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Intelligence (BI) amadureceu
muito nos últimos dez anos. Ê a tecnologia
que mais cresce no mercado de ferramentas analíticas,

ao lado do Business Process Management (BPM). Em
2006, o BI vai ocupar novamente um lugar de destaque na lista das

dez maiores prioridades para investimentos de CIOs de todo o mundo. Em 2005, foram
investidos nessa tecnologia 6% mais do que em 2004, de acordo com pesquisa do Gartner, e a tendência é
manter o crescimento para este ano. Isso porque os CIOs, segundo apurou o instituto, acreditam fortemen-
te que o BI, combinado com melhorias nos processos de negócios, representa a maior contribuição que a
área de TI pode dar para a expansão do negócio. Mas BI não é necessariamente uma novidade no mundo da
TI. Então por que os CIOs ainda falam em sair do zero com essa tecnologia? Afinal, as corporações já evo-
luíram muito nos seus processos de tomada de decisão, certo? Errado. De uma forma geral, as organizações
que investiram em BI não estão tomando decisões melhores do que tomavam há cinco anos.
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O balde de água fria quem joga é o vice-presi-
dente mundial de pesquisas do Gartner, Frank
Buytendijk. Ao analisar uma pesquisa feita com
l 300 CIOs de mais de 30 países, Buytendijk
constatou que a tecnologia está, sim,
debaixo dos holofotes devido a fatores
diversos, como pressão por redução de
custos, retorno de investimentos e
compliance. Mas concluiu também
que na maior parte das empresas seu
uso ainda não evoluiu do estágio táti-
co para o estratégico. Há quem pense
da mesma forma entre os fornecedo-
res. "As empresas investem milhões
em inteligência do negócio, mas são
poucas as que a disponibilizam a in-
formação de forma correta, num nível
estratégico para seus reais tomadores
de decisão. A maior parte dos consu-
midores ainda não é formada por usuários analí-
ticos e a interface é mais reativa do que proativa"
diz Valdeni Novaes, diretor de negócios da Cog-
nos, fornecedora de BI e Corporate Performance
Management (CPM). De acordo com Novaes, o
parque instalado de BI no Brasil ainda está, em

sua maior parte, como começou, ou seja, consti-
tuído de ferramentas tradicionais OLAP. "Ainda
são poucas as empresas em que o gestor, princi-
palmente o que participa do planejamento estra-

tégico, conta com recursos que lhe
dêem as respostas rápidas de que pre-
cisa, como painel com métricas de de-
sempenho apresentadas de maneira
gráfica e amigável, e ainda assim ana-
lítica", afirma Novaes.

As barreiras que impedem o aprovei-
tamento da tecnologia em toda a sua
potencialidade são de natureza variada.
Para começar, muitas empresas desen-
volveram seu data warehouse com
pouco ou nenhum envolvimento das
áreas de negócios. Muitas ainda en-
xergam BI e BPM apenas como ferra-
mentas de responsabilidade da área

de TI. "Iniciativas isoladas da tecnologia ainda são
o erro mais comum, assim como acreditar que é
possível comprar inteligência. BI não se compra,
ele é feito dentro da corporação", diz Flávio Boliei-
ro, diretor-geral da MicroStrategy do Brasil, for-
necedora especializada em BI.



EMÍLIO VIEIRA,
DA AGF> portal

consolida os resultados
de todas as operações
latino-americanas do
grupo e disponibiliza

informações para
a tomada de decisão

Outro erro comum nas empresas é considerar que
a simples adaptação de velhos relatórios ao ambien-
te de BI, reduzindo seu tempo de geração, é sinônimo
de retorno do investimento. "O valor do BI não está
nisso. Está nos profissionais, na forma como eles
usam a tecnologia e na existência de aplicações cor-
porativas que permitam o cruzamento de dados de
áreas diferentes", afirma Bolieiro.

