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Comprar uma cerveja quente ou pouco gelada é liquidar a relação entre um consumidor fiel e 
seu barzinho predileto. Pode até mesmo arranhar a imagem da marca da cerveja e fazer o 
cliente trocá-la pela concorrente. Por mais contraproducente que isso possa parecer, o caso 
não é incomum. Problemas na previsão de estoque e no ritmo de entregas podem fazer que os 
estabelecimentos menores fiquem semanas sem os produtos para entregar ao consumidor, 
mesmo aqueles que têm maior sucesso de vendas. A situação fica ainda mais complicada 
quando uma empresa distribui produtos diferentes e na extensão territorial de um país do 
tamanho do Brasil, como acontece com a fabricante de bebidas Ambev, que se fundiu à 
companhia belga Interbrew para formar a Inbev. 
 
Para resolver o problema, a Ambev começou a usar no final de 2003 o software SAS Demand 
Intelligence, da norte-americana SAS Institute, para gerar prognósticos mais precisos do 
comportamento das vendas de seus 11 mil distribuidores de bebidas e elaborar inventários 
mais curtos, de sede dias, em vez de 15. Assim, a Ambev economiza no processo logístico, 
feito de maneira mais eficiente e de acordo com as necessidades de sua carteira de clientes.  
 
A solução de prognóstico da SAS combina informações do histórico de distribuição e compras 
dos pontos-de-venda dos cerca de 180 produtos da Ambev, incluindo marcas como PepsiCola, 
Heineken e Skol, além das tradicionais Antarctica e Brahma. A ferramenta analisa as 
informações e une os diferentes dados para desenhar o processo de distribuição e 
planejamento, de acordo com a demanda. “Antes a Ambev fazia um prognóstico mensal e não 
se consideravam as diferentes quantidades de um mesmo produto, por exemplo, para definir o 
plano”, diz o brasileiro André Petroucic, gerente-geral da SAS Chile. 
 
Hoje em dia, o SAS Demand Intelligence tem um índice de acerto de 98% nas previsões, o que 
reduz as perdas nas vendas da Ambev, que chegavam a milhões de dólares em muitos casos, 
devido ao vencimento da validade dos produtos. Além disso, como a própria Ambev distribui as 
geladeiras para seus pontos-de-venda, ela pode privilegiar aqueles com maiores vendas e que 
precisam reabastecer mais rapidamente seus produtos. Assim os clientes não apenas 
encontram a bebida que procuram sempre, como podem desfrutá-la bem gelada. 
 
Segredo estratégico.  
Essa categoria de software é conhecida como Business Intelligence (BI), e consiste em 
combinar uma montanha de dados para tirar conclusões que permitam gerar modelos de 
pesquisa para conhecer melhor os clientes, criar cenários para visualizar o comportamento 
futuro do consumo, e elaborar estratégias de negócios mais certeiras e eficientes. Entretanto, 
apenas recentemente o uso dessa aplicação começa a crescer na América Latina, 
principalmente devido ao baixo conhecimento e educação tecnológica da região, ao que se 
soma a escassa divulgação dos casos de sucesso das empresas que usam a tecnologia BI – na 
maioria das vezes, por ser vista como informação estratégica. “Nossa maior dificuldade é fazer 
que nossos clientes falem”, diz Robert Mercer, diretor-geral para a América Latina e Caribe do 
SAS Institute, em visita a São Paulo. “Eles não querem mostrar o seu segredo.” 
 
Enquanto os fabricantes de bebidas usam BI para obter valor agregado por meio da reposição 
permanente do ponto-de-venda, as operadoras de telecomunicações aplicam a tecnologia para 
evitar a perda de clientes, um processo chamado churn. De fato, estima-se que 2% dos 
clientes abandonam mensalmente seu operador de telefonia celular. “Podem-se conquistar 
tantos clientes quanto os que se perde, e assim não há crescimento”, diz Enzo Lepori, gerente 
de serviços ao cliente da operadora chilena Entel PCS, em Santiago. Para evitar o churn, a 
Entel PCS usa uma ferramenta da SAS que cria um modelo preditivo combinando uma série de 
informações dos assinantes, para conhecer seu comportamento de utilização dos serviços, e 
elaborar campanhas para retê-los. “A ferramenta nos permite conhecer bem o ciclo de vida 
dos clientes e tomar medidas”, diz Lepori. “Antes, o cliente informava que ia deixar os serviços 
da companhia e então esta reagia. Agora, podemos ser pró-ativos.” 
 



