealizou o projeto de
Business Intelligence da área
de varejo da Shell, talvez o
usuário Frederico Santos,
gerente de análise de

investimento do varejo para a América
Latina, não tivesse a exata dimensão do
ambiente proposto. A idéia era evitar o
retrabalho no acesso às informações
criadas em Access e a produção de
planilhas em Excel, além de facilitar a vida
dos cerca de 200 profissionais que
gerenciam os postos de combustíveis e
lojas de conveniências da marca. Hoje,
no entanto, a área de varejo fechou
questão quanto a funcionalidade do
ambiente de BI, colocado em operação
em 2003 e ajustado ao longo do ano
passado: é importante, traz benefícios e,
se não existisse, a empresa correria
riscos ambientais e econômicos.

O ambiente auxilia o
gerenciamento, no Brasil,
de 2,2 mil postos de
combustíveis e suas
respectivas lojas de
conveniência Select, com
mix de mais de mil
produtos. Todas as ações
- se o profissional de
vendas quiser traçar o
plano de investimento para
o próximo ano, checar a
obsolescência da rede, do
hardware ou mesmo verificar o
desempenho dos postos por região do
País - passa pelo Radar, nome pelo qual
o projeto foi batizado em 2002, ano da
sua concepção.

Mas a decisão de implementação do
sistema trilhou caminho um tanto
espinhoso. Segundo Frederico Santos,
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equipamento, performance do posto, etc.
A partir deste desenho, construiu-se, no
banco de dados Oracle, a plataforma de
consolidação das informações e, então,
encomendaram-se ferramentas de análise
instantânea e reports da Cognus,
fornecedor mundialmente recomendado
pelo Grupo Shell. "Tínhamos duas
opções na época, porém a empresa vem
buscando padrões globais, e definiu
recentemente que o Cognus é o
fornecedor na área de BI", revela
Alexandre Marins, gerente de sistemas da
companhia. Segundo ele, o sistema tem
dois benefícios: permite que o trabalho
seja feito remotamente, ou seja
desconectado da rede Shell; e tem boa
performance.

VALE QUANTO PESA
De qualquer forma, o exemplo da

Shell demonstra que há um retorno das
empresas ao movimento de
datawarehouse, com a consolidação de
dados em ambiente centralizado, o que
facilita o acesso, a análise e os relatórios
feitos pelas áreas usuárias. A
"departamentalização" das aplicações, é
claro, não deixa de existir, até porque é
desta forma que se consegue medir
rapidamente o retorno do investimento
(ROI) de um ambiente tão complexo. Mas
a tendência indica a aquisição de
soluções com suporte a um grande
número de usuários. "Também por isso, a
necessidade de padronização de
ferramentas de visualização mais
amigáveis para toda a empresa", afirma
Luiz Amâncio, gerente de canais e
alianças da Hyperion para a América
Latina.

A necessidade de retenção do cliente
tornou a avaliação das ferramentas no
front-end de Business Intelligence uma
constante no mercado nacional. Isso
porque, apesar de aparentemente
semelhantes, cada fornecedor, mesmo
após as fusões e aquisições recentes

neste segmento, carrega características
benéficas a um ou outro setor
da economia, ou específicas
para cada demanda

empresarial, forçando
também uma
especialização dos
usuários no Brasil no
desenvolvimento de
requisitos para
orçamento e propostas
comerciais. Esses
requerimentos, segundo
a IDC, contemplam oito

recursos indispensáveis:
segurança, facilidade de

uso; ser agnóstico em relação
a fontes de dados; possuir

ferramentas de análise; capacidade de

anteriores; e transparência no processo
decisório.

Uma lista que justifica a
movimentação dos fornecedores rumo à
oferta de pacotes completos e
integrados. "O mercado ainda não está
consolidado em termos de solução
integrada, o que é um problema", afirma
João Carlos Giampietro, diretor de
Business Intelligence da Credigy Soluções
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"O mercado ainda não está
consolidado em termos de solução

integrada, o que é um problema"
João Carlos Giampietro, da Credigy

compartilhamento dos dados; custos
aceitáveis; proteção dos investimentos



gerenciados de recebíveis. A Hyperion
comprou a Brio e a Business Object
incorporou a Crystal, por exemplo,
ambas para oferecer ferramentas de
query e report. Porém, somente em
janeiro a BO conseguiu lançar uma
versão de produto dissociada do
nome Crystal.

Porém, mesmo antes da
incorporação, a companhia vinha
conquistando posições pela facilidade de
uso das suas ferramentas. Mareia
Mônaco Jyo, gerente de sistemas de
informação da operadora de TV por
assinatura Sky, conta que quando
analisou ferramentas de BI, em 2000,
ficou entre o ambiente Brio e Business
Object, optando pelo BO por este
apresentar uma interface mais amigável.
"Começamos, na verdade, com a solução
da Informática, hoje Power Center, mas o
preço era muito alto. Era uma solução
que precisava de patrocínio forte, apesar
de ser do tipo vale quanto pesa. Foi uma
escolha pela extração, transformação e
consolidação (ETL) e também pela
facilidade do ambiente", declara a
executiva.