> O desempe-
nho de sistemas de BI também pode ser emperra-
do por questões relacionadas com os dados do da-
ta warehouse. De acordo com o Gartner, as corpo-
rações simplesmente se esquecem de verificar a
qualidade dos seus dados, dirigindo todo o foco
para identificação, extração e carga das informa-
ções. O resultado pode ser dramático, como
apontam as estimativas do instituto: por volta de
2007, nada menos do que 50% dos projetos de
data warehouse no mundo apresentarão resulta-
dos limitados (ou simplesmente fracassarão) de-
vido exclusivamente à falta de atenção da compa-
nhia à questão da qualidade dos dados.

Os especialistas insistem em outro ponto, a inte-
gração, para que um projeto de BI tenha sucesso.
"Muita coisa mudou nesses dez anos de vida do BI,
menos o desafio da integração de dados" diz Valsoir
Tronchin, gerente-geral da Sybase Brasil, empresa
especializada no gerenciamento de informações e
aplicações móveis. Além disso, há ainda o "pecado
original" do BI, que é a prática das uni-
dades de negócios desenvolverem
suas próprias ferramentas, geran-
do um cenário com duplicidade
de esforços, custos altos e ine-
ficácia de resultados.
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Inteligência

A boa notícia é que isso tudo está mudando —
e para melhor. Além das projeções de cresci-
mento da adoção do Business Intelligence, os
especialistas afirmam que a maturidade alcan-
çada pela tecnologia vem alterando sensivel-
mente a forma como é vista pelas empresas. Ás
companhias se sentem mais confortáveis na
hora de investir em novas soluções ou avançar
um nível no terreno da inteligência de negócios.

Nesse rastro, cresce o número de corporações
que, depois de começarem seus projetos de forma
tímida, departamental, agora investem no chama-
do BI corporativo, que atravessa toda a organiza-
ção, cruzando dados dos mais variados setores.

"Há uma busca por padronização, redução de
custo de propriedade (TCO) e integração de siste-
mas e ferramentas diferentes. É um desafio consi-
derável. Mas, quando vencido, elimina o cenário
em que cada área da empresa conta com sua pró-
pria ferramenta de BI e simplesmente não conse-
gue enxergar as demais" diz Luiz Fernando
Amancio, diretor de alianças e canais da Hyperion,
fornecedora de software de BPM e BI.

O movimento de consolidação das soluções de
BI é expressivo o suficiente para se destacar em
projeções de mercado. É a mais forte tendência no

Sopa de letras
BAM e BPM são conceitos mais focados na gestão interna, enquanto o BI olha para
fora da empresa, em especial para o cliente. Confira as fronteiras e funções do BPM e BAM

> BAM [Business Activity Monitoring] - Criada pelo
Cartner, a sigla se refere à tecnologia que foca o
conhecimento instantâneo do que acontece na empresa.
Prove acesso em tempo real, por meio de painéis, a
indicadores de performance. Promete aumentar a
velocidade e a eficácia dos negócios, oferecendo uma visão
ampla das atividades da empresa. Capta os dados de
múltiplos sistemas internos e externos.

> BPM (Business Performance Management) - Sigla
criada pelo Meta Group, faz a ponte entre as informações
colhidas pelo BI e os indicadores financeiros e as metas
de desempenho da corporação. Surgiu como evolução
do BI e é implementada em empresas que já consolidaram
seus sistemas transacionais e contam com pacote integrado
de BI. A tendência é que o BI se torne parte integrante da
arquitetura de BPM.
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país, ao lado da integração das ferramentas tradi-
cionais de BI e dos produtos de data warehouse
com acrônimos que surgiram como complemento
ou evolução natural da inteligência do negócio,

como BPM e BAM.
"Os relatórios gerados

em diferentes áreas de
negócios serão integrados
e padronizados, para dar
uma visão completa e
única da corporação. E o
BPM, tendo o BI como
componente crítico de sua
arquitetura, será verticali-
zado e transformado em
aplicação de missão críti-
ca", afirma Bruno Rossi,
analista da IDC Brasil.

Mas isso tudo é futuro.
Por enquanto, os investi-

mentos em BI no Brasil ainda estão voltados, em
sua maior parte, para ferramentas tradicionais,
como geradores de relatórios, constata a IDC

Brasil. Mas o aumento da fatia de data warehouse
no mercado local de BI (para 18%) é uma prova de
que, no terreno da consolidação de bancos de
dados, as coisas estão aceleradas. "É inegável que
o BI e o BPM vêm atraindo cada vez mais a aten-
ção das empresas no país, ganhando popularidade
inclusive entre pequenos e médios negócios, que
iniciaram adoção de soluções em 2005", diz Rossi.

