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slogan é: "o fast food
equivalente a um f i l -
me ruim".E é dado por um
grupo de saúde e nutrição. Até
mesmo o The New York Times
preparou um editorial para tais ex-
cessos. The Monster Thickburger,

o último pièce de résistance da re-
de de fast food Hardee's, consiste em:

• Dois bifes grelhados 100% Angus, cada
um pesando cerca de 150 gramas

• Três fatias de queijo cheddar
• Quatro tiras crocantes de bacon
Tudo isso coberto com uma porção de maionese que
desliza sobre um tostado e amanteigado pãozinho.

O Monster Thickburger alcança a escala surpreen-
dente de 1.420 calorias em 107 gramas de gordura que
entopem qualquer artéria. Provavelmente se trata do
hambúrguer mais gorduroso do planeta. "E vende mui-
to", diz Jeff Chasney, CIO e VP executivo de planeja-
mento estratégico da CKE Restaurants, a empresa pro-
prietária que opera o Hardee's.

Você pode achar que a CKE pensou duas vezes em
continuar com esta iguaria em meio à obsessão nacio-
nal contra o crescimento da epidemia da obesidade. Mas
a CKE foi capaz de distribuir seu Monster Thickbur-
ger por todo os EUA no dia 15 de novembro de 2004,
com tanta confiança (se não imprudência) que o públi-
co o receberia de bocas abertas por causa dos insights da
empresa adquiridos com o seu sistema de business in-
telligence. O BI se refere à variedade de aplicações de
software que analisa os dados da organização e extrai
insights úteis. O BI como disciplina é feito de muitas
atividades relacionadas, incluindo data mining, proces-
samento analítico online, querying e relatório.

A CKE usou seu sistema de BI, conhecido dentro da
empresa como CPR (CKE Performance Reporting),
para monitorar o desempenho de seu grande e mau
hambúrguer nos mercados em teste. Especificamente,
a CKE usou o BI para ver se o hambúrguer estava de
fato contribuindo para o aumento das vendas nos res-
taurantes ou se estava canibalizando outros hambúr-
gueres menores. A empresa queria avaliar se o aumen-
to nas vendas com o hambúrguer fazia
a relação custo/produção valer a pena.
A CKE utilizou o software para estu-
dar uma variedade de fatores: menus, o
custo de produção de um Monster
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Thcikburger, a média de volume por unidade do Thick-
burger comparado com outros hambúrgueres, lucros
brutos e total de vendas para cada uma das lojas em tes-
te, além da contribuição que cada item do menu (in-
cluindo o Monster Thickburger) teve no total de ven-
das. Pelo fato do produto superar as expectativas nos
mercados em teste, a empresa decidiu lançar o produ-
to por todo o território nacional e investir por volta de
7 milhões de dólares em campanhas de marketing. O
CPR deu a confiança que a empresa necessitava para
lançar o hambúrguer e para se assegurar que os dóla-
res investidos não seriam desperdiçados.

E, de fato, tem sido um sucesso sem igual: as vendas
continuaram a superar as expectativas geradas em de-
zembro de 2004. As vendas nas lojas Hardee's abertas
há pelo menos um ano subiram até 5,8 % em dezem-
bro. "O Monster Thickburger foi responsável direto
por boa fatia deste crescimento", diz Brad Haley, vi-
ce-presidente executivo de marketing da empresa.

As redes de restaurantes como a Hardee's, Wendy's,
Ruby Tuesday, T.G.I. Friday's e outras adotaram am-
plamente o software de BI. Muitas destas grandes ca-
deias usam BI há dez anos, segundo Cris Hartmann,
diretor estratégico de tecnologia da HVS Internatio-
nal, uma consultoria de restaurantes. Eles utilizam BI
para as decisões estratégicas. E também para assuntos
táticos como renegociar contratos com fornecedores
da indústria da alimentação e identificar oportunida-
des para melhorar processos ineficientes. Pelo fato de
as redes de restaurantes serem tão dirigidas por ope-
rações e por BI ser vital para ajudá-las em seus negó-
cios, elas estão no grupo de elite das empresas em to-
das as indústrias que realmente conseguem extrair o
valor real destes sistemas. Quer a prova?