A vantagem da BO, segundo ela, foi a
fácil adaptação ao banco de dados
Oracle, que foi mantido. O BI da Sky tem

dupla função: análise do cliente; e
comercial (visão de como estão as
vendas). "Agora estamos desenvolvendo
o módulo financeiro", revela Mareia, ao
dizer que o "plus" interessante é a
integração do datawarehouse com o
database marketing. As duas soluções
são integradas para definir campanhas e
ações de marketing mais aderentes à

demanda do cliente, o que traz diferencial
em todas as ações.

GOL DE PLACA
O BI da companhia atende a níveis

táticos e operacionais. A Sky tem mil
funcionários (contanto com a central de
atendimento) e 800 mil assinantes.
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o sistema da Business Object, porém
cerca de 56 desses realmente fazem uso
em larga escala. "Ganhamos muita
agilidade com este ambiente, porque o
desenvolvimento, análise e report das
informações deixaram de ser
centralizados. Hoje, o que fazemos em TI
é atualizar o banco de dados todos os
dias, às 8h30", conta.

De acordo com Mareia Mônaco, a
agilidade conquistada com o sistema tem
reflexo direto nos negócios, ou seja, se os
usuários não puderem avaliar em tempo
real os números de habilitação, churn e
vendas de produtos como o Brasileirão,
além de outras variáveis, "eles ficam
malucos". Entre 2000 e 2004, a Sky
investiu US$ 1,4 milhão em BI -
consultoria, hardware e software. O
retorno deste montante não foi medido
em números absolutos, no entanto, a
avaliação feita internamente é que: sem o
BI a realidade seria outra. "O pessoal de
DWM e BI diz que esta ferramenta é o
diferencial, principalmente na área de
atuação da empresa, que sofre com a
constante queda do número de
assinantes".

A percepção da Sky ganha maior
dimensão quando colocada ao lado dos
resultados da pesquisa feita pela IDC no
ano passado, e apresentada em evento
na segunda semana de maio. Até 2003,
o grande motivador para o investimento
em Business Intelligence foi o aumento
da satisfação e retenção do cliente,
explica Bruno Rossi, gerente de pesquisa
na área de software. Do ano passado
para cá, este posicionamento mudou
para aumento das vendas e receitas,
como fez a Net que precisava conhecer
o perfil dos seus clientes para lançar
novos produtos e ampliar a oferta de seu .
portfólio. "Em seis meses já tínhamos
resultados para apresentar às áreas de
marketing e finanças", comemora Lina
Takai, gerente de TI ca companhia. Algo
como 49% das empresas
relataram à IDC que
investirão em BI e em
BPM (Business Process
Managament).

Essa segunda sigla,
aliás, é a grande aposta
do SAS e outras
empresas que brigam
pela liderança do setor, e
vêm revolucionando o
discurso comercial ao
oferecer solução para os
problemas das empresas
e não simplesmente uma
ferramenta tecnológica ou

pacote integrado de produtos. "O BI
evoluiu de uma forma que hoje pode
significar coisas diferentes. É uma
questão de saber o quê o cliente precisa,
e endereçar esta necessidade", ensina
Fernando Corbi, diretor geral da
subsidiária brasileira da Business Object.
Com aquisição da Chrystal, a companhia
saltou de um faturamento de US$ 561
milhões para US$ 925 milhões,

Já o SAS, segundo Fernando Feltrin,
gerente do escritório local, utiliza o

arsenal tecnológico para
oferecer soluções, ou seja,

não foca em ETL (extração,
transformação e carga),
geração de relatório, ou
algo do gênero.
"Identificamos o
problema de negócio,
sem nos preocupar com
a tecnologia em si.
Estamos mudando um

pouco o discurso em
relação ao mercado, que

foca em ferramenta", avisa o
executivo. Trata-se da análise
do negócio - tendências de

mercado, análise da vertical e proposição
de melhorias. "Nossa abordagem está
mais para business advisor do que
fornecedor de solução", acrescenta
Feltrin, completando que este modelo, de
foco no problema de negócio com
proposta de melhoria, torna secundária a
questão do custo das soluções.

Ao apostar na modularidade para
reduzir o impacto inicial do preço nos
novos ambientes de BI corporativos, a

O GARTNER INFORMA QUE A TAXA DE
CRESCIMENTO ANUAL DAS VENDAS
DE BI SERÁ DE 8,6% ATÉ 2006

justamente porque ampliou seu portfólio
de produtos, em especial com o sistema
de query, e passou a endereçar a
integração do ambiente de inteligência
corporativa. "A visão da BO é a
integração de forma a atender a todas as
necessidades do cliente. A diferença
neste mundo de BI está nas empresas
que podem oferecer uma resposta
única e aquelas que não podem",
decreta Corbi.

