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otimização é o elo
principal da maioria
das estratégias com-
petitivas viáveis. Em
vez de tentar satisfa-
zer todos os consumi-

dores, as empresas que adotam esse
tipo de estratégia se concentram nos
chamados "consumidores ótimos"
-aqueles que oferecem maior nível
de lucratividade e dos quais se espe-
ra maior valor vitalício. Em vez de
se sujeitar a receber bens e serviços
quando calham de chegar, as em-
presas tentam otimizar as cadeias de
fornecimento para diminuir as per-
turbações e o estoque em processo.
Em vez de fazer ajustes após o fato,
elas prevêem corretamente quais
medidas produzirão os melhores
resultados. E elas não colocam di-
nheiro no problema, mas procuram
maximizar o uso do capital.

Para os proponentes da otimiza-
ção, aceitar o negócio do jeito que
vem não é a maneira correta. Ao
contrário, as estratégias de otimizar
requerem dados detalhados sobre a
condição do ambiente de negócios
e a localização da empresa dentro

dele. Elas também precisam de
análise profunda dos dados para
modelar esse ambiente, prever as
conseqüências de ações alternativas
e orientar a tomada de decisão dos
gestores. Além disso, essas estraté-
gias requerem analistas e tomadores
de decisão que entendam o valor da
análise e que saibam como aplicá-la
melhor para melhorar o desempe-
nho. Empresas que se esforçam para
otimizar seu desempenho de negó-
cios usando essa abordagem estão
competindo baseadas na análise e
nas capacidades de análise.

Infelizmente, a maioria das
empresas que buscam a otimização
falhou na produção das capacitações
de análise necessárias para fazer
com que as estratégias tenham su-
cesso. Embora muitas organizações
grandes e várias pequenas tenham
ferramentas de inteligência de ne-
gócios (business intelligence ou BI, em
inglês) implementadas, elas nor-
malmente são marginais ao sucesso
do negócio e são gerenciadas nos
departamentos. Por mais valiosas
que possam ser, essas ferramentas
são invisíveis aos executivos sêniores,

clientes e investidores da companhia
e não impulsionam a estratégia
competitiva.

É claro que alguns negócios de
serviços financeiros -especialmente
firmas de investimento e trading
companies— competem há décadas
com base em análise. A novidade é
a disseminação da competição base-
ada em análise por toda a empresa
e para outros setores, como varejo
financeiro, varejo, viagens e entrete-
nimento. Para essas organizações, a
análise está tornando-se uma arma
competitiva fundamental. Elas usam
ferramentas analíticas para mudar o
jogo ou para ter melhor desempe-
nho no jogo já existente.

As 32 empresas estudadas, esco-
lhidas por já terem orientação para
análise e BI, podem ser agrupadas
por estágios da orientação para a
análise (veja quadro na página 46). As
porcentagens de empresas em cada
um desses estágios não são represen-
tativas de qualquer população; eu
procurei intencionalmente empresas
na parte superior do espectro ana-
lítico. Encontrei cinco estágios da
competição baseada em análise:

Competição
Em sua empresa, tomam-se decisões com apoio em dados?

Pesquisa de Thomas Davenport, especialista do Babson College,
oferece um retrato das companhias que atuam dessa maneira e
propõe um enfoque corporativo para a inteligência de negócios
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Estágio l - Enfrentar grandes
barreiras. Empresas nessa categoria
têm algum desejo de se tornar mais
analíticas, mas não têm a vontade
e a capacitação necessárias. Elas
enfrentam barreiras substanciais,
tanto organizacionais como técnicas,
e ainda se concentram em implantar
a funcionalidade básica de transação
integrada. Como resultado, ainda
não estão no caminho de se tor-
narem concorrentes baseadas em
análise. Como entrevistei somente
empresas que querem concorrer
com base em análise, encontrei
apenas duas nesse estágio —mas
tais organizações provavelmente
constituem a maioria das grandes
empresas.

Estágio 2 - Ter atividade locali-
zada. Empresas nessa situação têm
feito progresso substancial para
se tornarem mais analíticas, mas
seus esforços têm sido locais, isto
é, limitados a funções ou unidades
específicas, como marketing. As ati-
vidades de BI produziram benefícios
econômicos, mas não o bastante
para afetar a estratégia competitiva
da empresa. Encontrei seis dessas
empresas. Seus executivos sêniores
careciam da visão de competição
baseada em análise.