Essa popularização também começa a ser expe-
rimentada no interior das empresas. Histori-
camente restrita à alta administração e aos analis-
tas mais habilitados, o BI começa a se alastrar
pelos demais níveis da organização, empurrado
por avanços tecnológicos, interfaces simplificadas
e preços mais acessíveis. "Nunca foi tão barato
processar e analisar um byte de informação nes-
ses dez anos em que o BI está no mercado", afirma
Valsoir Tronchin, da Sybase Brasil.

Quem saiu na frente já está colhendo os frutos.
Ê o caso das empresas de telecomunicações, que
estão entre as que apresentam o nível mais madu-
ro no uso de ferramentas de BI, segundo Fernando
Corbi, diretor-geral da Business Objects, líder



mundial desse setor, de acordo com a IDC.
Segundo Corbi, nas operadoras de telecom brasi-
leiras a inteligência do negócio cobre praticamen-
te todas as áreas. "Elas utilizam aplicações de data
base, marketing, CRM, rentabilidade, call center e
finanças, entre outras, e também vêm investindo
em projetos de performance management, por
meio da criação de painéis de controle para áreas
de finanças, marketing e rentabilidade", diz Corbi.

X A inteligência
móvel, distribuída por meio de dispositivos
wireless, é outra importante tendência nessa
área, impulsionada pela proliferação de redes
locais, aumento nas taxas de transmissão de
dados e convergência tecnológica. Corbi diz que
a tecnologia já existe e está consolidada.
Permite, por exemplo, que o usuário, por meio
de um PDA ou celular conectado a uma rede
Wi-Fi, acesse informações do sistema de BI a
partir de qualquer lugar. "Um executivo em
trânsito pode ser informado automaticamente
pelo sistema de BI, pelo PDA ou o celular, que o
cliente que iria visitar cancelou o pedido.
De onde ele está, pode disparar uma série de
ações que envolvem outras pessoas, iniciando
um processo de colaboração", afirma Corbi.

É um mérito inegável que as empresas estejam
reconhecendo cada vez mais o valor estratégico
das informações e se empenhando para ter
padronização e consolidação de suas infra-
estruturas de BI e data warehouse. Mas vale o
alerta dos especialistas: quando se trata de BI, é
fácil falar e difícil fazer. O Gartner, por exemplo,
alerta que as barreiras política e organizacional
podem ser até mais desafiantes do que as ques-
tões tecnológicas. Para quem está estreando
nessa área, o instituto de pesquisa dá um con-
selho extra: nem sempre o fornecedor de apli-
cações corporativas tem a melhor solução,
mesmo que represente economia na hora da
aquisição. Comparar a solução de BI do seu for-
necedor de aplicação empresarial com a de um
fornecedor especializado é uma forma de evitar
o que o Gartner considera uma das mais impor-
tantes falhas fatais do BI.
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BI é diferencial
competitivo no

Unibanco
Inteligência do negócio não é novidade no Uni-

banco, um dos maiores bancos privados do país.
Há pelo menos sete anos, a equipe de TI da insti-
tuição se debruça sobre projetos e modelos para
consolidar um ambiente eficaz de armazenamen-
to e manipulação de dados. O diretor de TI do
Unibanco, Alexandre Vasconcellos, ressalta que a
essência de um projeto de BI bem-sucedido ê uma
boa arquitetura de dados,
além de uma definição pre-
cisa sobre o que se quer e
para o que se quer. "Quem
não sabe que tipo de infor-
mação quer tudo pede, e is-
so pode afetar negativa-
mente tanto os resultados
quanto os custos da solu-
ção", afirma Vasconcellos.

