
Grandes corporações no Brasil e no mundo mostram que a real vocação do business
inteiligence é operacional e não tática. Para líderes e tomadores de decisão, o mais indicado
são os sistemas de gerenciamento de performance, também em franca ascensão

"As empresas
precisam

urgentemente
ganhar

competitividade
e a saída é

estabelecer
uma estratégica

altamente
eficaz"

JOSÉ DOS REIS,
DA CONSIST

D
emorou, mas finalmente o
cenário atual aponta para
uma infiltração das
ferramentas de business
inteiligence - BI - dentro das
grandes corporações

mundiais. E não se trata de um aumento de
licenças para líderes de negócios e
tomadores de decisão. A tecnologia
desponta como alternativa
estrategicamente posicionada para
diferentes níveis de profissionais dentro das
organizações, a começar pela equipe de
vendas. O BI, concorda analistas e
usuários, está evoluindo de uma ferramenta
tática para uma solução estratégica, a
medida em que várias e grandes
companhias o vêem como forma de
projetar ações e corrigir falhas com os
negócios em plena atividade.

Segundo a IDC, 2006 marca o início de
uma nova onda para este mercado. Na
transição, o BI deixa de ser uma ferramenta
para análise, modelagem e entrega de
dados, focada a sustentar decisões e
relatórios de processos, para incorporar o
conceito de Intelligent Process Automation
-1 PA, voltado a decisões operacionais
cotidianas de negócios e agindo em
resposta aos eventos onde as análises
guiam os fluxos de trabalho.

Uma visão ainda não muito clara para
as empresas que figuram neste segmento e
que pregam o BPM - business
performance management - como a
evolução do BI. "O BPM prove informações
para decisões efetivas de negócios",
defende Randi Di Prima, vice-presidente da
Hyperion para América Latina, para quem o
BI se concentra na geração de indicadores
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de performance - balanced scorecard,
mais propriamente.

Um ou outro, o certo é que o novo
ambiente não pode estar restrito a um
departamento ou perfil hierárquico de
profissional. "Há uma demanda crescente
por soluções de planejamento. BI sozinho
já não tem muito apelo", diz Fábio
Matias, diretor executivo da Datasul BI.
No final do ano passado, a empresa
reforçou a sua solução com os recursos
de gestão de performance, o Datasul
Planning, em fase de implementação por
cerca de 20 empresas.

O caminho é semelhante ao trilhado
pela Consist, que comprou a empresa
Fyber Consulting, com 9 anos de mercado,
para figurar no crescente mercado de BI.
"As empresas precisam urgentemente
ganhar competitividade e a saída ó
estabelecer uma estratégica altamente
eficaz", afirma José dos Reis, diretor
da unidade ESM da empresa.

Ressalvas
Mas, Flávio Boliero,

presidente da Microstrategy
Brasil, alerta que de nada adianta
investir em uma solução para
inteligência de negócio apenas para a
área financeira, por exemplo, sendo
necessário cruzar informações de todas as
áreas para extrair o real valor da
tecnologia. "Quando se parte para
planejamento orçamentário e BPM, não se
está ajudando a gerir a empresas, mas
dando foco ao controller", explica.

Estimado em US$ 3,5 bilhões, em

NA RETAGUARDA

PO mercado de banco de dados
também se beneficia do avanço
ou evolução das ferramentas de

business intelligence. Um indicativo é
que mais e mais empresas constróem
os seus ambiente de data warehouse e,
por conseqüência, demandam um
gerenciador de BD capaz de administrar
altos volumes.

A IBM é um desses casos. A
empresa avalia que qualquer aplicativo
hoje tem recursos de gestão de
negócios, mas desfila nos bastidores do
ambiente, com o banco de dados DB2
Data Warehouse Edition e simplificando
a publicação de indicadores, com o
Alpha Blox, um conjunto de
componentes para a publicação de
indicadores em portais. A empresa
também prove uma ferramenta de ETL
(para extração, transformação e carga).

