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Preocupação constante dos CIOs, os projetos de Business Intelligence não emplacaram como 
deveriam. Mas há exceções. Inspire-se nas experiências bem-sucedias de BSH Continetal, 
Indiana Seguros, Medley, Grupo Martins e Telefônica.  
 
Experimente perguntar a um grupo de cios quais as tecnologias que estão na sua lista anual de 
prioridades e o business intelligence tomará um lugar de destaque. Isso acontece há três anos 
consecutivos e em 2007 não foi diferente, como mostra pesquisa mundial do Gartner sobre as 
necessidades dos líderes de TI. Mas o que leva a isso? Afinal, se era uma prioridade há dois 
anos, por que o bi ainda não foi implementado?  
 
"É difícil encontrar uma resposta exata, mas em países como o Brasil o interesse pelo BI ainda 
é relativamente recente", afirma o analista Donald Feinberg, presidente do Gartner. Nas 
empresas da América Latina, o BI só perde em prioridade para a virtualização dos servidores, 
uma tecnologia bem mais nova e de alto apelo econômico, razões mais do que suficientes para 
aparecer na lista. Segundo Feinberg, existem dois grupos bem distintos de empresas. De um 
lado, estão os grandes bancos e as operadoras de telecomunicações, já bem avançadas em 
seus projetos de Business Intelligence. Para essas organizações, que começaram a investir há 
mais tempo, o BI já é um conceito maduro e incorporado à gestão do negócio. No segundo 
grupo, o mais numeroso, estão as empresas com adoção mais lenta e, em alguns casos, até 
fracassada ou bem aquém do que deveriam estar.  
 
Mas vamos ficar aqui com as experiências bem-sucedidas, aquelas que podem servir de 
benchmark para esse segundo grupo de companhias, que ainda está patinando em suas 
implementações. O exemplo das empresas bem-sucedidas que listamos nas próximas páginas 
mostra que houve, sim, avanços na forma como se emprega a tecnologia, como uma maior 
integração ao ERP. Aponta também que as ferramentas departamentais de BI estão cedendo 
lugar a sistemas mais abrangentes, que cobrem toda a corporação de maneira padronizada. 
Algumas organizações até já disponibilizam para funcionários e prestadores de serviços o 
acesso remoto ao BI por smartphones.  
 
As aplicações também evoluíram para versões mais sofisticadas, com interfaces mais 
amigáveis. "As ferramentas estão mais simples, o que permite que mais gente consiga utilizar 
os sistemas dentro das empresas", diz Feinberg. O preço das licenças baixou, permitindo que o 
BI seja mais facilmente disseminado nas organizações. Além disso, melhorou o entendimento 
dos CIOs de que o sucesso do projeto não depende apenas da tecnologia, mas também da 
eficácia do sistema para as áreas usuárias. "Muitos CIOs pararam as implementações e deram 
um passo atrás, para tentar encontrar o problema do negócio", afirma Ricardo Chisman, sócio 
da consultoria Accenture. É o caso de Pedro Balista, CIO do laboratório Medley, que refez o 
projeto quando parou para ouvir as áreas de negócio.  
 
Na curva de evolução tecnológica do Gartner, o BI se localiza numa fase de reavaliação, após o 
pico inicial de empolgação. Ao mesmo tempo em que reflete a decepção dos early adopters, 
esse ponto da curva sinaliza que agora a tecnologia está pronta para uma fase mais produtiva. 
Mas tudo indica que esse novo ciclo será lento."O BI não sairá da lista de prioridades dos CIOs 
tão cedo", diz Feinberg.  
 
O orçamento das áreas de TI e o grau de maturidade das ferramentas estão estabelecendo um 
ritmo de evolução. E esse compasso não exige a compra da solução mais inovadora, com um 
show de luzes piscando no cockpit de controle da performance. Pelo contrário, a recomendação 
é que a empresa compre o que efetivamente trouxer resultado para o negócio. "O dever do 
CIO é ter consciência do grau de maturidade do sistema de BI que tem dentro da organização 
e definir metas que levem às melhorias necessárias", diz o consultor Luciano Barbirato, 
gerente de BI da Bearing Point. 
 