O modelo de BI do Uni-
banco foi contratado junto à
IBM. A instituição conta
com um data warehouse de
15 terabytes e uma base de
usuários que já soma 300
analistas e tomadores de decisão. Para a obtenção
de análises e respostas rápidas, são utilizadas fer-
ramentas Brio (hoje incorporadas à solução da
fornecedora Hyperion) e Cognos. "São soluções
similares, que dão uma visão em cubos e permi-
tem consultas de maneira muito fácil, porque são
pré-formatadas" diz Vasconcellos. "O banco tam-
bém utiliza uma terceira ferramenta de análise
estatística, do SAS Institute, mas esta exige o
emprego de analistas qualificados", afirma. Os be-
nefícios do BI já permeiam praticamente todas as
áreas do banco. Vão de crédito, risco e prevenção
até fraudes, auditoria, compliance e Basiléia 2.
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"Todas as campanhas de marketing seguem um
rumo apontado por essas ferramentas", diz Vas-
concellos, acrescentando que sistemas de BI pas-
saram a ser vitais para bancos de grande porte.

No Unibanco AIG, braço de seguros da corpo-
ração, o BI tem sido útil não só por aumentar a
produtividade e permitir a identificação de ni-
chos de mercado mais ou menos rentáveis, mas
também para liberar bons profissionais para ati-
vidades mais nobres, como o desenvolvimento
de novos negócios. "Cerca de 80% do tempo que
era gasto em relatórios foi transferido para a so-
lução de BI. O que era feito em dez dias agora é fei-
to em apenas um", diz Marco Aurélio de Araújo,
analista de produtos do Unibanco AIG.

A solução de BI a que Araújo se refere, forne-
cida pela empresa Cognos, está restrita às áreas
de seguro pessoal, de automóveis e de residên-
cias, que reúnem o maior número de segurados e
res-pondem, juntas, por 40% do faturamento do
Unibanco AIG. "A ferramenta eliminou o uso de
tabelas específicas de cada área e permitiu o cru-
zamento de variáveis, e os próprios usuários pro-
duzem seus relatórios", afirma Araújo.
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Consolidação de dados
financeiros em

minutos na VIVO
Quase 30 milhões de clientes e o título de maior

operadora móvel da América do Sul. Nem isso livra
a Vivo das agruras da concorrência acirrada que ca-
racteriza seu mercado. Em 2005, cinco pontos per-

centuais foram surrupiados de sua fatia de merca-
do, que recuou de 40%, em dezembro de

2004, para 35% em outubro de 2005, se-
gundo números da Anatel. A liderança ain-

da é folgada, resultado de uma megafusão
que uniu, em 2003, seis operadoras móveis

de diversas regiões do país, entre elas a Telesp
Celular. Mas a Vivo esta empenhada em não

dormir de touca. E as principais estratégias para
não perder mercado estão baseadas em inteligên-

cia de negócio. Em parceria com a MicroStrategy, a
Vivo investiu num data warehouse de 30 terabytes
que concorre ao título de o maior da América Lati-
na. Ele foi criado para centralizar os dados de todos
os sistemas corporativos e de fontes externas e para
suportar, de início, 400 usuários. Além do BI, a ope-
radora implementou solução de planejamento es-
tratégico e financeiro, como parte de uma empreita-
da de BPM integrada ao SAP.

Os profissionais da diretoria de planejamento es-
tratégico da Vivo se debatiam com uma tarefa ingló-

ria: despender horas e horas na elaboração de pro-
jeções financeiras que exigiam análises e testes

de consistência dos dados. Para isso usavam
um programa herdado da Telefônica, cha-
mado Faianças, que sustentava o modelo
de planejamento estratégico e de proje-
ções plurianuais. Baseado em planilhas
Excel, ele precisava ser constantemente
adaptado à realidade brasileira, o que era
feito de forma descentralizada. Resulta-
do: a trabalheira era grande e a frustra-
ção também, porque ninguém confiava
100% nos números.