O Carlson Restaurants Worldwide, a empresa pri-
vada que opera o T.G.I. Friday's e Pick Up Stix Res-
taurants, economizou 200 mil dólares por renegociar
contratos com fornecedores com base nas discrepân-
cias entre os preços de contrato e os preços que os for-
necedores estavam realmente cobrando. O sistema de
BI da Carlson, que na época era da Cognos, tinha iden-
tificado estas discrepâncias. Os lucros e faturamento
do Ruby Tuesday cresceram pelo menos 20% ao ano
como resultado do desenvolvimento da rede com ba-
se nos insights oferecidos por sua infra-estrutura de

BI, que está baseada em Oracle, fer-
ramentas analíticas da Cognos e Hype-
rion, além de ferramentas de repor-
ting da Microsoft.

O software CPR ajudou a CKE, que
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estava à beira da falência há cinco
anos, a aumentar as vendas com res-
taurantes em mais de um ano, redu-
zir seus gastos gerais e até obter lucro
em 2003. Um sistema proprietário fei-
to em casa, o CPR consiste de um ban-
co de dados Microsoft SQL Server e
usa ferramentas de desenvolvimento
Microsoft para descrever e mostrar as
informações analíticas. Em junho de
2003, a Wendy's decidiu aceitar car-
tões de crédito nos restaurantes com
base na informação que adquiriu dos
seus sistemas de BI, que incluem os
softwares IBM DB2 OLAP, servido-
res Compaq e IBM, bancos de dados
da Hyperion e Oracle, ferramentas
Cognos e softwares da Crystal Deci-
sions e Arcplan. Por causa da decisão,
os restaurantes Wendy's aumentaram
bastante as vendas. "Clientes que usam
cartão de crédito gastam, em média,

35% mais por pedido do que os que
usam dinheiro vivo", diz o vice-pre-
sidente executivo e CIO John Deane.

O sucesso destas redes de restau-
rantes é incomum se considerarmos
a indigestão em que outras empre-
sas de outras indústrias tiveram com
suas iniciativas de BI. "A maioria
das implementações de BI cai no
meio do caminho em direção ao su-
cesso", diz Ted Friedman, um ana-
lista do Gartner, uma influente con-
sultoria americana. As redes de res-
taurantes utilizam efetivamente o
BI e conseguem perceber o valor nis-
to por uma variedade de razões, se-
gundo Hartmann. Pelo fato de a in-
dústria ser tão competitiva, elas têm
de ser ágeis, por isso estão acostu-
madas à mudanças rápidas. E tam-
bém, suas iniciativas de BI estão ali-
nhadas com suas estratégias de ne-

gócios e no aperfeiçoamento das
operações e do botton line.

E mais: elas encontraram manei-
ras de ir ao encontro das três maio-
res barreiras para o sucesso do BI: ter
de se livrar das volumosas quantida-
des de dados irrelevantes, baixa qua-
lidade de dados e resistência de usuá-
rios. "Se você está apenas apresen-
tando informação que seja interes-
sante, mas não evoca uma decisão ou
impõe conhecimento importante, en-
tão não vale a pena", diz Chasney.
"Você precisa focar no que é realmen-
te importante para a sua empresa",
explica o executivo da CKE.

Na Ruby Tuesday — como na
maioria dos restaurantes e, obvia-
mente, na maioria das empresas —
vendas, produtos e serviços são as
alavancas mais importantes neste
negócio. Então, quando o sistema
de BI da empresa identificou que
um restaurante na cidade de Knox-
ville estava indo mal das pernas,
exatamente o mesmo sistema foi
utilizado para chegar aos proble-
mas específicos e determinar as
ações corretivas. O software de BI
da empresa indicou que os consu-
midores estavam esperando mais
que o normal pelas mesas e pelos
pedidos. E esta era uma receita pa-
ra que os clientes ficassem insatis-
feitos, e claro, diminuir as vendas.
A direção na matriz da empresa
queria saber exatamente o que es-
tava errado. O staff era o ideal? O
problema estava com o pessoal da
cozinha, um garçom, um gerente
assistente, o gerente geral - ou al-
go além do controle da empresa,
como a localização?

Os diretores utilizaram as ferra-
mentas de BI para estudar os custos
da comida. Altos custos com comi-

Deane, CIO do Wendy's: BI revelou que clientes
gastam 35% mais usando cartão de crédito



Dicas para o BI certo
Analisar como os executivos
tomam decisões.

Considerar o que os
executivos da informação
precisam para facilitar tomada
de decisões precisas e rápidas.

Prestar atenção na
qualidade dos dados.