 



Seja para refazer projetos, seja para adotar ferramentas mais sofisticadas, explicar novos 
investimentos em BI para o comando da empresa exigirá muitos argumentos do CIO, mas será 
cada vez mais comum."A saída é começar pelas ações simples, que trazem avanços rápidos e 
visíveis a um baixo custo", afirma Flávio Martins da Silva, diretor de TI do Grupo Martins, o 
maior atacadista brasileiro. O Gartner sugere uma implementação em etapas, de forma a 
apresentar resultados palpáveis em prazos curtos. Há um trabalho de planejamento que deve 
ser feito em parceria com as áreas usuárias para que esses pequenos passos sejam bem-
sucedidos.  
 
Outra recomendação é definir o perfil de uso da TI na organização, o que ajudará a entender 
qual será o alcance da ferramenta. O Gartner divide as empresas em três grupos. As empresas 
do tipo A, que são as grandes consumidoras de tecnologia e em que o BI já é utilizado de 
maneira estratégica. Empresas tipo B, que adotam tecnologia moderadamente e estão no 
estágio de uso operacional das ferramentas de análise de dados. E as do tipo C, mais 
conservadoras. O sistema nas empresas C tem um escopo reduzido, restrito a departamentos. 
Nenhum tipo atingiu ainda o nível mais inovador de utilização, em que o BI aparece 
disseminado em todas as áreas e engloba várias aplicações. Embora todas devam evoluir rumo 
ao uso mais estratégico, apenas as organizações do tipo A devem atingir o grau de inovação 
em cinco anos. 
 
Reforço nos dados 
Também está na hora de dar um passo atrás e reforçar os alicerces do BI, como o banco de 
dados ou o ODS (Operational Data Store). Luciano Barbirato, da Bearing Point, lembra que o 
verdadeiro ativo são os dados e não a ferramenta de extração. "O data warehouse sumariza e 
dá os totais, mas a resposta que interessa mesmo ao negócio se encontra numa camada 
anterior", afirma Barbirato. Esse passo atrás será fundamental para seguir adiante, na direção 
dos projetos de BAM (Business Activity Monitoring) e de BPM (Business Performance 
Management), dois conceitos complementares ao BI, mais voltados para a gestão das 
atividades internas da organização. Conheça, nas próximas páginas, a experiência de cinco 
empresas que saíram na frente com seus projetos de BI. São elas BSH Continental, Grupo 
Martins, Medley, Indiana Seguros e Telefônica. 
 
BSH faz troca dupla 
 
Há dois anos, a unidade brasileira da BSH Continental, fabricante dos eletrodomésticos Bosch e 
Continental, iniciou o processo de adequação ao SAP, com o objetivo de integrar as operações 
do Brasil à matriz na Alemanha. A opção foi pela aquisição da plataforma completa, com todos 
os módulos do SAP. Nesse processo, a transição do sistema de Business Intelligence teve 
destaque especial. Apesar de ser uma ferramenta complexa, que requer um planejamento 
minucioso para ser adotada, o BI fez parte da primeira lista de módulos a ser substituídos. 
Isso porque a operação brasileira já utilizava, no processo de vendas, um sistema 
desenvolvido internamente, mas incompatível com a nova plataforma SAP. Por isso a única 
solução era mudar para o SAP BW (Business Information Warehouse). O efeito dessa decisão 
foi a adição de um grau a mais de complexidade à implementação do SAP. Em contrapartida, 
agora que o sistema está praticamente completo, a integração com o ERP mostra que o 
investimento foi acertado. Todas as áreas da BSH, exceto o pósvenda, já estão conectadas ao 
BW."A grande vantagem é que, integrado ao SAP, o sistema cresceu", diz Edgar Marçon, 
diretor de informática para a América Latina da BSH Continental. Além de fornecer os 
tradicionais indicadores de negócios, que alinham os resultados da operação brasileira com o 
alto comando na Alemanha, o sistema tem forte vocação operacional. Marçon faz a ressalva de 
que não se trata de uma redução do valor estratégico. Pelo contrário. "Estamos levando mais 
informação para as pontas do negócio, dando a oportunidade para que cada gestor tome 
decisões melhores sobre a área dele", afirma. 
 