Estágio 3 - Sem a visão concre-
tizada. As empresas desse grupo
entendem o valor da competição
baseada em análise, mas ainda estão
longe de terem sucesso com ela. En-
contrei sete empresas nesse estágio.
Algumas apenas recentemente arti-
cularam a visão e ainda não a imple-
mentaram. Outras têm níveis muito
altos de autonomia funcional e de
unidade de negócios, o que torna
difícil montar uma abordagem coesa
por toda a empresa. Uma empresa
de seguros, por exemplo, tinha um
presidente executivo (CEO) com
visão de uso dos dados, capacidade
analítica e forte orientação para o
consumidor. Mas a empresa tinha
começado a expandir sua orientação
analítica para além da tradicional
função atuarial quantitativa e havia
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pouca cooperação entre as unidades
de seguro de vida e patrimonial e a
de acidentes.

Estágio 4 - Estar próxima de atin-
gir a meta. Para se qualificar para
o estágio 4, as empresas precisam
ter a visão e estar perto de atingi-
la. Das empresas que visitei, seis se
enquadravam nesse grupo. Algumas
tinham adotado essa abordagem
de competição baseada em análise
por toda a empresa havia pouco
tempo e ainda tinham de realizá-la
plenamente para obter os recursos
necessários. Outras competiam
usando análise e outros fatores,
como manutenção de fortes relacio-
namentos pessoais com os clientes.
Faltava pouco -um pouco mais de
ênfase na capacidade analítica- para
que essas empresas se posicionassem
no nível mais alto.

Estágio 5 - Ser uma competidora
baseada em análise. Essa posição
inclui as empresas que embarcaram
na competição baseada em análise
como sua primeira dimensão de
estratégia. Identifiquei 11: Apex

Management Group, empresa de
planos de saúde; as companhias
financeiras Barclays Consumer Fi-
nance e Capital One; a operadora
de cassinos Harrah's; a rede de
hotéis Marriott; a distribuidora de
produtos médicos Owens & Minor;
a seguradora Progressive; a varejista
Wal-Mart; uma empresa de produtos
de consumo não identificada; e dois
times de beisebol, o Boston Red
Sox e o New England Patriots. Essas
empresas são bem-sucedidas dentro
de seus mercados e atribuem parte
desse desempenho a suas estratégias
analíticas. A Barclays, por exemplo,
revelou que sua estratégia analítica
orientada para o gerenciamento de
clientes baseado em informações fez
com que sua receita por conta ativa
crescesse 25%, enquanto reduziu as
contas inadimplentes em 23%.

As empresas do estágio 5 estão
comprometidas com a estratégia
analítica de baixo para cima, até
o CEO. "Nós usamos o database
marketing e ferramentas analíticas
baseadas em processos científicos de

tomada de decisão para ampliar a
lacuna entre nós e os operadores de
cassino que baseiam seus incentivos
ao consumidor mais na intuição do
que em evidências", diz Gary Love-
man, CEO da Harrah's.

A Amazon.com utiliza técnicas
de análise profunda para prever
quais produtos serão bem-sucedi-
dos, bem como para obter cada
pedaço de eficiência de sua cadeia
de fornecimento. "Para todo lí-
der na empresa, não apenas para
mim, existem decisões que podem
ser tomadas por análise", diz Jeff
Bezos, CEO da Amazon. "Esses são
os melhores tipos de decisões. São
as baseadas em fatos."

Mas os CEOs não são os únicos
executivos que precisam estar en-
volvidos em competição baseada em
análise. Os CIOs [que ocupam car-
gos equivalentes aos dos diretores de
informática no Brasil] também têm
importante papel a desempenhar.
Eles não podem mudar sozinhos a
estratégia ou a cultura da empresa
para enfatizar a análise, mas seu tra-
balho torna a competição baseada
em análise uma possibilidade real.
As iniciativas que cabem ao CIO
incluem adotar uma cultura analí-
tica, formar capacitações analíticas
especializadas, estabelecer relacio-
namento estreito entre analistas e
tomadores de decisão e criar uma
arquitetura analítica.

A cultura voltada para
a análise

A adoção de ampla abordagem
analítica do negócio requer mudan-
ças na cultura, processo, comporta-

46 www.hsrnmanagernent.com.br HSM Management 58 setembro-outubro 2006



mento e capacitações para múltiplos
empregados. Tais mudanças não
acontecem por acidente, elas pre-
cisam ser lideradas por executivos
sêniores com paixão por análise e to-
mada de decisão baseada em fatos.

