
N o mundo globalizado, em que um mesmo fabricante
abastece o mercado consumidor de todos os outros
continentes, o diferencial competitivo muitas vezes

está escondido no detalhe, e pode ser determinante. Por isso,
quanto maior o número de informações sobre o negócio, o
comportamento das vendas e dos clientes, melhor a vantagem
dessas empresas em relação à concorrência. Se os produtos
são similares e usam tecnologias idênticas, então a gestão dos
negócios passou a ser um dos últimos pontos de diferenciação
estratégica.

De olho nessas oportunidades, algumas companhias de
sucesso construíram as bases de seus negócios sobre sua ha-
bilidade de recolher e tomar decisões baseadas em análises
estatísticas. Entre as estrelas desse novo modelo, que fizeram da
tecnologia uma arma de negócios, estão a American Airlines, a
Otis Elevator, a Amazon Books e a rede de hotéis Marriott. Cada
uma dominou seu campo de ação explorando e analisando
suas estruturas internas como se tivesse uma lupa com uma
calculadora na ponta.

As organizações usam equipes e sistemas de análise de
dados para descobrir quais produtos seus consumidores
desejam, desvendar qual preço eles estão dispostos a pagar
e o que devem valorizar no futuro. Podem ainda antecipar
cenários prevendo quantos itens de cada mercadoria os clien-
tes vão comprar ao longo da vida. O nível de detalhe chega a
determinar quais gatilhos disparam os clientes a optar por
certos produtos ou serviços.

O diferencial das empresas que baseiam suas decisões na
análise de dados está na forma como elas conseguem prever
eventuais problemas - e se antecipar na resolução de entraves.
Não são todas as organizações que se apoiam na dança dos
números para tomar decisões estratégicas. "Mas aquelas
que competem analiticamente são as líderes em seus vários
campos - produtos de consumo, finanças, varejo, turismo
e entretenimento entre eles", ressalta Thomas Davenport,
professor de TI no Babson College em Massachusetts e autor
de Competindo Analiticamente.-O especialista americano
elaborou um estudo comparativo de empresas que baseiam



seus negócios em decisões analíticas.
O resultado foi publicado na revista
Harvard Business Review. Adepto da
tecnologia estatística, Davenport virá
ao Brasil participar de um seminário
organizado pelo SÃS, empresa espe-
cializada em inteligência analítica.

Em seu artigo, Davenport menciona
o caso da rede de hotéis Marriott Inter-
national, que conseguiu calcular com
precisão os melhores preços para cada
quarto, expandiu suas atividades e criou
campanhas para atrair viajantes que
usam programas de milhagem ou turis-
tas da concorrência. Resultado: a taxa
de ocupação saltou de 83% para 91%.
O sistema tem tamanho conhecimento
do negócio que permite que o próprio
gerente tome a decisão de regular as
tarifas de acordo com a ocasião.

Foi o que ocorreu com os hotéis
de Houston, um dos destinos de fuga
durante a passagem do furacão Katrina.
Se o gerente do hotel usasse apenas a
aplicação da lei de oferta e de procura
durante a catástrofe, os preços de seus
quartos teriam se elevado às alturas.
Mas a medida poderia ser encarada
como oportunista e carente de visão so-
lidária. Ao contrário, o sistema analítico
da companhia permitiu manter o preço
competitivo e abrigar as vítimas da
tragédia sem perda de arrecadação.

A competição analítica é um con-
junto de tecnologias e processos que
usam dados para analisar o desempe-
nho empresarial. No Brasil, algumas
empresas usam essas soluções para

analisar quais dos seus produtos são
mais rentáveis, outras, para fazer pre-
visões. As operadoras de telefonia são
algumas dessas adeptas da análise
de dados para extrair boas oportuni-
dades de seus negócios. Já algumas
organizações na área de manufatura
buscam a otimização de suas redes
de distribuição de mercadorias. Há
ainda exemplos, como a companhia
energética de Minas Gerais (Cemig) e
o Banco ABN Amro Real, que fazem
previsões estatísticas para aumentar
sua receita.

Em comum, essas organizações têm
o que se convencionou chamar de os
quatro pilares de competência analítica:
foco no diferencial competitivo, abor-
dagem corporativa, comprometimento
dos executivos e ambição de atingir a
excelência. O que se percebeu, ao longp
do tempo, é que as mesmas empresas
que tiram proveito de seus dados esta-
tísticos são as que mais se preocupam
com o futuro do planeta, ou o que se
convencionou chamar de sustentáveis,
levando em conta as variáveis econômi-
co-financeira, social e ambiental. Qual
a relação entre a sustentabilidade e a
análise competitiva ainda é um tema
que carece de avaliação profunda. De
concreto, o que se sabe é que um terço
das empresas social e ambientalmente
responsáveis que compõem o índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
da Bovespa são clientes das soluções
de inteligência analítica do SAS. E isso
é um indicador e tanto. H
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