Cerca de 300 pessoas utilizam a ferramenta de informações gerenciais na BSH. Dessas, cerca 
de 100 são usuários remotos, como gerentes regionais e representantes terceirizados, que têm 
disponíveis informações comerciais, como status de pedidos e metas.  
 



A forte integração com o ERP também tem levado a BSH a utilizar o BI para fornecer 
indicadores ao sistema de supply chain, também da SAP. O BW gera informações para o 
planejamento e a gestão do volume de estoque, processo extremamente estratégico para um 
fabricante de fogões e geladeiras.  
 
O sistema de BI foi implantado em paralelo ao ERP. A ferramenta de vendas do BI foi o único 
módulo que entrou em produção ao mesmo tempo em que o SAP. Para todos os outros 
módulos, a BSH adotou um ritmo prudente. A mudança foi grande, mas o sistema antigo era 
tão instável e rígido que os usuários receberam muito bem a novidade, diz Marçon. 
 
> Empresa: BSH Continental 
> BI: SAP BW 
> Implementação em: 2005 
> Número de usuários do BI: cerca de 300 
> Equipe de TI dedicada ao BI: 2 profissionais 
> Por que deu certo: alta integração com o SAP 
 
Martins começa pelo orçamento 
 
Quando o assunto é BI, recomenda-se ao CIO encontrar na área de negócio um patrocinador 
forte para o projeto. No caso do Grupo Martins, o maior atacadista do Brasil, a história foi 
diferente. A decisão de investir num sistema de informações analíticas ocorreu em 2005, a 
partir de uma demanda do departamento financeiro por uma ferramenta capaz de planejar de 
forma mais estratégica o orçamento. Inserido num setor em que as margens de lucro são 
mínimas e qualquer ganho de produtividade faz a diferença, o Grupo Martins operava com um 
orçamento matricial, feito em planilhas Excel."Finanças queria ter mais flexibilidade para 
calcular e recalcular o orçamento", afirma Flávio Martins da Silva, diretor de TI do grupo. Essa 
necessidade contribuiu para acelerar a adoção do Business Intelligence, da Cognos. A partir 
daí, para assegurar um bom desempenho do sistema, a empresa fez um novo investimento no 
data warehouse, o que acabou viabilizando a posterior extensão do BI para toda a corporação. 
Entre software, hardware e serviços, foram investidos 2,3 milhões de reais no sistema. 
 
Com um processo simplificado para fazer projeções de receitas e despesas, o orçamento de 
2006 já foi concebido utilizando-se o novo sistema."Ganhamos em flexibilidade e velocidade de 
resposta", diz Martins. A prova dos nove do sistema veio no mês passado, quando a empresa 
passou por uma reorganização de sua estrutura, em que novas áreas foram criadas e outras 
extintas. Isso exigiu que o orçamento anual fosse refeito durante o ano corrente."Em nove 
dias, estava tudo pronto", diz Martins. Atualmente, o BI é usado por cerca de 100 diretores e 
gerentes. A base de dados, desde que o sistema entrou em produção, acumula 1,2 terabyte.  
 
Além de facilidade para gerir o orçamento, Martins aponta um outro benefício do BI: a 
normatização das informações da companhia. Segundo o CIO, foi extinta a figura do 
"qüereiro", o sujeito que entrava no sistema para fazer queries de dados de maneira 
indisciplinada e, com isso, levantava informações imprecisas sobre o negócio."Agora os dados 
são os mesmos para todos", afirma. O próximo passo será o desenvolvimento de um novo 
cockpit para controle dos dados, voltado para a medição de performance da empresa. 
 