Idealmente, o primeiro defensor
deveria ser o CEO, e eu encontrei
diversos presidentes que estavam
liderando a mudança para a análise
em suas empresas. Por exemplo, Lo-
veman, da Harrah's, constantemente
pergunta: "Nós achamos ou nós
sabemos?" -e vai mais longe e avisa
a seus empregados que eles podem
ser demitidos por não fazerem um
teste antes de pôr em prática uma
grande iniciativa. Mas os CIOs po-
dem ajudar nesse assunto, também.
Eles podem trabalhar com seus co-
legas executivos para decidir quais
comportamentos são necessários e
como fazê-los aflorar.

Pelo menos dois CIOs em meu
estudo estão claramente concentra-
dos em mudar a cultura analítica de
suas empresas. Há vários anos, Irving
Tyler, CIO da Quaker Chemical, vem

fornecendo aos funcionários os resul-
tados da análise de dados e relatórios
por e-mail Quanto mais informações
você entregar aos usuários, diz ele,
mais problemas eles solucionarão e
tomarão mais decisões baseadas em
informações em vez de intuições.
Ele está começando a trabalhar
com outros executivos da Quaker
para melhorar a maneira com que a
empresa toma decisões-chave.

Na Verizon, o objetivo do CIO é
criar uma mudança semelhante na
cultura analítica. A Verizon e outras
empresas oriundas do sistema Bell
há muito são analiticamente orien-
tadas, mas as decisões geralmente
eram tomadas devagar e empurradas
acima na hierarquia organizacional.
O CIO Shaygan Kheradpir está
tentando mudar essa cultura por
meio de uma exposição constante
às informações. Ele criou uma for-
ma de cartão de pontos contínuo
em que centenas de métricas de
desempenho de tipos diversos são
transmitidas para microcomputa-
dores por toda a empresa, cada uma

ocupando a tela por 15 segundos. A
idéia é fazer com que todos —e não
apenas os executivos sêniores- se
concentrem na informação e no que
ela significa e encorajar os empre-
gados de todos os níveis a abordar
quaisquer questões que aparecerem
nos dados. Kheradpir diz que ele está
começando a ver sinais da mudança
cultural pelo uso do scorecard.

Capacitações, relações
e arquitetura

Formar as capacitações analíticas
de funcionários e gestores é parte
da mudança cultural de que os
competidores baseados em análise
se encarregam. No entanto, é im-
provável que todas as capacitações
para a análise complexa possam ser
amplamente distribuídas na em-
presa. A maioria das organizações
precisará de grupos centralizados
de analistas para executar análises
mais sofisticadas e estabelecer expe-
rimentos detalhados. E improvável,
por exemplo, que um algoritmo de
gerenciamento de estoque, como
o empregado por um competidor
baseado em análise que estudei, seja
desenvolvido por um amador.

Existem duas alternativas para
esses analistas de grande poder.
Uma é fazê-los trabalhar na função
do negócio que é a força-motriz
competitiva primária da empresa.
Por exemplo, a Harrah's mantém
a maioria de seus "cientistas" no
departamento de marketing, pois
os programas de fidelidade do
consumidor são a primeira fonte de
informações para sua análise.

O outro local lógico para eles tra-
balharem é sob as "asas" do CIO. Tais
analistas fazem uso extensivo de TI
e de dados on-line e combinam com
o pessoal de TI no que diz respeito
a estilo de vida. As empresas em que
grupos analíticos se reportam ao
escritório do CIO incluem a Procter
& Gamble, a empresa de transportes
Schneider National e o Marriott. A
Procter & Gamble, por exemplo,
recentemente consolidou suas or-
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ganizações baseadas em análise para
operações e cadeia de fornecimento,
marketing e outras funções. Isso
permitirá que a experiência com
análise seja difundida pela P&G,
disponibilizada para abordar as
questões mais importantes. O grupo
se reporta ao CIO e faz parte de uma
ênfase geral dentro da função de TI
em informações e tomada de deci-
são. Na verdade, a função de TI da
P&G foi rebatizada de "Informações
e Soluções de Decisões".

Muitos executivos que entrevistei
sublinharam a importância de um
relacionamento íntimo e de con-
fiança entre analistas e tomadores de
decisão. O que se precisa talvez é de
especialistas em análise que consigam
compreender os negócios em geral
e as necessidades dos tomadores de
decisão em particular.