2005, o segmento de BI, segundo a IDC,
caminha para uma massificação por toda a
organização, não se restringindo apenas à
orientação de decisões da diretoria ou
gerência. Um processo que se mostrará

efetivo à medida em que se identificar
o aumento de produtividade, por

meio da qualidade e integração
dos dados, escalabilidade e
disponibilidade, seja do
analista, pela maior flexibilidade

e independência na geração de
informações, ou do usuário final, a

partir do IPA.
Carlos André Reis Pinheiro, gerente de

desenho de aplicações e responsável pelo
BI da Brasil Telecom, ingressou na
operadora justamente no início quando se
começava a discutir a demanda por
aplicações comerciais mais "inteligentes". A
empresa já possuía iniciativas de geração e
publicação de relatórios gerenciais, mas
sem qualquer tipo de integração, e sua
contratação se deu justamente para
estabelecer um processo corporativo de
extração, armazenamento e disseminação
de informações pela organização.

A primeira fase do projeto ocorreu em
2001, quando foram criados aplicativos
para análise de tráfego e marketing. "Nem
todas as áreas estão contempladas hoje,
principalmente, o setor de otimização de
redes e de gestão de RH, que possuem
um gap", conta Pinheiro. Porém, todo o
planejamento estratégico da Brasil Telecom,
segundo ele, já é feito sobre este ambiente.

Ecletismo
A plataforma de BI da operadora pode

ser dividida em dois momentos: o ambiente
desenvolvido sobre o banco de dados
DB2, da IBM, com a ferramenta de
visualização da Hyperion e da Business
Objects - responsável pelo atendimento da
maior parte da empresa, mas com
limitações funcionais; e, desde 2003, o
Business Analitics - BA, que atende a
necessidade de refinamento das
informações por parte do analista de
negócios. "Iniciamos o processo analítico
com o Enterprise Miner, do SÃS, para gerar
efetivamente uma informação de negócio",
explica o gerente da BrT.

Ele conta que essa segunda plataforma
aumenta a taxa de acertos das estratégias,
porque recorre ao conceito de datamining.
Cerca de 200 profissionais da BrT hoje têm
acesso ao data warehouse e 20 tiram
proveito do datamining, Há entre 30 e 40

SEGUNDO AIDC, 2006 MARCA
O INÍCIO DE UMA NOVA ONDA
NO MERCADO DE BI E ESTABELECE
O CONCEITO DE INTELLIGENT
PROCESS AUTOMATION

"A padronização
reduz o custo o
BI por estação
de trabalho e
facilita a
integração dos
dados para
exploração do
ambiente de
gerenciamento
de performance"
MARCOS CHOMEN,
DA COGNOS

Carlos André
Ribeiro, da BrT:
200 profissionais
acessam o data
warehouse e 20 o
datamining
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ercado

"O importante
é se antecipar
às demandas
de mercado"

ERICA ROLIM,
DOSAS

modelos que cobrem desde a parte de
predição até a identificação do perfil de
clientes.

Estrategicamente, o SÃS se posicionou
no segmento de business analytcs assim
que a IDC definiu o conceito. Uma agilidade
que vem lhe rendendo lucros e garantindo,
ao menos no Brasil, um crescimento, até
setembro último, de 80% sobre a receita
apurada em 2005. "O importante é entregar
o que o mercado precisa e, hoje, as
empresas carecem de suporte à tomada de
decisão", afirma Erica Custódio Rolim,
diretora de marketing da empresa no Brasil.

Padronização
Apesar do avanço

conceituai, os players de BI
presentes no Brasil ainda
lutam contra a realidade de um
ambiente desestruturado,
departamental e gerando
resultados aquém do esperado.
Fernando Corbi, presidente da Business
Objects, avalia que o momento é bom para
novas incursões junto aos clientes que já
reconhecem, mesmo que superficialmente,
o seu valor dessas soluções. "Os projetos
atuais são de BI começando a ter um
gosto do que chamam de BPM, uma
versão do enterprise performance
management, com o qual as empresas
começam a vislumbrar o futuro utilizando
'os indicadores de dashboards", afirma.