Entre as lições aprendidas no processo de adoção e uso do BI, Martins diz que partiu 
precipitadamente para a implementação. Segundo ele, o projeto levou 30% a mais do que o 
tempo estimado para a conclusão. Além disso, os custos também ficaram acima do previsto, o 
que rendeu ao CIO uma visita ao conselho da empresa para explicar os gastos."Minha 
recomendação para quem vai implantar é que gaste um pouco mais de tempo no 
planejamento", diz Martins. O que garantiu a continuidade do investimento foi a decisão de 
fazer a implementação por módulos. Com isso, os resultados começaram a aparecer em seis 
meses, minimizando a falha no planejamento do projeto. 
 
> Empresa: Grupo Martins 
> BI: Cognos 7.3 
> Implementação em: 2005 



> Número dde usuários do BBI: 350 
> Equipe de TI: 120 profissionais 
> Por que deu certo: a diretoria financeira bancou o projeto 
  
Projeto refeito na Medley 
 
Durante quatro anos, Pedro Balista, gerente de TI da fabricante de medicamentos Medley, 
tentou sem sucesso fazer as áreas de negócio utilizarem o sistema de Business Intelligence, 
implantado sem nenhum obstáculo de orçamento e com um patrocinador forte, o vice-
presidente da empresa, Roberto Mangabeira. Um dia, numa reunião de diretoria, Balista notou 
que os gestores reescreviam manualmente em planilhas Excel as informações que retiravam 
do ERP."O BI não reproduzia a forma como os gestores pensavam", afirma Balista. A partir 
desse momento, o CIO começou a visitar os principais gerentes da empresa. A cada um, 
perguntava como era o processo de busca das informações necessárias para montar os 
relatórios. Decidiu, então, reconstruir o BI, levando em conta que o novo sistema precisava 
entender as necessidades do gestor, ser intuitivo e usar a web. "Não tínhamos um problema 
de tecnologia. Era preciso entender o negócio", afirma Balista. 
 
Sobre um banco de dados Microsoft SQL Server, Balista implantou a ferramenta Olap (Online 
Analytical Processing) da empresa canadense Panorama Software. O sistema é responsável 
pela função ETL (extração e carga) e pela visualização dos dados no dashboard. Foi criado um 
sistema disponível pela intranet, batizado de MIG (Medley Informações Gerenciais), uma 
alusão ao avião militar. A tela mostra seis dashboards, três para vendas e três para 
despesas.Todas as áreas têm acesso ao sistema, o que significa cerca de 100 usuários. Mas 
cada uma vê apenas informações relativas ao setor. Os diretores abrem os dashboards com 
informações totalizadas, que são extraídas do ERP BPCS, da Infor. O investimento total no 
sistema foi de 280 mil reais.  
 
Depois de concluída a renovação, Balista precisou traçar uma estratégia para convencer as 
áreas de negócio a usar a solução. Em vez de começar as demonstrações do produto pelos 
diretores, como seria mais natural, foram escolhidos quatro gerentes que comandavam as 
áreas mais fortemente beneficiadas pelo projeto. Um profissional da TI os ensinou a navegar 
na solução. Entendidos os benefícios, os gerentes levaram a ferramenta para os 
diretores."Joguei o problema para o gestor. Como o benefício é para as áreas de negócio, são 
elas que têm de correr atrás de patrocinador, são elas que têm de treinar os usuários", afirma 
Balista. Um dos benefícios do sistema foi a padronização das informações. Hoje, o dado que 
vale é o que está no BI. Com isso, foram eliminadas divergências comuns entre as áreas, por 
exemplo, os cálculos de faturamento." Uma grande vantagem do sistema é que ele exige um 
processo muito apurado de denominação dos conceitos. O resultado do cálculo de venda 
líquida precisa ser o mesmo para todos", afirma Balista. O aplicativo da Medley pode também 
ser acessado remotamente, pelos notebooks dos vendedores. 
 