Preocupações com alinhamento
não são uma novidade para os CIOs.
As empresas que competem com
base em análise, no entanto, vão
além do alinhamento tradicional,
chegando a uma forma de integra-
ção. Por exemplo, no Marriott, onde
existe um sólido grupo de analistas
sob o guarda-chuva da área de TI, os
executivos argumentam que é difícil

distinguir as pessoas com capacidade
analítica em TI do pessoal de análise
em finanças ou de marketing, uma
vez que os grupos trabalham tão
juntos nos projetos.

Uma empresa de produtos de
consumo com um grupo de ana-
listas concentrados na área de TI
costuma contratar o que chama de
"Ph.Ds. com personalidade" -indi-
víduos que têm muitas habilidades
de análise quantitativa e, ao mesmo
tempo, conseguem falar a língua
do negócio e vender seu trabalho
para clientes internos e talvez até
para externos.

Na Quaker Chemical, cada
unidade de negócios tem um "con-
sultor de negócios", ou especialista
analítico. Reportando-se ao chefe
da unidade, o consultor age como

intermediário entre os fornecedores
de dados e análise -normalmente,
a organização de TI- e os usuários
-isto é, os executivos. O consultor
não apenas estimula a demanda
ao mostrar à unidade de negócios
como a análise pode ser útil, mas
também explica as necessidades
do negócio aos fornecedores para
assegurar que os dados e a análise
relevantes ao negócio serão forneci-
dos. No decorrer de minha pesquisa,
os administradores freqüentemente
comentaram que um relacionamen-
to de confiança entre o analista e o
executivo tomador de decisão é críti-
co para o sucesso de uma estratégia
orientada para a análise.

Não menos importante do que
profissionais capacitados em análise
é a arquitetura analítica em si. His-
toricamente, a tecnologia de apoio
para as análises em muitas empresas
tem sido altamente dispersa, com
muitas ferramentas, modelos e pla-
nilhas diferentes. No entanto, um
pesquisador sugere' que de 20% a
40% das tabelas contêm erros. Além
disso, a proliferação\das tabelas e
bancos de dados desenvolvidos por
usuários levam inevitavelmente a
múltiplas versões de indicadores-
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chave dentro de uma organização.
Devido a esses problemas, muitas

empresas estão tentando consolidar
e integrar suas tecnologias para a
análise de negócios. Tal abordagem
requer que os departamentos de TI
desenvolvam capacitações novas e
mais amplas para extrair e "limpar"
dados, carregar e manter data wa-
rehouses, conduzir o data miningç. en-
volver-se em consultas e relatórios.

No passado, as ferramentas vi-
nham de fornecedores diferentes
e eram difíceis de ser integradas.
Hoje, os principais fornecedores
de ferramentas e aplicações de
BI estão começando sozinhos a
ampliar e integrar suas ofertas e
a comercializá-las e vendê-las para
a empresa toda.

O motivo mais importante de
estar preparado para a análise

sofisticada é a existência de volu-
mes suficientes de dados de alta
qualidade. Muitas empresas têm
feito progresso substancial na acu-
mulação de dados de transações
nos últimos anos, quer os dados
venham de sistemas ERP (Enterprise
Resources System), de pontos-de-
venda ou transações pela internet.
A maior dificuldade é assegurar a
qualidade dos dados, integrá-los
e reconciliá-los com os diferentes
sistemas, e decidir quais subconjun-
tos de dados disponibilizar em ban-
cos de dados, uma vez que muitas
empresas continuam fragmentadas
e têm problemas de integração
entre funções e unidades de negó-
cios diversas. Até questões básicas
como a definição consensual de
quem é o consumidor podem ser
problemáticas entre as diferentes
linhas de negócios.

Para aproveitar os dados mais
valiosos, uma organização também
precisa do hardware e do software
apropriados. Análises complexas
consomem boa parte do poder de
processamento; então, as estações
de trabalho e os servidores usados
para esse fim precisam ser substan-
cialmente mais poderosos do que os
usados para tarefas convencionais
de escritório.

Em geral, as aplicações de BI são
administradas no âmbito departa-
mental, onde as funções orientadas
para a análise selecionam as próprias
ferramentas, gerenciam seus centros
de dados e treinam seu pessoal. No
entanto, se a análise for a base de
uma empresa para poder competir,
e se tiver de ser amplamente adota-
da por toda a organização, faz mais
sentido gerenciá-la no nível corpo-
rativo. Isso garante a proteção dos
dados e de outros recursos, assim
como a correlação dos dados de
funções de negócios diversas. Com
essa abordagem, a BI pode incluir
capacidades tanto técnicas como
organizacionais. •
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