A decisão de aposentar o Palancas foi
seguida da busca no mercado por um sis-
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tema que fornecesse aos estrategistas da Vivo projeções
de médio e longo prazos de forma rápida. "Não se tem
essa agilidade trabalhando com planilhas" diz Carlos
Raimar, diretor de planejamento estratégico da Vivo.
O check list para encontrar a solução que se adequasse
ao modelo de negócio da Vivo foi extenso. Ao elaborá-
lo, os especialistas mostraram que apren-
deram a primeira lição para que um projeto
seja bem-sucedido: é preciso que os usuá-
rios tenham total independência em rela-
ção à equipe de TI e a consultores externos.
"No desenvolvimento, os profissionais e
usuários contavam só com a orientação de
um especialista no produto e, no final, ob-
tive-ram total domínio da tecnologia" diz
Rafael La Porta de Castro, gerente de plane-
jamento estratégico da Vivo. Como benefí-
cios, a Vivo queria um modelo que dispen-
sasse tropicalização, que emitisse análises e
projeções confiáveis e que fosse flexível o
suficiente para gerar cenários e análises de-
talhadas. A nova metodologia deveria ter
como objetivos, entre outros, a integração e a automa-
tização das bases de dados, a consolidação financeira
dos planos de negócios e a integridade entre os de-
monstrativos financeiros e as premissas de projeção.

A Vivo destaca que o modelo deveria cobrir uma lis-
ta extensa de projeções, incluindo parque, tráfego de
chamadas, dados, terminais, mercado, tarifas, investi-
mentos e formas de financiamento. E mais: os relató-
rios gerados para análise de dados orçamentários e de
gestão deveriam manter o mesmo layout já usado.

FONTE: KRC RESEARCH/UNISYS

> A maior parte das organizações
com aplicações de BI está investindo
ou planeja investir em plataforma
única e padronizada.

> As empresas estão desenvolvendo
múltiplas aplicações de BI. Um terço
dos tomadores de decisão já utiliza

11 ou mais aplicações.

> 80% dos CIOs afirmam que pessoas
das áreas de negócios podem usar com
facilidade as aplicações de BI.

> Nas grandes empresas (receitas
acima de 3 bilhões de dólares), o principal

driver para estratégias de BI é o
gerenciamento do risco.

> As principais funções do Business
Intelligence são gerenciamento da
performance corporativa, monitoramento
da atividade do negócio, compliance e
análise do comportamento do cliente.
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Com essa lista de requisitos em mãos, a
Vivo saiu às compras. Escolheu o pacote de
soluções da Hyperion e encarregou dois
analistas e um gerente da implementação.
Eles concluíram a tarefa em abril último,
não sem antes vencer algumas barreiras. A
equipe penou com a estrutura complexa da
operadora e o grande detalhamento de mo-
delagem. Mas o esforço compensou, afirma
Castro. "Informações que antes demoravam
vários dias para ser consolidadas, agora che-
gam aos executivos em questão de minu-
tos" diz. A Vivo aproveita o embalo e já pla-
neja novos avanços no terreno do BPM. A
meta é usar a solução para amortecer o im-
pacto de qualquer mudança, mesmo as de

natureza econômica. Por enquanto, dar adeus à mon-
tanha de planilhas Excel e tomar decisões estratégicas
baseadas em projeções financeiras mais consistentes e
confiáveis já está de bom tamanho.



Na Petróleo Ipiranga ninguém
questiona mais as informações

Nos últimos cinco anos, a área de TI da Petró-
leo Ipiranga se dedicou a investir nos recursos da
web para difundir informações estratégicas entre
os tomadores de decisão. Com uma rede compos-
ta de mais de 4 200 postos, a empresa colocou no
ar, no começo de 2004, um portal com informa-
ções em níveis variados de detalhamento, de
acordo com a função de cada usuário. "Está tudo
lá. De volume de vendas por produto ou cidade a
informações sobre fretes, logística, passando por
evolução de market share e desempenho de fran-
quias e lojas. Um diretor pode verificar o que a re-
de vendeu até aquele momento, analisar margens
e rentabilidade, e então tomar medidas proativas
para aproveitar oportunidades ou atingir metas",
diz Guilherme Luiz Cruz, gerente da divisão de
informática da Petróleo Ipiranga.