> Empresa: Medley 
> BI: Panorama 
> Implementação em: 2004 
> Número de usuários do BI: 88 
> Equipe de TI: 30 profissionais 
> Por que deu certo: o CIO envolveu os gestores no projeto 
 
  
Acesso por smartphone na Indiana 
 
A Indiana Seguros passou a utilizar um software de Business Intelligence há quatro anos, 
quando adotou a ferramenta da Microstrategy. Antes da primeira extração de dados, a 
seguradora classificou seu repositório retroativamente, até 2000. Com isso, hoje existe 
uma base de sete anos de informações em seu data warehouse. Mas, segundo Reinaldo 
D'Errico, superintendente de informática da Indiana Seguros, a implantação deu certo porque 
a empresa possui uma "visão de BI"desde a década de 90, quando processava informações 
manualmente em planilhas. 



"O trabalho básico de uma seguradora é cruzar dados dos clientes o tempo todo", diz D'Errico. 
Essa cultura garantiu o apoio do comando da empresa ao CIO na hora de implantar o sistema, 
em 2003, e também agora, quando um projeto ousado levou o BI para os aparelhos celulares. 
Hoje, são 40 os usuários das áreas de negócio, técnica, de estatística e de marketing.  
 
A prática de realizar cruzamentos e análises de dados da seguradora foi um fator que 
contribuiu para uma implantação tranqüila do BI. "Diferentemente de outras empresas, em 
que é necessário identificar e escrever os processos de negócios, na Indiana os processos já 
estavam definidos e só necessitavam de tradução para o sistema", afirma D'Errico. A tarefa 
mais trabalhosa foi a limpeza do banco de dados, realizada com o objetivo de evitar 
duplicidade de informações.  
 
Um efeito colateral positivo dessa revisão das informações da empresa é que o sistema acabou 
se tornando uma ferramenta de levantamento de dados fiscais e legais. Hoje, quando a 
Indiana precisa prestar contas para o fisco e para as autoridades que regulamentam o setor, é 
no BI que busca as informações.  
 
Há três anos, enquanto desenvolvia o Business Intelligence, D'Errico recebeu a incumbência de 
administrar a rede de comunicação da empresa. Além do tráfego de dados, que já estava sob 
a responsabilidade da TI, ficaram sob os cuidados do CIO também o PABX, antes sob a guarda 
da área administrativa, e o projeto de call center. As três áreas isoladas necessitavam de 
investimentos. D'Errico uniu os orçamentos e desenvolveu um projeto integrado, que resultou 
na migração para a telefonia IP de toda a empresa, inclusive as filiais. A gestão conjunta da TI 
com a área de comunicação permitiu uma flexibilidade maior no desenho de soluções 
integradas. E o BI foi um dos 
sistemas que mais ganharam espaço na companhia.  
 
Agora a Indiana desenvolveu uma solução de mobilidade que permite o acesso às informações 
do BI por meio de smartphones. Assim, as equipes de gerentes que visitam os corretores 
autônomos para acompanhar as vendas de apólices da seguradora chegam com as 
informações atualizadas, relativas à noite anterior à visita. E o número de dados disponíveis 
para o gestor também é maior.  
 
O objetivo do projeto é automatizar a gestão de vendas com ganhos de produtividade. Com o 
acesso remoto ao sistema, os gestores saem a campo com informações mais precisas e têm 
mais liberdade para tomar decisões. Além da equipe de vendas, diretores, superintendentes 
regionais e gerentes de filiais também têm acesso ao sistema. 
 
A aplicação foi distribuída para funcionários da Indiana Seguros em todo o Brasil por meio do 
próprio smartphone. A Indiana enviou um e-mail aos aparelhos com o aplicativo. O funcionário 
precisava apenas baixar o programa e o instalar no telefone.  
 