As instituições financeiras também aproveitam as ferramentas BI para identificar os diferentes 
perfis de clientes. O Banco Santander Banespa, por exemplo, mantém um banco de dados com 
as informações pessoais dos clientes, além das transações e as interações com o centro de 
atendimento. Esses dados são recompilados, estruturados e cruzados em ferramentas de 
pesquisa, com perguntas formuladas pelos vários departamentos da empresa, que procuram 
soluções para determinados problemas. “O que fazemos em termos de conhecimento de 
nossos clientes é uma seleção de público, detecção de potencial para oferecer novos produtos 
e prever conflitos”, diz Marcelo Vilaça, superintendente de planejamento e produtos de pessoa 
jurídica do Santander Banespa. “Há um espaço enorme nas instituições financeiras para isso.” 
 
Conhecer os clientes permite ao Santander Banespa reduzir custos. Em vez de fazer contato 
com milhões de clientes, esperando que uma pequena parcela responda, o banco realiza 
campanhas específicas para grupos determinados, com maior percentual de eficácia. 
“Localizando os clientes mais rentáveis e os de maior chance de comprar o produto, obtemos 
ganhos percentuais significativos, de 30%, 35% e até 40%”, diz Vilaça. 
 
Outra aplicação da BI em instituições financeiras está relacionada com a detecção de lavagem 
de dinheiro, prática bem freqüente na América Latina. “Ela nos ajuda a detectar operações 
inusuais ou suspeitas”, diz Héctor Lagos, diretor-geral do grupo financeiro mexicano Monex, 
especializado na compra e venda de divisas estrangeiras. O grupo usa a tecnologia desde o 
início deste ano, e no futuro planeja usá-la nas áreas de vendas e marketing, já que a partir 
das mesmas informações de comportamento dos clientes poderão conhecê-los muito melhor.  
 
No México, a fabricante norte-americana Cognos fornece à processadora de milho CPI 
Ingredientes, subsidiária da Corn Products International, uma ferramenta de BI e de 
planejamento corporativo para a sua estratégia financeira. “Com ela podemos criar vários 
cenários, ter o controle da empresa e não nos depararmos com surpresas”, diz Enrique 
Vergara, diretor financeiro da CPI. “Combinamos os dados, obtemos um resultado e podemos 
saber, por exemplo, a rentabilidade que vamos alcançar.” 
 
Carla Ciperski, vice-presidente de operações para a América Latina da Cognos, concorda com 
Mercer, da SAS, sobre a dificuldade de vender a tecnologia de BI na região. “Na escala de 
aceitação, a região não está tão adiantada como os Estados Unidos. É mais difícil educar o 
mercado”, diz Carla. Um dado da SAS ilustra a situação: a empresa conquista mil novos 
clientes por ano, apenas 30 na América Latina. Carla concorda com o concorrente e enfatiza a 
necessidade de tornar mais visíveis os casos de sucesso de seus clientes. “É uma meta real, 
poder demonstrar especificamente os benefícios da tecnologia, porque são elementos de 
competitividade.” 
 
E há exemplo melhor da aplicação dessa tecnologia para o consumidor, do que ele sair de seu 
trabalho, ir comprar uma cerveja, e encontrá-la disponível e bem gelada? Enquanto toma goles 
refrescantes, ele não imagina o trabalho pesado de computadores poderosos processando 
montanhas de informações que ocorreu por trás de toda a operação, para que pudesse 
encontrar a cerveja justamente quando estava com sede. Se soubesse, certamente faria um 
brinde para o negócio inteligente. 
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