Um cenário que só ganhará corpo se
as empresas tiverem uma visão integrada
de informações e processos, tendência
pela qual os fornecedores reforçam a
importância da padronização das
ferramentas, com um ou no máximo dois
players convivendo no mesmo ambiente.
As vantagens, segundo Marcos Chomen,
diretor de vendas da Cognos Brasil, são a

Fernando
Antônio

Menezes, da
Sabesp:

incremento
anual R$ 2
milhões na
receita da

companhia

queda no custo de aquisição e
manutenção das soluções por estação de
trabalho e integração dos dados de forma a
tornar mais eficiente o resgate das
informações pelo ambiente de
gerenciamento de performance
(performance management - PM).

Mãos à obra
A Amanco aceitou o desafio, porque

tinha um ambiente desestruturado e queria
aliviar o ERP para processos transacionais,
apesar de mantê-lo como grande fonte de
dados operacionais, passíveis de serem

transformados em informações
3stratégicas. Ferrenha concorrente da
Tigre no segmento de tubos e
conexões, a empresa não podia
errar nas suas estratégias para
combater o adversário e, por isso,

resolveu intensificar o uso do
ognos Power Play, já conectado aos

sistemas da organização.
O sistema não é uma nova aquisição.

Segundo Mauro Garcia Brant de Carvalho,
diretor administrativo-financeiro da
fabricante, ele já estava funcionando na
Amanco, mas os profissionais da empresa
continuavam a buscar informações no
sistema de gestão SAP, o que
sobrecarregava a plataforma operacional e
não gerava informação padronizada.

A transição se deu a partir da área de
vendas, com o Power Play provendo
relatórios sobre o dia anterior e, portanto,
mais precisos. A equipe comercial passou
a avaliar diariamente os pontos que
faltavam para atingir as metas e decidir
quais canais ainda poderiam suportar
novas estratégias. A Amanco também
ganhou condições de avaliar o seu
desempenho por regionais e a conhecer
rapidamente a evolução dos negócios.

Não há estatísticas sobre que
desnudem o ganho de mercado
conquistado pela empresa a partir das
novas estratégias, mas internamente a
estimativa é que seu market share seja de
aproximadamente 20% no segmento
predial. "Sabemos que, a cada dia,
aumentamos o número de clientes ativos",
diz o executivo da empresa.

Para ele, as informações geradas no
Power Play foram fundamentais para este
desempenho. "Desenvolvemos uma nova
política comercial e conseguimos evitar
diferenças de preço no varejo", garante. O
número de usuários da ferramenta
praticamente triplicou neste período,
chegando aos 60 atuais, distribuídos por
todas as áreas da companhia -
administrativo, financeiro, marketing e

logística, sendo a implementação mais
recente na área industrial.

ROÍ
Igualmente estratégico, e com

resultados financeiros já calculados, o data
warehouse construído pela Sabesp -
Companhia de Saneamento de São Paulo
- sobre a plataforma da Teradata Data
Warehouse, recebeu investimentos de
aproximadamente R$ 3 milhões em infra-
estrutura, software e consultoria. A nova
cultura de autocontrole das unidades,
chamada Avaliação de Controles e
Resultados (ACR), criou um ambiente que,
a partir da base analítica de dados
desenvolveu aplicações que geraram
indicadores, gráficos, painéis, quadros de
notas, amostras e relatórios capazes de
apoiar à tomada de decisão nos diferentes
níveis organizacionais - estratégicos,
táticos ou operacionais.

Com isso, foi possível o rastreamento
de informações dos processos críticos que
controlam a operação da empresa na
região metropolitana de São Paulo e em
mais de 300 municípios do Estado. "Com o
data warehouse conseguimos identificar,
por exemplo, variações significativas de
consumo de água. Este investimento gerou
um incremento anual R$ 2 milhões na
receita da Sabesp", conta o CIO da
companhia, Fernando Antônio Menezes.