O resultado foi uma redução de custos com tarifas de dados e voz. Os 140 aparelhos estão sob 
um único contrato nacional, firmado com a TIM, que permite à Indiana Seguros gerenciar o 
próprio tráfego para não exceder o volume negociado. Os gestores deixaram de circular com 
notebooks, reduzindo os custos de manutenção e minimizando os riscos de roubo. Além disso, 
todo o papel foi eliminado do processo de visita à rede de corretores. Ponto para o BI. 
 
> Empresa: Indiana Seguros 
> BI: Microstrategy 8.01 
> Implementação em: 2003 
> Número de usuários do BI: 55 
> Equipe de TI: 54 profissionais 
> Por que deu certo: empresa culturalmente preparada 
 
Base uniforme na Telefônica 
 
 



A Telefônica começou a utilizar soluções de data warehouse no início da década. Até o ano 
passado, a operadora trabalhava com duas bases de dados, uma para clientes residenciais e 
outra para empresas. Cada uma dessas soluções utilizava uma ferramenta diferente de 
Business Intelligence, uma da Microstrategy e outra da Business Objects. No final de 2005, 
teve início um projeto de centralização dos dados, que visava padronizar o aplicativo de BI em 
uma única ferramenta e posteriormente substituir o banco de dados. Além do aumento de 
qualidade das informações disponíveis para as áreas de negócio, o projeto tinha um viés de 
racionalização de custos. A Telefônica pretendia aumentar a sinergia entre as áreas de negócio 
e otimizar a estrutura dos repositórios de dados, com reduções na quantidade de informações 
armazenadas e melhorias no consumo de CPU. Outra meta era garantir maior integridade e 
segurança dos dados. 
 
Após provas de conceito, foram selecionadas a ferramenta de BI da Business Objects, hoje na 
versão 11, e o data warehouse da Teradata. Na implementação, a solução foi dividida em três 
grandes segmentos, que correspondem às áreas de negócio da Telefônica: clientes 
residenciais, pequenas e médias empresas e grandes contas.Atualmente a ferramenta da BO já 
está em produção, enquanto o data warehouse ainda está em fase de migração. Hoje só a 
área de residências utiliza o sistema da Teradata. Segundo Orlando Rodrigues, diretor de 
gestão de sistemas da Telefônica, a de pequenas e médias empresas deve migrar em outubro. 
Parte integrante da TI, o departamento dirigido por Rodrigues comanda o projeto de BI. 
"Somos o meio-de-campo entre a TI e as áreas de negócio", diz Rodrigues. Atualmente, a 
equipe tem 30 pessoas, um número considerado alto, que se explica pelo projeto de troca da 
base de dados ainda em andamento. 
 
A padronização do ambiente trouxe ganhos importantes para o negócio. O maior deles, 
segundo Rodrigues, foi o fato de tornar o sistema invisível. "As áreas usuárias têm total 
liberdade e flexibilidade para fazer as queries e extrações que quiserem", afirma. "A empresa 
ganhou agilidade na gestão da base de assinantes, que é a principal função do sistema", diz 
Rodrigues. Hoje, cerca de 200 pessoas têm acesso ao BI da operadora, mas a previsão é de 
que o número de usuários chegue a 350 até o final do ano.Os principais módulos são: clientes; 
parque instalado; tráfego; faturamento e cobrança; e movimentação de planta, área que 
engloba novas linhas e mudanças de endereço.  
 
O sistema já armazena buscas antigas, para que o usuário não precise fazer a mesma extração 
duas vezes. Na próxima fase do projeto de BI, entrará em funcionamento a programação 
automática de queries, para tarefas que se repetem periodicamente. 
 
> Empresa: Telefônica 
> BI: Business Objects 11 
> Implementação em: 2006 (upgrade) 
> Número de usuários do BI: 200 
> Equipe envolvida com o BI: 30 profissionais 
> Por que deu certo: padronização gerou eficiência 
 
Fonte: Info Corporate, n. 45, p. 30-41, jun. 2007. 
 