Microstrategy alerta que são poucas as
empresas que começam projetos deste
gênero totalmente seguras de seus
objetivos e resultados. Este modelo
permite a aquisição de partes da solução
ou um pacote mais "magro" para,
posteriormente, avançar para um
ambiente mais complexo, quando o
preço deixar de ser visto como
investimento. Isso
também porque, assim como nos
projetos de ERP (enterprise resource
planning), o custo da plataforma de BI
gira entre 20% e 25% do preço total do
projeto, sendo o restante aportado em
máquinas, consultoria e ajustes do
ambiente para recebimento do BI.

"O ROI pode ser medido de duas
formas: ganha mais ou deixa de gastar. A
GVT fez um investimento de R$ 300 mil a
R$ 400 mil no projeto inicial e teve
economia anual de R$ 3 milhões de reais.
Deixou de gastar com a empresa que
fazia a limpeza e mesmo na atualização
dos dados", conta Flávio Bolieiro, diretor
geral da Microstrategy. Ricardo Marques,
diretor de consultoria da Extend ensina
que o ROI não é visualizado de imediato
ou em curto prazo, porém tarefas que
antes do ambiente de DW e BI exigiam
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exercício complexo, passam a ser feitas
com maior naturalidade. "Como na
Siciliano, que demorava 4 meses para
fazer um relatório que hoje é feito em
uma semana", indica.

LUCROS À VISTA
A Redecard se inclui no time das

empresas que já conseguem calcular
ganhos com o ambiente instalado em
2000. "No ano passado, ganhamos em
produtividade e melhoria de processos
quatro vezes o que foi investido em 4
anos (entre 2000 e 2004)", comemora
Victor Esteves, diretor de inteligência de
negócios da Redecard. A companhia
desenvolveu, em 1999, um projeto-piloto
e contratou Esteves para fazer do
ambiente uma ferramenta corporativa,
adequada aos padrões de segurança da
empresa. O primeiro passo foi transferir
as informações coletadas no projeto-
piloto para o banco de dados padrão da
empresa dando, assim, condições de
acesso a todos os usuários, que podem
checar informações a partir de soluções

da Microstrategy e dos aplicativos
desenvolvidos no banco de dados SQL,
da Microsoft.

Esteves vê cinco características
importantes neste ambiente: Web,
processamento central, granularidade,
custo e suporte técnico. "O
processamento feito no servidor e não nas
estações de trabalho reduz muito o custo
de manutenção dos microcomputadores,
uma vez que a empresa possui mais de
20 filiais, todas com pessoas de negócio
atuantes", relata o diretor de inteligência.
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Redecard montou seu projeto de BI
considerando que o usuário passará a
solicitar dados diretamente ao servidor
central, que roda o banco de dados
Sybase IQ, hoje com 300 GB, e,
posteriormente, tratará as informações da
maneira que lhe for mais conveniente.

Também cliente Sybase, mas
utilizando ferramentas da Business
Object, a Secretaria da Fazenda de São
Paulo (Sefaz-SP) iniciou a evolução do
ambiente de datawarehouse, agora com
ferramentas de modelagem analítica e
ODS (Operational Data Store). "Vamos
segmentar a utilização do

datawarehouse, que será mais
multidimensional", explica Edson Gustavo
de Souza, gerente do ambiente de
analise e cruzamento da secretaria
tributária. No ambiente ODS, os dados
são consolidados mais próximo de onde
se faz a carga, feita quinzenalmente, e
com latência menor, o que dá agilidade
ao usuário que depende de informações
dispersas em três ou quatro ambientes.

O recurso também reduz impacto nos
bancos operacionais, a carga na rede e o
tempo de busca e carga da informação.
"Havia tendência de buscar informação
no DW, o que gerava sobrecarga do
ambiente, que precisa trabalhar com
informações mais sumarizadas para
melhorar a performance", defende
Gustavo de Souza. Para análise e
visualização das informações, a Sefaz

utiliza as ferramentas de OLAP
(online analytical processing) da

Business Object (BO) e, para
relatórios pré-formatados, o

Websphere, da IBM, no
ambiente de portal.
"Vamos comprar uma
ferramenta de ETL
(extração, transformação
e carga), mas o
fornecedor está sendo
analisado. Ainda estamos

desenhando os benefícios
da ferramenta", diz.

O datawarehouse da
Sefaz permite que

aproximadamente 2 mil fiscais
acompanhem um número maior de
empresas, gerindo processos econômico-
fiscal. As ações preventivas geram
ganhos de arrecadação diferentes do
auto de infração. O que,
segundo Souza, pagam de longe os
investimentos de R$ 6 milhões iniciais
feitos em dois anos, compondo:
consultoria, hardware e software de
banco de dados - IQ; visualização - BO;
portal - Webphere; com financiamento
pelo Projeto Profis - parceria da
Secretaria da Fazenda com o Banco
Inter-americano de Desenvolvimento.
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