Destacar métricas de
desempenho que são mais
relevantes para o negócio.

Oferecer o contexto que
influencia as métricas
de desempenho.

Levar em consideração os
sentimentos dos usuários e
direcionar suas preocupações
em primeiro plano.

da deveriam indicar cozinheiros trei-
nados inadequadamente, que esta-
vam desperdiçando a comida antes
de conseguir acertar no prato - o que
deve ter contribuído para as esperas
mais longas. Mas o custo com a co-
mida era normal. Avaliaram o tem-
po que levava para uma mesa mu-
dar de comando, usando o sistema
de BI para calcular o tempo em que
um garçom começava a servir uma
mesa desde o ponto da venda até a
hora em que o cliente pagava a con-
ta. Nick Ibrahim, vice-presidente e
CIO da Ruby Tuesday, diz que a
média de tempo que um cliente le-
va para pagar a conta e abrir espaço
para um próximo leva 45 minutos.
Então, se a empresa vê que o siste-
ma de BI indica que o tempo médio
é de 55 a 60 minutos para fechar a
conta em um restaurante em parti-
cular, as pessoas não estão sendo ser-
vidas tão rapidamente quanto deve-
riam (o problema raramente é por
causa da demora das pessoas em co-
mer suas refeições, especialmente se
os funcionários levam 55 minutos
para fechar a conta).

A conclusão com base nesta infor-
mação e na visita ao restaurante foi
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Ibrahim, CIO do Ruby Tuesday: reestruturação
da cozinha com a ajuda da ferramenta de BI

que a longa espera era por causa uma
demanda maior. A área tinha passa-
do por um boom económico e o res-
taurante estava com sua capacidade
total. A empresa fez mudanças no
layout da cozinha, na estocagem da
comida e na localização dos cozinhei-
ros que facilitaram o acesso à comi-
da e aos equipamentos que eles pre-
cisavam para produzir os pratos com
mais rapidez, para ter mais volume
de clientes no restaurante e conse-
qiientemente aumentar as vendas.
As mudanças aumentaram a circu-
lação de clientes em 10%, diminuin-
do o tempo de espera.

Os insights são a carne;
os dados o relish

O problema com tantas ferramen-
tas de BI, diz Chasney, é que elas não
são diferentes do padrão corporativo
das ferramentas de reporting, que ba-
tem os dados como chantilly e não ofe-
recem informações que os executivos
possam degustar. Se as empresas real-
mente querem obter valor com o BI,
segundo ele, precisam de um sistema
que ofereça insights e não apenas
montanhas de dados. "Não há nada
pior que um sistema de business in-
telligence que relata mudanças sema-
nalmente", diz o executivo. "Porque
estes sistemas não oferecem qualquer
contexto, como quais fatores estão in-
fluenciando tais mudanças. Sem o
contexto, você não sabe se os dados
são bons ou não; isto é inútil."

Chasney sugere às empresas que
primeiro analisem a maneira de se
tomar decisões e considerem a infor-
mação que os executivos precisam
para facilitar tomada de decisões mais
rápidas e confiáveis, bem como sa-
ber de que maneira eles preferem
que a informação seja apresentada

(por exemplo, como um relatório,
uma tabela, online, hard copy).

Quando Chasney começou a
construir o CPR em 2000, ele per-
guntou ao CEO da empresa e aos
executivos de três redes de restau-
rantes da CKE — Hardee's, Carl's
Jr. e La Salsa Fresh Mexican Grill
- quais informações eram as mais
importantes em seus esforços para
conduzir a empresa. O CEO que-
ria saber o que causava as mudan-
ças nas vendas. Os outros queriam
algo que indicasse oportunidades
de negócios que eles pudessem
aproveitar e também indicadores
sobre quais restaurantes não esta-
vam indo bem. As discussões ensi-
naram Chasney que o sistema de BI
precisa focar nos indicadores mais
importantes da empresa - incluin-
do vendas e custo de vendas; exce-
ções, como as áreas da empresa que
estão afetando outros segmentos; e
futuras e históricas tendências - se
elas podem oferecer algum valor à
empresa. Os bons sistemas de BI
também precisam oferecer contex-
to. Não é o bastante relatar as ven-
das comparativas de ontem com as
de um ano atrás no mesmo dia, diz
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Principais "Fabricantes de BI
1. Business Objects
(www.businessobjects.com.br)
A Business Objects agregou o BI à sua carteira de produtos quando
comprou a Crystal Decisions em 2003. Sua plataforma de BI é a Bu-
sinessObjectsT XI, voltada para relatórios, consultas e análises, ge-
renciamento de desempenho e integração de dados.