Entre os impactos positivos imediatos da dis-
tribuição de inteligência pelo portal, Cruz desta-
ca a confiabilidade obtida pelos executivos. "Aca-
baram os questionamentos sobre veracidade de
dados, porque todos passaram a enxergar a mes-
ma coisa", afirma Cruz. O sucesso do portal, que já
responde por faturamento anual de 8 bilhões de
dólares (53% das vendas de combustíveis da em-
presa), não ocorreu por acaso. A Petróleo Ipiranga

implementou o data warehouse há mais de oito anos
e, desde então, sua equipe de TI, composta de mais
de 100 profissionais, trabalha para aumentar as apli-
cações de BI na companhia. "A maior dificuldade foi
tornar públicas as informações que pertenciam a
um departamento específico. Isso exige trabalho ár-
duo de todas as áreas, e não só da TI, para discutir o
conceito e a geração dessas informações", diz Cruz,
que destaca ainda como diferencial da empresa a
combinação, numa única área, da administração de
dados e do BI. "Com isso, conseguimos eliminar du-
plicidades e trabalhar com informações totalmente
limpas e depuradas", afirma.

A infra-estrutura de BI da Petróleo Ipiranga inclui
banco de dados Oracle e ferramenta de carga de da-
dos (ETL) da empresa Informática. A solução de BI
para acesso ao data warehouse, publicações internas
e manipulação de dados é da MicroStrategy. Todas
as consultas, inclusive ao portal executivo, são fei-
tas pela intranet. "Todos os mil funcionários da Pe-
tróleo Ipiranga têm um micro ligado em rede, com
Lotus Notes e acesso à internet" diz Cruz.

Agora a equipe de TI da Petróleo Ipiranga planeja
os passos futuros. "A meta ê cuidar da evolução do
portal como ferramenta de vendas e colaboração e
investir em mobilidade", afirma Cruz.

FONTE: FLAVIO BOLIEIRO, COUNTRY MANACER DA MICROSTRATEGY

1 > Não invista em modismos.

2 > Defina o que espera do BI [aumento da receita, do market
share, redução de custos).

3 > A TI não deve ser o sponsor do projeto. Melhor buscar
uma área com grande visibilidade na companhia capaz de
mostrar os benefícios da tecnologia e estimular seu uso.

4 > t Importante utilizar uma metodologia de gestão, como

Balanced Scorecard ou Six Sigma.

5 > Não basta saber quanto se vendeu na região Norte e
Nordeste. O BI deve aprofundar o conhecimento.

6 > A TI tem de preparar as áreas de negócios para entender
e usar o BI. Sem isso a tecnologia dificilmente surtirá efeito.

7 > Contratar uma consultoria especializada pode ajudar na
fase de projeto e implantação.
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BI é incorporado
ao dia-a-dia na AGF

Na AGF Seguros, os investimentos em BI feitos
nos últimos seis anos permitiram o desenvolvi-
mento de um portal que consolida os resultados
de todas as operações latino-americanas do grupo
e disponibiliza para seus tomadores de decisão
informações sobre metas e resultados de opera-
ções de seguros (ROS). Depois de testar diversas
ferramentas de mercado, a área de TI da segura-
dora comunicou aos executivos que todas as anti-
gas planilhas mensais e impressas de ROS seriam
aposentadas. No lugar delas, a empresa começou
a modelar documentos online, acessados pela
intranet com a solução Power Play, da Cognos.
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Na empreitada para
avançar na inteligência
do negócio, a TI da AGF
enfrentou o desafio de
lidar com uma monta-
nha de parâmetros dos
cerca de 25 itens que
compõem seu portfólio
de produtos e serviços.
No final, conseguiu
desenvolver cubos de
dados para cada um
deles. "Foram muitas as
dificuldades, mas o BI

está incorporado ao dia-a-dia da AGF Seguros,
principalmente nas áreas de controladoria, data
based marketing e estatística", diz Emílio Vieira,
CIO da AGF. Além de ferramentas Cognos, a
solução conta com suítes do SAS Institute e ban-
cos de dados Oracle e SQL Server.

Posicionada entre as dez maiores seguradoras
do país, a AGF atende 600 mil segurados, tem 70
filiais e cerca de 8 mil corretoras. A infra-estrutu-
ra é grande, mas a rotina dos gestores foi facilita-
da pelo BI. "Ficou tranqüilo fazer as mais variadas
segmentações, tanto de corretores quanto de
segurados, com reflexos positivos em vários pro-
cessos, como a definição de preços diferenciados
de prêmio, por exemplo" afirma Vieira. <