O cálculo, além de significativo para a
companhia, revela que BI saiu do mundo
da utopia ou dos projetos incapazes de
promover retornos financeiros aos
usuários. E com a tendência de
intensificação do uso das ferramentas não
apenas pelos tomadores de decisões
estratégicas, mas por diferentes níveis
profissionais e departamentos das
organizações, a promessa do ano do BI
talvez de concretize, não em uma corrida
semelhante a que ocorreu no ano 2000
para os ERPs, mas em uma escalada
constante e madura.
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Bravo, da
Sodexho Pass:

painel de
indicadores

mede nível de
sintonia das
ações com o

planejamento
estratégico

Sodexho Pass cria ambiente de enterprise performance management para os executivos líderes da
empresa. A infra-estrutura do BI foi importante para reduzir o tempo de implementação do projeto

P
ara administrar o portfólio de
seis produtos e a satisfação
de mais de 3 milhões de
usuários ligados aos seus
clientes, a Sodexho Pass,
divisão do grupo francês

Sodexho Alliance - especializada na
gestão de benefícios, através de cheques e
cartões de serviços -- lançou mão, há 4
anos, de uma iniciativa de business
intelligence. A princípio, foi contemplada a
equipe de vendas. Mas o projeto passou
por diferentes gerentes e áreas até ganhar
urn perfil corporativo.

Na empresa, BI e EPM (enterprise
performance management) correm em
paralelo, porém acessando a mesma base
de dados. O projeto contempla todos os
departamentos e, aos poucos, consolida os
dados em um ambiente voltado à análise
da informação. No radar também estão as
ferramentas de acesso da Business
Objects. Alceu Santucci Bravo, diretor de
tecnologia da empresa, prefere nomear o
modelo como "abordagem de vitral". "A
concepção é geral, mas o modelo é
modular", sintetiza.

Como uma onda, o projeto
de BI da companhia atrai,
paulatinamente, os usuários

PORTFÓLIO

internos. A começar pela área comercial,
que teve uma experiência relativamente
frustrada nos idos de 2002 e agora retoma
o sistema com carga total. "Temos gente
espalhada pelo Brasil todo", dispara Bravo,
para justificar a baixa adesão desta área na

primeira fase do projeto.
Marketing, finanças, gestão de vendas

e administração de performance de canais
já exploram os benefícios do BI da
Sodexho, analisando individualmente os
clientes, com cortes por faturamento,
erosão, vendas novas, etc. Tudo a partir
da ferramenta Organic Growth
Management, definição em inglês para
gestão do crescimento da carteira,
desenvolvida pela equipe interna. "Este
recurso foi criado a partir da carteira dos
clientes e é usado, principalmente, pelo
pessoal financeiro", diz Bravo.

O banco de dados lista os clientes e,
aos poucos, começa a receber a lista dos
estabelecimentos afiliados. No data
warehouse também estarão detalhes sobre
as transações com os cartões Sodexho.
Apesar dos avanços, Bravo ainda

demonstra uma certa insatisfação,
pois acha que faltam conhecimentos
sobre como utilizar as ferramentas.

Diretoria
No Brasil, a Sodexho Pass tem

faturamento de R$ 2,7 bilhões anuais,
atua com 16 filiais distribuídas pelo País e

mais de 20 mil clientes. Com 400
funcionários, a empresa oferece serviços a
mais de 3 milhões de pessoas por uma
rede de mais de 200 mil estabelecimentos
afiliados, restaurantes, supermercados,
farmácias e lojas de brinquedos. O EPM
entrou no jogo para corresponder às
demandas do diretor-geral da empresa, que

queria um painel para acompanhar as ações
estratégicas. Toda empresa está atenda aos
seus resultados mensais, o que exigiu uma
estrutura complexa do ambiente. Bravo diz
que, como muitas outras empresas, a
expectativa futura era algo pouco debatido

pela Sodexho Pass, até aquele momento
mais focada no planejamento bianual,
revisitado anualmente, porém sem uma
gestão sistemática de avaliação dos passos
para acompanhamento da estratégia de
longo prazo.

"Por isso, criamos um painel com
indicadores estratégicos, que medem as
ações e avaliam se o caminho está
correto", sentencia. O ambiente tem
influência do conceito de balanced
scorecard, porém não o segue
rigorosamente. A Sodexho Pass carrega
características peculiares e, em sua filosofia,
não há rigidez em relação a conceitos.

"Avaliamos que o BSC tomaria muito
tempo", lembra Bravo.

A base do BI, com uma série de
informações consolidadas, foi importante
para encurtar o tempo de implementação
do EPM, estabelecido com base em 10
indicadores. "Gastamos mais tempo para
absorver os módulos de Performance
Management", avalia Bravo. I
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