2.Cognos
(http://www.cognos.com/latin/br/products/index_p.html)
A Cognos aposta na oferta de soluções de CPM (Corporate Perfor-
mance Management) para melhorar a performance empresarial. O
conceito envolve planejamento e monitoramento via scorecarding,
com o uso de software de BI.

3. Hyperion
(www.hyperion.com)
A Hyperion combina um conjunto de aplicações interoperáveis com uma pla-
taforma de BI, baseada em Web, para criar soluções de BPM (business per-
formance management). O BPM tem por objetivo aliar análise e compartilha-
mento de informações, proporcionados pelo BI, aos processos e regras de ne-
gócios que promovem a colaboração em uma companhia.

4. Information Builders
(www.informationbuilders.com)
A Information Builders tem como bandeira o WebFOCUS, suite integra-
da de BI que oferece acesso a fontes de dados diversificadas e roda em
múltiplas plataformas. Por ser flexível, a arquitetura do produto garante
interoperabilidade em diversos ambientes, diz a companhia.

5. MicroStrategy
(www.microstrategy.com.br)
As soluções da MicroStrategy envolvem tanto a parte analítica (de
query & report à análises complexas) como módulos para atender a
questões pontuais, a exemplo de automação de vendas, análise de
tráfego na web, CRM, balanced scorecard, RH e análises financeiras.
A nova versão da plataforma MicroStrategy é a 8.

6. Microsoft
(www.microsoft. com.br)
A Microsoft não fica de fora desse mercado: no começo do ano passa-
do, lançou serviços para desenvolvedores de reporting e análise com
base .Net, como os softwares Axapta, Navision e Salomon, pertencen-
tes à linha Microsoft Business Solutions for Analytics.

7. Oracle
(www.oracle.com.br)
O Oracle Business Intelligence 10g é uma plataforma referência de BI.
É o primeiro banco de dados planejado para grid computing, conceito
que a fornecedora divulga como uma das maneiras mais flexíveis e
económicas para gerenciar os dados corporativos.

8. SAS
(www.sas.com.br)
As soluções de BI e aplicativos analíticos do SAS têm por objetivo
responder questões estratégicas por meio de uma visão de toda a em-
presa, incluindo comportamento de clientes, gastos com fornecedores,
retenção de funcionários e desempenho financeiro.

Chasney. Eles precisam explicar
quais os fatores que influenciaram
as vendas de ontem ser X e a do
mesmo dia, um ano atrás, ser Y.

A chave para os insights precisos
dos sistemas de BI são os dados pa-
drões. "A qualidade de dados ainda
permanece um assunto ignorado em
BI, mas massivo," diz Friedman,
analista do Gartner. As falhas conti-
nuam por causa da falta de atenção
dada à qualidade de dados - o com-
ponente mais fundamental de qual-
quer tentativa de BI. São as bases pa-
ra o insight. As empresas têm de ter
seus dados e warehouses em bom
funcionamento antes que possam co-
meçar a extrair e atuar nos insights.
Se não, as operações ocorrerão com
base em informações imperfeitas.

Ibrahim, da Ruby Tuesday, acon-
selha as empresas a desenvolver pla-
nos que mostram o que será feito com
os dados assim que eles são adquiri-
dos, como prática para evitar dados
redundantes e métodos para organi-
zá-los de maneira que faça sentido à
empresa. Por exemplo, a Ruby Tues-
day organiza seus dados em três ca-
tegorias — vendas, trabalho e custos
com comida - que acabam sendo cha-
ve propulsora do negócio. Desta for-
ma, as informações sobre quais pro-
dutos estão vendendo não se mistu-
ram com trabalho e vice-versa.

Sabendo que a chave para utilizar
a informação para aperfeiçoar as to-
madas de decisões é assegurar que os
dados transacionais coletados no mo-
mento da venda sejam consistentes
e precisos, Ibrahim padronizou to-
dos os restaurantes da empresa (700
neste momento), incluindo as fran-
quias, em uma plataforma comum
em 2001. Ele também mudou para
um servidor SQL da Microsoft e ban-
cos de dados de arquitetura aberta
da Oracle e Sybase, que facilita para
os analistas de negócios conseguir os
dados que necessitam.
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